
' . 

JARNVAGSSTYRELSENS 

BERATTELSE 

FOR AR 1958 

HELSINGFORS 1962 



J ARNVAGS STYRELSENS 

BERATTELSE 

FOR AR 1958 

HELSINGFORS 1962 



Rclsingfors 1963. Statsri•dcls tryekcri 



INNER ALL 

Allman oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

I Allman forvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

II Bana, byggnader och anlaggningar . . . . . . . . . . . . . 17 

Ill Jarnvagsbyggnader ..... ......... .... ......... 22 

IV Rullande materiel, mekaniska verkstader och elek

triska. anlaggningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

V ForrAden och upphandlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

VI Trafiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

VII Tarifferna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

VIII Personalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

IX Olyckhandelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

X Det ekonomiska laget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 



ALLMAN OVERSIKT 

1. Efterfrll.gan pll. jiirnviigstransporter 

Den depressionsperiod, som borjade niigot fore 
iirsskiftet 1956- 57, blev sallsynt lAng, ty den 
fortsatte praktiskt taget under bela berattelse
iiret. Under det sista kvartalet borjade visserligen 

tecken p ii forbattring synas pt\ endel omrt\den, 
m en nAgot allmant och avgorande uppsving har 
inte agt rum. De faktorer, som pAverkat efter
frAgan pa jarnvagstrafik forandrades ur jarn
vagarnas synpunkt i oformAnlig riktning. Dessa 
forandringar framgar av tabell l. 

Tabell l. Utvecklingen av faktorer som pAverkar efterfragan pA jiirnvagstrafik Aren 1954-58. 

Prestatloo 

1. Industri, volym ................... 
-gruvor .. . ........... . ......... . 
-industrier .... . ................. 
-el-, gas- och vattenledningsverk . ... 

2. SkogshusMllning . . . . .. . ........... 
3. Byggnadsverksaml1et, volym ....... . 

-husbyggnad . . . . ... . .. . .. . . ... . . 
- land- och vattenbyggnad . . ..... . .. 

4. Realnationalproduk . .... . ..... . .. . . 
5. Import, volym . .. ... . .. . .. . .. .. . .. 
6. Export, volym . . ..... . . .. .. .. . . . . . 
7. Yrkesm. motorford. trafik, volym .. . . 

- persontraiik . .. ...... .. . . ... .... 
- godstra[ik ... .. . ..... . . . .... . .. . 

8. Registrerade last- och paketbilar ..... 
- an tal • • • ••• •• •• ••• 0 • •• ••••••• • • 

- lastkapacitet i ton . . .. .. . .. . ..... 
9. Persontrafik med motorfordon ...... . 

10. Godstraiik med motorf01·don ..... .. . 

,. = viirderat tal 
r = riitta t t al 

Enhet 

~1954 = 100· 
~ 

>) 
• 
• 
)) 

>) 
>) 

•1948 = 100 >) 
•1954 = 100 >) 

• 
~1952 = 100 >) 

)) 

st 
ton 
106 pkm 
10 gkm 

Industriproduktionens volym sjonk, jarnfort 
med foregAende ar, ca 4 %· Nar den uppdelas i 
delindex, k onstateras, att detta har orsakats av 
Eii.!l.k.ning i gruv- och fabriksindustriproduktionen, 
vilken i bada var av samrna storleksgrad. Sarskilt 
bor man marka, att aven gruvverksamheten gick 
bakiit, fastan dess okning iinnu under foregAende 
Ar var ca 9 %- Emedan malmtransporten under 
senaste ih h a r fiHt annu mera betydande plats i 
ja rnvagstrafiken, kan inskrankningen av dess 

2 9577-62 

1 1954 1 1955 

100 
I 

111 
100 116 
100 110 
100 117 
100 107 
100 100 
100 96 
100 107 
134 143 
100 116 
100 109 

117 131 
141 163 

44 000 47 200 
146 000 156 000 

5 440 5 820 
1 610 2 210 

1 1956 1 1957 

114 117 
123 134 
113 115 
121 135 

96 100 
109 109 
105 101 
117 123 
145 146v 
127 123 
107 117 

135 133 
168 157 

54 000 57 300 
177 000 187 000 

5 90 5 990r 
2 230 2 100 

1 1958 

113 
129 
110 
139 
101 
113 

97 
140 
144v 
110 
115 

136 
168 

55 300 
189 000 

6 200v 
2 200v 

I 
FOrandr. 
1 % 
1957/58 

- 3 
- 4 
- 4 
+3 
+ 1 
+4 
+ 4 
+ 6 
- 1 

- 11 
- 2 

+ 2 
+ 7 

- 4 
+ 1 
+ 4 
+ 5 

volym inte vara utan att pAverka jarnvagens 
transporter . Hojning med 1 %, vilket skedde i 
skogshushAllningens volym, var endast en fjarde
del av vad det hade varit under foregAende Ar 
och emedan anvandningen av bilar for rAvirkets 
skogstransporter har blivit annu allmannare, hade 
jarnvagarna ingen nytta av ovannamnda, obetyd 
liga h o jning. Fastan byggnadsverksarnheten 
vaxte, skedde detta pit grund av t illvaxt av vag
och vattenbyggnader, ty husbyggnadsverksam -



6 

beten sjonk 4 % eller lika roycket som under 
foregAende Ar. Paverkan var salunda lika ofor
manlig for jarnvagen som under foregaende ar, 
namligen forroinskade transporter av byggnads
material pa jarnvag, ty bebovet av transporter 
fororsakat av tillvaxten i vagbyggnadsverksam
b eten - roed iakttagande av landsvagsarbetsplat
sernas natur - bar nastan belt ocb ballet till
fredsstallts roed bilar. 

Realnationalprodukten roinskade ca 1 %. vil
ket for sin del visar depressionsperiodens vidd, 
ty endast en gang tidigare efter krigen, naroligen 
ar 1952, bar realnationalprodukten sjunkit, jam
fort roed foregaende ar. Inskrankningen av im
portens volym ar jamforelsevis storst, nastan 1 %· 
Importens betydelse for jarnvagstrafiken ar dock 
inte sa stor som exportens . Exportnns volym 
inskranktes endast knappt 2 %. men antalet 
jarnvagsvagnar lastade med exportvaror roins
kade fran 353 000 vagnar till 325 000 vagnar eller 
nastan 8 %. Foregaende ar var roinskningen 
15 000 vagnlaster eller 4 %, ocb dess buvudsak
liga orsak var minskningen av jarnvagstransport 

av exporttravaror. Under berattelsearet blev 
antalet ravirkestransporter samma som ar 1957, 
men exporten till Sovjetunionen minskade nastan 
med 14 000 vagnlaster, vilket salunda utgor 
balften av totalminskningen. Den andra orsaken 
till minslmingen ar inskrankningen av andra jarn
vagstransporter till bamnarna an ravirkestrans
porterna. 

I yrkesmii.ssig motorfordonstrafik bar person
trafikens volym okat ett par procent. Bussarnas 
del bar okat ca 2.& % ocb taxibilarnas ca 2 %, 
sa att den sistnamnda trafiktypen salunda tycks 
ha k ommit ur vagdalen fran foregaende ar. 
Emedan bela motorfordonstrafiken bar okat med 
ca 4 %. har den privata persontrafikens tillvaxt 
varit snabbare an d en yrkesmii.ssiga trafikens. 
Antalet last- och paketbilar synas ba sjunkit, 
men statistiken over dem ar dock annu pa sa 
osaker grund, att man bor ta minskningen med 
reservation. Lastkapaciteten i ton bar i stallet 
vuxit ca 1 %· Nar man jamfor dessa tal med 
ja rnvii.gens godsvagnsmateriel, far man foljande 
sammanstallning: 

Last- och paketbilar 
last

kapacltet 

Jarnvagens godsvagnar 
last

kapacitet 
antal I ton antal i ton 

31. 12. 1947 
31. 12. 1958 

26 600 
55 300 

Last- och paketbilarnas lastkapacitet i ton var 
saledes i slutet av ar 1947 ca 22 %. men i slutet 
av ar 1958 redan ca 43 % av lastkapaciteten i 
ton for jarnvagens godsvagnar. Emedan procent
talet under foregaende ar var 41, b etyder det, att 
bilmaterielen igen har tagit ett steg framat i 
fraga om konkurrenskraft. Motorfordonens gods-, 

96 500 
18 900 

27 200 
26 900 

428 000 
441 000 

transporter vii.xte, jamfort m ed foregaende Ar, 
ca 5 %· 

2. Trafik oeh transporter 
Trafiken under berii.ttelsearet och under de 

fyra foregaende aren framgar av tabell 2. 

Tabell 2. Jii.rnvii.gens kommersiella trafik under aren 1954-58. 

Presta.tlon 

I 
Enhet 11954 1955 1956 1957 1958 Forandr. 

i % 
1957/58 

1. Transporterad godsmangd ........... 106 tn 17.9 19.2 18.0 17.9 15.7 - 12 
2. Nettotransportarbete . .. .... . . . ... .. 106 n tkm 4160 4 530 4420 4 380 4 060 - 7 
3. Godsvagnarnas medellast ... . ... tnjax 5. 7 6.0 6.0 5.8 5.6V - 3 
4. Av statsjarnvii.garna ii.gda vagnars 

tomganfl . . . . ......... . .... .. . ... % 20.8 20.6 21.4 23.4 28 +21 
6. Persontra ik ....................... lQO pkm 2140 2 260 2 250 2 250 2 120 - 6 
6. Person vagnarnas utnyttjningspropor-

tion ..... . ........... .. ... . .. . .. % 36.2 38.5 40.0 39.0 35.9 -8 

v = viirderat tal 



Langs bela linjen bar utvecklingen varit ofor
mA.nligare an A.r 1957, dA. trafikens minskning 
just borjat. Den transporterade godsmangden 
minskade till ocb med 12 %, och fastan rninsk
ningen av tonkilometer var endast 7 %, for
anleddes darav ett betydande vagnoverskott, 
under bela A.ret i medeltal ca 3 000 vagnar per 
dag. Man mA.ste ta minskningen av godsvagnars 
medellast med reservation, ty transportrnaterie
lens statistik fornyades frAn ocb med borjan av 
berii.ttelseA.ret och med anledning harav forekom 
ovana personer pd. olika platser. Godsvagnarnas 
tomgA.ng bor i stallet beaktas. Efter att tidigare 
ba hMlits omkring 21 %, steg den A.r 1957 till 
23 % ocb nu annu med en femtedel. Den 
huvudsakliga orsaken torde vara att anvand
ningen av specialvagnar, sAsom tank-, malm-, 
stock- m .fl. vagnar okade i proportion. 

Under berattelseAret f.o.m. borjan av tid
tabellsperioden eller den 1. 6. tradde de forsta 
enhetliga forordningarna angAende sammansatt
ning av godstAg i kraft. Redan tidigare hade 
man stravat till, att sA. vitt mojligt fA direkta 
tAg, men det var forst nu, planen i sin helhet 
fOrverkligades. Tack vare detta bar transportbas
tigheten okat ocb vagnarnas gA.ng bar blivit 
punktligare an forr. Dessutom bar arbetet pA 
korsningsstationerna blivit enklare ocb lattare, 
vilket for sin del ko=er att spara bl.a. vaxel
arbetskostnader. SA-lunda bar antalet vaxeltim
mar i vaxeltjanst utforda med Ang- ocb diesellok 
under berattelseA.ret minskat ca 10 % och ran-
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geringstAgens resetimrnar rent av 18 % eller 
betydligt roera an minskningen av nettoton
kilometer. Nettoroinskningen av konstnaderna 
var dock inte sA. stor, ty antalet ralstraktorer 
okade under berattelseAret med 15 stycken och 
deras drifttimmar i medeltal frAn 81 tiromar till 
109 ti=ar per dag. I frA.ga om transport av 
trii.varor bar snabbare behandlingsskeden, om· 
lastning ocb lossning blivit annu viktigare. Med 
undantag for redan tidigare enligt ny modell 
byggd materiel (vagnserie Hk), med hjalp av 
vilken speciellt lossningen gAr snabbare an forut, 
bar under berattelsedret byggts den forsta ma
skinella 13 tons vinchen vid Myllymaki station. 
Det ar formd.nligt att inom en viss radie koncent
rera transporten av travaror pA. en station, dA. 
omlastningskostnaderna med hjalp av vinchen 
blir lA.ga. Samtidigt sparar jarnvagarna vaxel
arbets- m.fl. kostnader. 

For att forbii.ttra styckegodstrafikens kon
kurrensformA.ga insattes f.o.m . borjan av decem
ber ett nytt expressgodstd.gspar pA. bandelen 
Helsingfors-Kuopio. Genom att ocksd. ordna 
ett snabbt forbindelsetd.g pd. strackan Pieksa
roaki-Joensuu, blev det mojligt att under en 
natt transportera express- och styckegods frAn 
Helsingfors och Lahti till Nyslott, Kuopio och 
J oensuu. Vid bebandlingen av styckegods har 
stravandena att ersatta fysiskt arbete med 
roaskinellt alltjamt fortsatts. Utvecklingen fram
gA.r av foljande sammanstallning. 

Behandllngsmedel vid Areta slut 
1955 1956 1957 1958 

gaffeltruckar ............ 74 89 ll1 125 
gaffelvagnar ••••••••• 0 •• 400 415 482 500 
lastpallar •••••• 0 ••• 0 •••• 45 000 55 000 75 000 85 000 
burpallar • • 0 0 0 •••••• 0 ••• 2 900 3 700 6 000 7 000 

Behandlad godsmiingd var 0.98 tn per man
arbetsti=e. Fastan motsvarande tal under 
foregd.ende A..r var 1.26 tn, kan roan dock inte 
darav draga den slutsatsen. att effektiviteten 
skulle ha sjunkit, ty den kontrollstatistik, som 
hd.lles for att folja styckegodsbehandlingens 
effektivitet har under berattelseA.ret vii.sentligt 
forandrats. 

I biltrafiken okade den koncentrerade hem
transporten genom att infora sd.dan pd. fyra nya 
platser och pd. nio sd.dana trafikplatser, som 
tidigare tillhort kretsen av ordinaria hemtrans
portverksamhet. TvA nya godstransportlinjer 
och tre spridningslinjer oppnades. 

I persontrafiken har motoriseringsgraden allt
jamt stigit. D et kan narnnas, att dagtd.gforbin
delserna vaster, norr och aster om Pieksamaki 
andrades frAn A..nglok till ralsbussar och samtidigt 
okades trafiken med nd.gra turer. Mellan Hango
Helsingfors ordnades morgonforbindelse med rii.ls 
buss, mellan Haapajarvi-Pihtipuda.s oppnades 
persontrafik frAn borjan av juni med tre ralsbuss
turpar och pa bandelarna Ta=erfors-Bjorne
borg och Peipohja-Raumo andrades niistan alla 
loktA.g till ralsbussar. Bjorneborg fick dessutom 
expresstd.gforbindelse till Helsingfors. Hela per
sontrafikens motoriseringsgrad var under bera.t
telseA.ret foljande: 
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Persontrafikens ttlgkilometer llr 1958. 

Expresstllg Sniillt.\g I Persoot.\g Sammanlagt 

Drag kraft 

I I I I I T t\gkm .. TAgkm % TAgkm % TAgkm ~{, 

Motorlok . ............................ 8 000 1.2 338 000 5. 7 62 000 OA 408 000 1.7 
Motorvagnar .. . ... . ..... . ........ . ... 686 000 98.5 626 000 10.6 1 578 000 9.1 2 890 000 12.1 
Riilsbu. sar ...... . ... . .............. . . - - - - 9 681 000 56.1 96 1 000 40.5 
Anglok •••••• • ••••••••• 0 0 ••••• •• ••••• 2 000 0.3 

Sammanlagt 696 000 100 

Siirskilt betydande ar den latta motormaterie
lens del, ty med ralsbussar ut.fordes 56 % av 
persontftgens ttlgkilometer och over 40 % av hela 
persontrafikens tllgkilometer. Slutligen roll nam
nas, att und r beriittelse!lret inga forandringar 
skedde i antalot busslinjer som ersatte tl1gtrafil{, 
sll att det fortfarande faru1s 12 linjer och deras 
sammanlagda langd vid llrets slut var 453 km. 

4. 'l'ekniska pro(luktionsmedel. 
Till fardiga banor anslots den 13.a km 11\nga 

strackan Koskijarvi- Kovero pll den under bygg
nad varande bandelen Joensuu- Kovero, samt 
den 27.9 km lllnga strackan Saarijarvi Enonjarvi 
pA bandelen Suolahti- Haapajarvi (den sist
namnda fr .o.m. den l. januari 1959). Andringen 
av den smalspAriga banan Lahti- Lovisa, som pa
borjades under foregllende Ar, forsatte. Man kunde 
borja reparationsarbetena pA oformllnliga stig
ni.ngs- och kurvforhllllanden, dA riksdagen den 
20. 3. 1958 givit byggnad tillstand och den 
11. 9. 1958 beviljat sysselsatt.ningsmedel for 
detta syfte. 

Bangardsutvidgnings- uch sparrogleringsarbe
ten utfordes bl.a. i Malm, Hyvinge, Riihimaki, 
Heinola, Alavus, Uleaborg Kaipiainen, Manty
harju, St. Michel, Kantala, Pieksamaki, Iisalmi, 
Viinijarvi och J oensuu . 

Utratningar av banan blev fardiga pll bandelen 
Salo- Pernio, dar byggandet av den 533 m. langa 
tunneln i Tottola samt den dartill anslutna 
3376 m lllnga utratningen av banan blev slutford, 
likasll. utratningen av banan Liikkala-Metsakyla 
pll bandeliom Inkeroinen-Fredrikshamn. Utrat
ningar pll banorna Alapitka-Lapinlahti och Toi
vala-Lapinlahti fortsattes. Som grundfot·batt
ringsarbete hojdes betydligt och ballasterades pll 
nytt strack orna Nurmes-Saviaho och Suonen
joki-Kuopio, som hittills varit utsatta for tjale . 

Av banbyggnader blev den 2.1 km langa strac
kan Hoplax- Sockenbacka och den 20.8 km 
lllnga strackan Leppakdski-Tavastehus fardiga. 
Pll strackan Kuurila-Toijala blev det ostra 

4 965 000 83.7 5 951 000 34.5 10 818 000 45 7 
6 929 000 100 17272000 100 23 897 000 100 

dubbelsparet fardigt, men pll grund av den 
gamla banans fornyelsearbete har den o.n. striic
kan inte annu kunnat trafikerassom dubbelsparig. 
Pll straokorna Tammerfors- Lielabti ocb Messu
kyla-Kangasala samt Kouvola- Utti gjordes 
forberedande arbeten for ett dub bel spAr. Makada
mi ering utfordes pA strackan Ulellborg- Yli
vieska, som helt och hallet blev fardig, frlln 
Ylivieska i riktning mot Gamlakarleby samt 
strackorna Seinajoki- Harma, Riihimiiki- Tam
merfors och Karis- Abo. Sammanlagt 126 km 
av banan makadam.iserades, varav dock 37 km 
forblev halvfardig. 368 000 m 3 makadam an
vandes eller 54 500 m 3 mindre an under foregA.
ende ar. 825 km Her 16.t % av huvudbanans 
liingd hade vid llrets slut makadamiserats. 

Av signal- och sakerhetsanordi.ngsarbeten bar 
fortfarande de viktigaste varit fortsattandet av 
automatisk linjeblockering frlln Kervo till Riihi
maki efter det att trackan Fredriksberg- Kervo 
hade blivit fardig . Relastiillverk blev fardiga i 
Aggelby, Harju och Murtomaki. Huvudbo.nan 
sken lagd med 30 kg:s raler byttes till 43 kg:s 
raler inalles pll en stracka om 219 km. Sa blev 
de viktiga banorna till Bjorneborg och Ran
roo, tungspAI"iga och hastighetsinsluankningarna 
kunde samtidigt avskaffas p{l, dessa, samt pA sti·ac
korna Seinajoki- Kauhava och Halikko- Paimio. 

litna 43 kg:s raler byttes till nya riiler av 
samma vikt pll 20 km:s stracka och vid bytet 
friblivna i gott skick varancle riiler lades istallet 
for uppsliten ral sammanlagt pll 36 bankm. Detta 
oavsett steg antalet skenbrott annu till 3 202 st 
elles 145 st mera iin foregllende Ar, men under 
de sista mAnaderna av aret var situation redan 
formllnligare jamfort med motsvarande mAnader 
under foregaende Ar. 

Vad dragkraften angllr bor man marka, att nya 
lmglok inte langre tillverkades och att samman
lagt 52 st gamla llnglok togs ur anvandning. 
Vid llrets slut fanns sammanlagt 714 st. llnglok. 
Yttedigare fick man 14 st diesel rangeringslok, 
serie VR 11. DA inga lok togs ur anviindning, 



fanns vid arets slut 54 st motorlok. Utover dessa 
har ett Nohab- diesellok hyrts fran Sverige for 
att provas. Antalet motorvagnar okades med 30 
ralsbussar, ur anvandning togs 5 st ga=al
modiga motorvagnar. Totalanatalet var salunda 
vid arets slut 123 st. 

Andringarna i persontrafikens vagnpark gallde 
endast ralsbussarnas slapvagnar. Av serie EFiab, 
i vilka finns dagvagns- och konduktoravdelning, 
blev 31 st fardiga och av serie EPoab, som har 
konduktors- och postavdelning, 2 st. Antalet per
sonvagnar var slnunda vid A.rets slut 1542 vagnar, 
av vilka for tjanstebruk avsedda 166 vagnar. 

tackta 
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Bruttotillagget till den kommersiella godsvagn
parken var 355 vagnar, som fordelaues pa foljande 
satt, vad olika typer betraffar: 249 st vagnar 
for stock- och trii.varutransport, serie Hk, 1 st 
varmevagnar, Ggv, 29 st vagnar for stortankars 
transport, serie Svs, 76 st tankvagnar, serie Go 
och 1 st storlastvagn, serie Osb. 162 st vagnar 
for tjanstebehov blev fardiga, av dessa 3 st tank
vagnar, serie BGo, 109 makadamutbrednings
vagnar, serie Mas och 50 st koltransportvagnar, 
serie Mak. Godsvagnparken bestod vid llrets 
slut av: 

tank- sammalagt 

allmii.n trafik 
tja.nstebehov-

9 834 
606 

oppna 

12 946 
3 052 r 

360 
82 

23 140 
3 740 r 

Summa 10 440 

Belysningen pA. bangardar effektiviserades 
fortfarande, ty nya 32 meter langa stralkastar
master restes pi!. 7 olik:a trafikplatser en pa var 
och en. Sil.dana strftlkastarmaster fauns vid Arets 
slut sammanlagt 94 st pA 27 olika trafikplatser. 
De inre signal forbindelserna forbattrades, dll. 
man pli strackan Helsingfors-Kouvola installe
rade ett 3-kanals barvil.gssystem. Vid ll.rets slut 
var i anvandning tvA 12-kanals, tio 3-kanals och 
sjutton 1-kanals barvligssystem. Telefonregister
apparater installerades pll. St. Michel, Hauki
vuori och Kantala stationer. For att latta arbetet 
pa bangil.rdarna och for allmanhetens tjanst 
installerades hogtalarapparater pa 3 bangardar 
och pa 2 stationer. For att oka trafiksakerheten 
byggdes automatiska eller halvautomatiska ljus
och ljudvarningsapparater pa elva plankors
ningar. 

Kostnads- och rentabilitetskalkylerna blev i 
huvuddrag fardiga. Enligt kalkylerna skulle 
elektrifieri:ng lona sig pa ca 1 000 bankilometer 
omfattande den livligast trafikerade delen av 
bam1atet. Nar man tar i beaktande dubbelspar
strackor och bangArdarnas sidospar, skulle elek
trifieringen omfatta ca 1 700 bankilometer. Ar
betena skulle fordela sig pli olika skeden sA, 
att forst skulle strackorna Helsi:ngfors-Riihi
maki och Helsingfors-Kyrkslii.tt byggas, sedan 
Riihimii.ki-Kouvola-Kotka-Fredriksham:n och 
Riihimaki-Tammerfors och dii.refter Kouvola
Pieksamaki och Kouvola-Imatra samt slutligen 
Tammerfors-Haapamaki- Sei:najoki. Trafiken 
pa dessa banclelar var under ticlen den l. 9. 1955 

r = rattattal 

15 998 442 26 880 

- 31. 8. 1956 ca 6.5 mrd dragna bruttotonkilo
meter, vilket betyder omkring halften av hela 
bannatets lirliga vbtkm antal. 

Forrll.dens bokforingsvii.rde var i medeltal 8 .o 
mrd mk eller O.s mrd mk mindre an under fore
gaende lir. Bransle- och travaruforrAdens varde 
var i medeltal 2. 7 mrd mk av o.n. summa. Leve
ranserna tilllagren var 10.4 mrd mk eller 2.3 mrd 
mk mindre an lir 1957. 

4. Ekonomi och tariffer. 
Jarnvagarnas ekonomi, om 1nan tar i beak

tande endast bokforingsenliga slutresultat, har 
i:nte namnvart lidit av den rltdande depressions 
perioden. Underskottet var endast 230 mmk eller 
O.s %, medan det under foregaende lir var over 
6 %- Resultatet var sAlunda formlinligt oavsett, 
att kostnadsprise:n steg med undantag fOr 
bransleprisen. Forklaringen ar den, att kostnads 
volymen har kunnat hlillas i styr. Den ekono
miska utvecklingen framgAr av tabellerna 3 och 4. 

SAsom av tabell 3 framgar, steg personal
omkostnadernas prisindex nastan 6 o/0. Orsaken 
var den redan mot slutet av foregliende lir 
verkstallda hojningen av tjanstgori:npengarna, 
som forst nu kom att inverka pli hela liret samt 
den 1. 4. 1958 intraffade granskningen av tjans
temannens loner. Dragkraftens bransle utgor en 
intres ant grupp. Inverkan av slival trafikens 
foranclringar som overgangen till dieseldrift och 
olika rationaliseringsatgarder borde just dar 
komma tillsynes kanske lattast. Om bransleom
kostnaderna under liren 1957 och 1958 forandras 
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Tabell 3. Driftkostnadernas prisindex pll. jarnvagarna under aren 1954-58 
(enligt omkostnadsoversikten) 

Prisindex 1954 

I 
1955 1956 I 1957 

I 
1958 I Forandrlng 

1% 
1957/58 

Personalomkostn.ader ................. ·I 100 110 126 134 142 +5.6 
Dragkraftens bransle . . .. . ............. 100 102 110 119 111 + 7.2 
Un~erb~ av bana, byggnader och an-

100 102 110 117 121 + 3.3 laggnrngar .... . ......... . ........ . . 
~eparation av rullande materiel ........ . 100 101 106 111 121 + 8.3 
6vriga driftomkostnader 1) ... . ........ 100 101 107 116 120 +3.3 
Allman omkostnadsprisindex 1) ..... . .•. . 100 106 117 125 130 + 3.8 

Tabell 4. Driftutgifter, inkomster och ll.rsresultat enligt jarnvagarnas bokforing under Aren 1954- 58, 
mmk (enligt omkostnadsoversikten) 

Post 1954 

Pcrsonalomkostnader . . . . ... . ....... . . . 
Dragkraftens bransle . ... . .. . ... . ..... . 
Un~erb~ll av bana, byggnader och an-

laggnrngar ......... . . . .. . ... . ..... . 
Underhii.ll av n1llande materiel, bilar och 
arbetsmashi.ner .. . ................ . .. . 
Diverse driftomkostnader 2) .••• . •. . .••. 

A vskri vningar enligt boldoringen 

Driftomkostnader sammanlagt 
Inkomster .... . ...... . ... . .......... . 
Arsresultat ............ . ............. . 

11510 
4 233 

2 289 

2 828 
1124 

566 

22 550 
23 852 

+ 1302 

till samma prisnivt\ och kostnaderna raknas per 
bruttoarbetsenhet, konstaterar man att Ar 1958 
har blivit ca 14 % billigare an foreg{l.ende ar. 
Oberoende av att prisnivan stigit i fraga om ba
nans m.m. underhall och rullande materielens 
reparation, bar dess omkostnaders volym sjunkit 
(t·ealmin kning av den forra posten ar 10 % och 
av den senare ca 14 %). Det beror huvudsakligen 
pa att anslag bar beviljats knappare an forut och 
att statsmakten forordnade, att s.k. >>effektiv 
inbesparing>> om ca 20 % borde verkstallas, 
ifraga om de redan beviljade medlen. Daremot 
skulle det verkliga behovet av underhAII och 
reparation ha varit mycket ston·e; bl.a. det 
underskott, som uppstod under krigsaren 
och omedelbart efter dem, har inte narmelsevis 
tii.ckts. Slutligen mt\ konstateras, att fastan 
hojningen av bela omkostnadsnivan var sam
manlagt knappt 4 %, minskades de reala total
omkostnaderna med ca 4 %- 11. forklaras for
delaktigheten av bold"oringsenligt arsresultat. 

1 ) Avakrivningar inte medrliknade. 
1) Lokens och motorvagnarnaa briinsle 
1 ) I nnehdller bl.a. b ilarnaa bransie. 

I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 

13 252 15175 16 374 16 949 
4 592 4 818 4 648 3 807 

2 591 3 282 3 262 3 047 

2 987 3193 3 445 3 244 
1412 1 619 1580 1644 

732 894 1021 1143 

25 566 28 982 30 329 29 854 
25101 27184 28 543 29 624 

465 - 1798 - 1786 230 

Under berii.ttelsearet verkstii.lldes a llmii.n tariff
hojning, emedan den under foregt\ende Ar verk
stii.llda devalveringen skulle hoja aven jarnvagens 
omkostnader . FrAn borjan av !\ret hojdes rese
och expressgodstarifferna med 16.6 % samt 
frAn borjan av februari r sebiljetternas tariffer 
i medeltal med ca 20 %-Beroende pA den ovantat 
iht\llande depressionsperioden, hade h ojningarna 
inte sA formt\nlig inverkan pA inkomsterna, som 
vantat, utan vissa tecken tydde pA, att de
pressionsperiod och a llt skarpare konkurrens for 
orsakat minskning av trafiken pA jarnvagen. For 
att hoja konkurrenskraften utfordes flera tariff
organinseringar och- andringar, av vilka fol 
jande var de viktigaste. I persontrafik togs i 
anvanding i bela landet frAn borjan av maj en 
sarskild lokaltrafiktariff, som ar lagre an den 
allmanna tariffen och den extra snalltAgsav
gifte:n avskaffades, som hittills varit obligatorisk, 
om b il jetten hade kopts for en stracka under 
100 km. I godstrafiken, dii.r redan tidigare gods 



tillhorande den hogre eller 1 och 2 vagnlast
kategorien faturerats enligt klass 3, bestamdes att 
frll.n borjan av juni, gods tillhorande klasserna 
1-3 skulle faktureras enligt klass 4 . Sa.mtidigt 
lattades uppbordsgrunderna for de s.k. vagn
forflyttningsa.vgifterna . Vidfakturering av stycke
gods vid samma tidpunkt i bruk en ny frakt
klass A, utmarkande mi.ingdrabatt, enligt vilken 
forsandelser vagande minst 500 kg erhaller 10 % 
rabatt. Fr.o.m. november okades mangdrabatten 
genom att taga i bruk en ny klass A 2, enligt 
vilken frakten for forsandelser vagande minst 
2 000 kg sjonk annu ca 10 %· FrAn den sist
namnda tidpunkten nedsattes aven viktgransen 
for tungt och mycket tungt gods samt vissa 
varmvangsavgifter. 
Vinterfraktutjamningen var i kraft sasom under 
foregaende vinter fran den l. 11-15. 5. -59, 
med andra ord en och en halv manad langre, till 
Skatudden, Hango, Abo, Raumo och Mi:inty
luoto. Till den narmaste a.v de ovannamnda ham
nama beviljades inte nu heller fraktutjamning 
inom ramen for bestammelserna angaende den 
egentliga traditionella vinterfrakten. Daremot 
beviljade ministeriet for kommunikationsvi:i.sen
det och allmi:i.nna arbetena tillstand for ji:i.rnvi:igs
styrelsen, att arligen restitutionsvi:i.gen bevilja 
sll.dan fraktrabatt, under tiden den l. 11.- 31. 5. 
for gods fran avsandningsstation no1-r- och oster
om Haapamaki samt oster- , soder-, och norrom 
Kouvola till ovannamnda hamnar, att frakten 
skulle vara samma som till den narmaste av 
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dessa hammar. Vidare beri:ittigades Jarnvags
styrelsen for att uppliva trafiken pll. Hango stats
hamn att transporters. gods till Hango hamn frAn 
bandelarna. Riihimaki- Heinola- Lovisa- Kou
vola och Riihimaki- Tavastehus for samma 
frakt som till Skatudden. 

5. Sammandrag. 
Berattelsell.ret var det andra successiva ll.t·et 

med >>stilla>>trafik, skillnaden var endast den, 
att den i frll.ga om trafiken var en forsamrad 
upplaga av ll.r 1957. En lj uspu.nkt var dock, att 
verkets kostnader kunde sankas for att nAgor
lunda folja trafikens inskrankning sa, att dll. 
tariffnivAn i borjan av aret hade hojts, var det 
ekonomiska resultatets underskott mindre i:in 
under de tre foregll.ende ll.ren. Ji:irnvagens fri:imsta 
syfte i:ir dock att fOrmedla trafik och det primi:ira 
andamalet att fll. tra.fikens volym sll. stor som 
mojligt, da det aven blir lattare att komma i 
ekonomisk ba.lans . Darfor bor krafterna koncen
treras pll. att ll.tererovra forlorad trafik och att 
frll.n den nya trafiken till jarnvagen fll. den del som 
sjalvfallet tillkommer den. Hartill syftar bade 
den vidare utvecklingen av inre organisering ocb 
de realiseringsstravanden inom den tekniska 
moderniseringen, av vilka som den vildigaste mll. 
namnas elektrifieringsplanen, vilken blev fardig 
under berattelsearet. Det gangna ll.ret bar i 
jii.rnvagsverket varit en ansatsperiod och bur 
lange denna annu varar, beror pll. ett avgorande 
satt pll. erhll.llandet av anslag. 

I. ALLMAN FORVALTNING 

A r b e t s f o r s k n i n g o c b r a t i o n a l i
seringsverksamhet i anslutning 
t i 11 d e n s a m m a. 

Under aret skedde en betydande organisatorisk 
forandring i verksamheten. Arbetseffektivitets
byrAn andrades till organisationsbyrll., vars upp
gifter preciserades ocb samtidigt utvidgades att 
omfatta arbetsforskningen ocb rationaliserings
verksamhetsplaneringen i anslutning till den 
samma och dess utforande pll. statsjarnvagarnas 
alla versambetsomrll.den. For att effektivera 
verksamheten och tillfredsstalla det lokala forsk
ningsbehovet gavs 30 tjansteman vid central
och linjeforvaltningen specialutbildning pll. ratio
naliseringsomrll.det. Utbildningens syfte var att 
samtidigt utveckla linjeforvaltningens egen ar
betsforskning, av vilken man redan tidigare bar 

erbll.llit positiva erfarenheter vid huvudverk
staderna. 

Trafikens direkta skotsel 

Forskningarna utforda pll. trafikplatser har 
huvudsakligen inriktats pll. trafik- ocb arbets
volym, del vis ocksll. pll. bangll.rdar ocb trafikbygg
nader. Pll. talrika trafikplatser utfordes forsk
ningar rorande personalanvandning, samt arbets
organisation pA persontrafikstationer och i gods
expeditioner. Av storre forskningsobjekt roll. 
nam.nas: Helsingfors, Abo, Fredriksberg, Kemi 
och Vasa. Bangll.rdsarbetet studerades bl.a. i 
Helsingfors, Hango ocb Kotka. Sakerbetsanord
ningsprojektets inverkan pll. arbetskraftens an
vandning bar kontrollerats pll. vissa stationer. 
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P il. depaerna bar forskningarna huvudsakligen 
iru·iktats pa organiseringar av servicearbeten ocb 
-utrymmen for motormaterielen samt pil. kent
roll av antalet personal. Bl.a. utredcles behovet av 
lokforarelever 1 de forandrade forhil.llandena 
fororsal{ade av okning av diesel materielen. Pa 
grund av forskningarna utformades en allmant 
reglemente for ralsbussforares begynnelse- och 
avslutningstider. Ralsbussarnas vard overfordes 
pa special servicepersonal. Man uppgjorde planer 
for dragkraftens ga.ng och reglering av spAren pil. 
fern depaer. I Tammerfors, Kouvola ocb delvis 
annorstii.des bestamdes stall- och servicepersonal
ens prestationsgrad for att utreda den erforderliga 
arbetskraften ocb forbattra arbetsfordelningen. 

Bang A. r dar Man bar i forskningar an
gil.ende trafikplatsernas och depaernas verk
samhet utfort bangardsforskningar syftande pa 
mera a.nclamlt.lsenlig sparreglering. I samarbete 
med bangardssektionen har rna.n utfort en tra
fikforskning fOr moderniseringsplaner pil. Kouvola 
bangard. 

B a n a n s u n d e r b a 1 l. Ifraga om banans 
makaclamisering har till ammans med linjefor
valtningen utforts undersokning av den nya me
toden ocb dess inkorning. Man ha.r verkstallt en 
jii.mforande forskning ove1· hArdmeta.Uborrens an
vandning i bergsprangning. Om spriingnings
arbeten planerades och producerades en film. 
Makadamiseringsfilmen, producerad foregAende 
Ar, k ompletterades med redogorande text. 1an 
uppgjorde planer for ograsets utrotande med 
natriumklorid och understodde experiment. 

By g g n ad e r. I fraga om nya byggnader 
utfordes kalkyler for lagerbyggnadens utrymmen 
vilken planerats i Kuopio ocb utkast uppgjordes. 
Man gav ut!Atanden over motorlokens repara
tions- och servicehall i Tarnrnerfors, stations
byggnader i Toijala och Niirala samt varurnagasin 
i BorgA och foreslog andringar nodvandiggjorda 
av arbetenas organisering. Konstruktiva fora.nd
ringsplaner angAende gamla trafikbyggnader har 
utforts i samband med rationalisering av sta
tionernas och expeditionernas verksamhet, bygg
nadernas modernisering och relastallverk planer
ing. Hiirigenom har man i mAnga fall undvikit 
byggnadernas utvidgningar och a . tadkornrnit 
mera effektiv anvandning av byggnader och 
personalen. Som exernpel rnA narnnas andrings
planer for Kyrkslatt, Kervo, Raurno och Inke
roinen stationer. 

Man har undersokt ch hallit konsultationer 
angaende organisering - och andring arbeten 
erfordrad av de forandrade forhallandena i jarn
vagstyrelsens utryrnmen samt utarbetat planer 
med utkast. 
Verkstader och depAverkstader 

I verkstaclerna har huvudvikten fasts vid 
unclersokningar rorande rnotormaterielens re
parationsprocess och -arbeten, godsvagnarnas 
reparation, definierandet av prestationsavlonin
gens grunder sarnt ordnandet av personalens 
antal. Ytterligare utfordes i olika verkstader 
undersokningar rorande arbet proces en, forfa
randen och tiderna inriktade antingen pi\ bela 
avdelningen eller delar av den. I depAverkstaderna 
borjade man utfora prestationsgrad forskningar 
inriktade pa personalanvandningens organisering. 

Man pAborjade undersokning av verkstadernas 
och maskinsektionernas byraarbeten. Forst och 
framst harman fast avseende vid kostnadsberak
ning och vicl insarnlandet av uppgiften sorn 
hanfor sig till densarnma och vid inbordes jam
forelse av olika rnetoder. 

L a g e r s k o t s e 1, f o r n o d e n h e t e r 
o c h v a t• u n am n f o r t e c k n i n g. Inorn 
linjoforvaltningen utfordes pA olika satt forsk
ningar im·iktade pA a.nvanclningen av personalen 
pA huvud- och kontantlagren, bokforing och 
arbetsmetoder. Med avseende pA standardisering 
och tillverkning gjordes undersokning rorande 
skruvarna och planerades anvandning av oku
ranta skruvar. I varunomenklaturen nAddes 
slutskedet for tvA delar och for de under arbete 
varande delarnas utforde man insamlandet av 
grunduppgifter. 

B 1 an k e t tern a. 821 st. blankettet· har 
kontrollerats och 83 st. nya har planerats. Man 
har ock A planerat och kontrollerat nya fraktsed
lar, sorn iir mera ekonorniska ur kundernas syn 
punkt. 

I n i t i a t i v v e r k s a rn h e t. Man har fat
tat beslut om initiativ delvis i den allmanna 
initiativkornmissionen, delvis i maskinavdelnin
gens initiativkornmission. 114 initiativ behand
lades och 21 av dern belonades. 

A d m i n i s t r at i v i n d e 1 n i n g. Enligt 
beslut av Ministeriet for komrnunikationsvasen
det och allmanna arbetena anslots under Aret 
till fiirdiga banor samt oppnades for allman 



trafik i den utstrackning jarnvagsstyrelsen bes
tamt foljande bandelar: 

Den 13. 3 km. llmga bandelen Keskijarvi-Ko
vero vid Joensuu-Kovcro jf.i.rnvagsbyggnad 
fr.o .m. den 15 september 1958. I administrativt 
och statistiskt avseende hor denna handel till 
J oensuu trafikomrllde, till 2. ekonomisektionen, 
12. bansektionen, 8. maskinsektionen, 5. for
radsektionen och 8. trafiksektionen: samt 

Den 27 . 9 km. langa bandelen Saarijarvi-Enon
jarvi vid Suolabti-Haapajiirvi jiirnvagsbyggnad 
fr.o .m. den 1. januari 1959. I administrativt och 
statistiskt hanseende bor denna handel till Jyvas
kyla trafikomrAde, samt i ovrigt till 2. ekonomi
sektionen, 5. bansektionen, 9. roaskinsektionen, 
3. forradsektionen och 9. trafiksektionen. 
Fr.o.m. den 21 januari forandrades den 30 decem
ber 1955 faststallda sektionindelningen, sa att 
med avseende pa forrAdsforvaltningen, bestam
des att 5. och 6. trafiksektionerna i sen helbet 
skulle bora till 4 . forradsektionen, 7. trafiksek
tionen till 1. forradsektionen samt 9. trafiksek
t ionen till 5. forradsektionen . 

F o r a n d r i n g a r f o r v a I t n i n g s-
f o r o r d n i n g e n. Pa foranstaltande av Minis
teriet for kommunikation viisendet ocb allmanna 
arbetena andrades fo lj ande punkter i forordningen 
given den 21 december 1932 om statsjiirnvagarnas 
forvaltning: § 14 mom. 1 punkt 1, § 15 mom. 1 
punkt 2, § 46 mom. 1 punkt 2, 4, 5 och 7 och 
mom. 2, § 48 mom. 2 punkt 3 och 4, § 49 mom . 1 
och 2, § 50 mom . 3 och 4, § 55 mom. 1, § 56 och 
57, §58 mom. 2 samt § 68 room. 1. Andringen av 
§ 14 berodde darav, att namnet arbetsstudiebyn\, 
som gnmdades vid Adroinistrativa avdelningen, 
forandrades till organisationsbyrA, iindringon av 
§ 49 giillde kompetensvillkor for maskiningen
jorstjanst. 

J a r n v ii g s s t y r e l s e n s a r b e t s o rd
n in g. Under berattelsearet gjordes iindringar i 
arbetsordningen i paragraferna 3, 4, 11, 15, 17, 
26 och 33. Andringarna gii.llde bl.a. overforandet 
av iirenden foreslagna av trafikbyran fran over
direktorens foredragning till generaldirektorens 
foredragning, organisationsbyrlins sa.mmansatt
ning och uppdrag, informationsverksarohet och 
reklam, samt behandlingen av n·agor angaende 
komroersiell verksamhet. 

Arb e t s tid slag. Efter det att Social
ministeriet den 19. april gett foreskrifter an
gaende tillampningen av arbeLstidslagen for 

3 9577-62 
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tjansteman i arbetsformans stallning bestamde 
jiirnvag styrelsen genom iindring i den 6. maj 
1956 utgivna forordningen, att de nya foreskrif
terna angliende ersattning for overtids- och son
dagsarbete at tjiinsteman i arbetsformans stall
ning, bor foljas vid statsjarnvagarna. Samtidigt 
upphavde jiirnvagsstyrelsen de foreskrifter som 
den tidigare givit om sondagsarbetsersattning 
for tjansteroan i arbetsformans stallning. 

U n d e r v i s n i n g s v a s e n d e t s r e g I e
m e n t e. Genom att upphava de tidigare 
forordningarna oro kompetensfordringar for ban
hils- och rullande arbetsmaskinsforare and1·ade 
jarnvagsstyrelsen tillaggsbestamrnelsen 6 av § 45 
i undervisningsvasendets reglemente angaende 
ovanni.i.mnda sak. 

S t a t s j a r n v a g a r n a s p r e s s t j a n s t. 
Genom jarnvagsstyrelsens den 16. januari 1951 
givna beslut oro statsjarnvagarnas presstjanst, 
iindrades forordningarna sa, att presstjansten 
overflyttades n ·an tariffavdelningen till admi 
nistrativaavdelningen. 

D r i ft k om mitt e e r . Mellan jarnvags
styrolsen och vissa personalorganisationer upp
gjordes under beriittelsearet ett avtal, att i.i.nnu 
fortsatta sektionsdriftskommitteernas och cen
traldriftskomroitteens verksamhet under ar 1959. 
De sistnamnda avtalen iir till innehAllet belt 
l ikalydande med de Ar 1957 uppgjorda avtalen. 

D is t r i k tens k o n s u 1 t a t i v a k o ro
m i s s i o n e r i n o m 1 i n j e f o r v a l t
n i n g e n. Inom statsjarnviigarnas 1injeforvalt
ning pa varje omrlido, som bar samma geografiska 
granser som trafiksektionen, grundades den 28 . 
januari 1958 distriktets konsultativa komroission, 
vars uppgift iir att effektivera samarbetet och 
overenskomma om enhetligt forfarande i olika 
jarnviigstjiinstemans veksamhet inom omradet, 
uppgora forslag som framjar jarnvagarnas syften, 
i friimsta rurnmet sadana som okar rantabiliteten 
och inskriinka utgifterna samt till jarnvags
styre1sen avge utlatanden i fragor, som ar av 
an. enlig ekonomisk, trafikvArdande eller annan 
betydelse. Distriktens konsultativa kommissioner 
verkar under ledning av generaldirektoren (over 
direktoren), och till dem hor som representanter 
vederborande ban-, maskin- och trafiksektioner
nas chefer, som tjanstgor som ordforande i tur och 
ordning. 
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K om m i t tee rna. Under ar 1958 tillsatte 
j ii.rnviigsstyrelsen foljande kommitteer: 

- for att bereda och utarbeta forslaget till de 
A.tgarder, som foranledes av jiirnvii.gsbyggnadsav 
d elningens planerade forenande med banavdel
ningen och i samband harmed overforandet av 
jiirnvii.gsbyggnadsbyrA.n till en, banavdelningen 
underlydande byra; 

- for att studera kompetensvillkoren, utbild
ning och andra frAgor som vii.sentligt anknyter 
till dessa ifrAga oro dragkraftmaterielens personal, 
samt inlii.mna forslag angAende dessa till jarnvags
styrelsen; 

- b ehandla frAgor angAende i statsjiirnvii.gar
nas lager hopade inkuranta och overflodiga 
varors konsumtion; 

- for att undersoka och utreda frAgor an
knytande till rehabilitering av sadana personer 
i statsjarnvagarnas tjiinst, soro pA grund av 
invaliditet eller sjukdoro ar d elvis arbetsofOr
roogna, samt deras placerande i arbete; 

- for att undersoka och utreda frA.gor an
knytande till upphorandet roed Lovisa Jii.rnvii-

gars Ab verksamhet och dessa uppgifters over
lA.tande pA. stasjarnvagarna; 

- for att utfor ka hur statsjarnvagarnas 
nutida tariffsystem borde utvecklas och vilken 
tariffpolitik som borde foljas, sA. att statsjiirn
vagarnas stallning kunde siikerstallas i konkurren
sen mellan olika transportformer; 

- for att kontrollera trafik och tekniska 
frAgor angA.ende grundprincipen fOr anskaffandet 
av spA.rbromsar for rangeringsrygg. 

- for att utfor ka, om roan i statsjarnvagarnas 
tjanst, och med vilka inskriinkn.ingar utan att 
riskera trafiksiikerhet eller utan skada for det 
allmanna intresset, kan halla sadana personer 
vilka roed avseende pt\ allmant halsotillstA.nd, 
fargsinne, synskii.rpa, horsel och talformt\ga inte 
uppfyller fordringarna i statsjarnvagarnas regie
mente for lakanmdersokning; 

Antalet behandlade arenden under berattelse
A.ret framgAr av nedanstaende tabell, i vilken for 
jamforelsen s skull har intagits jamval rootsva
rande tal for foregAende Ar. 

Antalet ii.renden bahandlade i jii.rnvagsstyrelsen under 1958 

Plenum 

I 
Avdelnings- I General- I DirektOr 

I 
Summa' 

A vdelning, som fored ragit arendet 
sammantriide direktoren eller 

overdirektoren 

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

Administrativa avdelningen . . ... ... 2 5 347 316 53 67 5 279 3 838 5 681 4 226 
Ekonomi >) 

••• 0 •••• 12 13 520 440 217 251 1 239 1571 1 988 2 275 
Ban » . .. . .... 7 16 542 556 14 15 2 705 2 973 3 268 3 560 
Masldn >) ... . .... 5 15 265 273 21 34 2 265 2 183 2 556 2 505 
Forrads )) ..... . . . 2 - 484 381 27 31 1911 2 034 2 424 2 446 
Trafik >) ...... . . 3 7 258 230 525 397 3 967 2 725 4 753 3 359 
'l'ariif >) ...... . . 3 1 104 111 35 40 9 608 10 129 9 750 10 281 
Jarnvagsbyggnadsavdelningen .... ... 1 3 97 88 98 110 787 870 983 1071 

Summa I 35 I 60 12 617 12 395 I 990 I 945 127 761 126 323131 4031 29 723 

Y r k e sun de r vis n in g . I Jarnvii.gsinsti
tutet bolls under berii.ttelseA.ret samroanlagt 17 
kurser for 685 elver. 

Vid trafiksektionerna ordnades 2 forberedande 
ku.rser fOr 60 elever samt instruktionskurs i luft
bromsarbete i d en utstrii.ckning, som trafik
behovet forutsatte. 

Det ordnades 5 lokeldarekurser, i vilka deltog 
inalles 123 elever. Dessa kw·ser, soro ordnades 
enligt utvidgat program, hade paborjats pi\ has
ten 1957. 

Sprakh.-urs i engelska och franska ordnades for 
41 deltagare . I ryska och engelska spraken fanns 
fortfarande ocksA undervisning per korrespon-



dens. Genom formedling av kurser per korrespon
dens har 22 personer studerat engelska, franska, 
tyska och svenska. 

T r a f i k a v de 1 n in g en: 
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I studerandet av bokforing per korrespondens 
bar deltagit 50 personer . 

Deltagarantalet i Jiirnvagsinstitutets egna 
kurser fordelade sig enligt foljande: 

Hogre trafikkurs ..................• 0. 2 kurser 5 klasser 134 elever 1 kvinnor 133 man 
Forber. » •••• 0 •••••••••• 0 ••••• 2 59 5 54 >) 

Trafikavdelningens kurs ••• 0 ••••••••••• 1 1 19 19 - >) 

Lagermastarkurs 1 1 25 » 25 
Jiirnvagsbyggnadsavdehllngens lager for-

mans kurs •••••••••••••••••• 0 •••••• 1 1 26 26 
Maskin- och forrAdsavdehllngens kurs .... 1 1 30 9 21 
Fortsattningsutbildningskurs for arbets-

maskinernas anv .................... 3 3 94 >) 94 >) 
M a s k i n a v d e 1 n i n g e n: 

Lokforarkurs ............ . ............ 2 3 101 101 \) 

Vr 11-forarkms 0 0 •••••• • • 0 ••••••••• • • 4 4 >) 160 >) 160 
Hr 12-forares grundutbi1dningskrn·s ..... 1 1 37 » 37 

Sammanlagt 17 kurser 22 klasser 685 elever 34 kvinnor 651 man 

Kompetensbrev for lokman har utdelats: 7 
lokmastarbetyg, 145 1okforarbetyg och 157 
lokeldarbetyg. 

Kurser for forare i Dm 7 -motorvagnar har 
anordnats i Helsingfors och Riihimaki sa=an
lagt for 158 deltagare samt kurser for ralsbuss
biljettgranskare i Helsingfors, Ta=erfors och 
Jyvii.skyla sa=anlagt for 69 deltagare. Ytter-
1igare har i olika sektioner anordnats komp1ette
ringkrn·ser for de, som kommer att tjanstgora 
som ra1sbussbiljettgranskare. 

Yrkeskurs i jarnvagsbyggnadsarbete anordna
des pa jarnvagsbyggnaden Suo1ahti-Haapa
jarvi. Kursen borjade den l. 10. 1957 och 
s1utade den 14. 6. 1958. 

Kompletteringskms for rangeringsmastare, vii
ken omfattade 52 forelasningstimmar, anord.nades 
for 24 av trafikavdelningen utsedda, som huvud
vagnutdelare tjanstgorande, 2.kl. trafikkontrol
lorer och rangeringsmastare . 

Den elektriska undervisningen har fortgatt i 
samarbete med elektriska verkstaden och Anstal
ten for yrkenas framjande. 

P s y k o t e k n i s k a 1 a b o r a t o r i e t: 
Under verksamhetsaret utvecldades verksam

heten delvis i ny riktning. Sysselsattningsfor
hallandena inom jarnvagsvii.sendet fororsakade 
att okningen, som i ett par foregAende ar fortgatt 

i laboratoriets sedvanliga 1opande funktioner, 
upphorde och borjade avtaga. I samma rikt
ning verkade aven de inom hela vasendet genom
forda eller pagAende tekniska fornyelserna. Sam
tid.igt som rutinarbetsmangden harigenom blev 
mindre, utvidgades laboratoriets arbetsomrade 
med alldeles nya funktioner. Sa utgor de under 
verksamhetsaret utforda funktionerna en belhet 
av betydligt annat slag an under foregaende ar . 

Forandringarna under verksamhetsaret fram
gick i framta rummet av provpersonalens sam
mansattning. Vad antalet angil.r var bela denna 
grupp nagot mindre an foregaende ar. Den 
numerara minskningen ar andil. inte mycket stor 
ocb den utgor inte narmelsevis den mest bety
dande forandringen; dessa ar vaxlingarna, som 
framgar ifraga om olika grupper av provpersoner. 
Salunda bar den traditionella >>huvudgruppen>>, 
namligen lokforarna, indragits praktiskt taget 
belt och hallet. Minskningen av dess andra 
undergrupp, depaernas >>lokmannapraktikanter», 
kunde konstateras redan. under foregaende ar. 
Nytt ar diiremot, att for den andra undergruppen, 
verkstadsskolornas eldarelever, under verksam
hetsaret inte ails anordnats prov. Den i borjan 
namnda orsaken foranledde, att till verkstadssko
lorna jamte tidigare undersokta personer inte 
har tagits nya sadana elever. Inte heller fore
kommer >>trafike1evgrupp>> bland undersokta ele-
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ver; inte ens sadana nya elever har namligen 
tag its. 

Den storsta gruppen bildar nu verkstads ko-
lornas yrkeselever. Den numerara tillvaxten, vad 
denna gr·upp angar, har p8.verkats av forandrin
gen forvcrkligad i sjalva utvaljningssystemet. 
Sedan borjan av verksamhets8.ret ha,r man bor
jat anordna prov forutom pfwerkstadsskolans 
placeringsort aven p8. flera stora korsningssta
tioner, och varje provperson har kallats for att 
undersokas pa den >>provort>>, som ligger narmast 
hans boningsort. Emedan resorna till testningen 
for provpersonerna, i medeltal betydligt kunnat 
forkortas och da proven samtidigt for alia 
provpersoners del har andrats sa., att de varar en 
dag, vilket genom praktisk organisering har 
varit mojligt utan att ingripa i provens omfatt
ning - har man ansett att betydligt flera so
kande an forut kunnat kallas for att undersokas. 
Tidigare var antalet undersokta personer traditio
nellt tva ganger sa stort som antalet lediga elev
platser. Under verksamhetsaret har proportionen 
varit 6:1, i enskilda fall aven stone. De svarig
heter, som av omstti.ndigheternas tvang forenas 
m d >>pappersgalh·ing>>, har allt mera overgivits 
for att avgoras med lamplighetsprov. De erfaren
heter skolrna har gjort, tyder p8. att utvaljnin
garna kunnat effektivera . Man bor anta, att 
de forverkligade forti.ndringarna avon ur sokan
denas synpunkt varit att framsteg. 

Den andra faktorn, som har framkallat nume
rar tillviixt i gruppen av yrkeselever, at· den att 
till den som undergrupp nu hor de elmontorele
ver, som under verksamhetsaret togs till stats
jarnviigarna. 

En helt ny grupp bestllr av >>speoialfall», 
nti.mligen de jti.rnvag.·man, som overlakaren han
visar till laboratoriet, vilkas ponsionerande Uer 
pensionering fOre fast tti.lld tid helt eller delvis 
pa grund av p ykologiska faktorer. ar under 
overvagande. Dessa fall utgor fot· laboratoriet i 
sit.t slag en helt avvikando fran de tidigare och 
mycket kravande uppgift. Som sadan ar denna 
extra uppgift ooh forhandsmeddelandena om 
dess mojliga utvidgning, m·laboratoriets synpunkt 
en upprnuntrande foreteelso och bot·jan till konk
r t samru·bete med halsovardssektionen verkligt 
gliidjande. 

Ny ar aven, jamford med de tva senaste aren 
en ny g:rupp kallad mtomstaende>>. Till den hor 
en undergrupp av unga arbetslosa personer under
sokta pA foranstaltande av Vag- och vatten
byggnadsstyrelsen pa Kuorevesi flygfiiJts arbets
plats; for dessa anordnades lamplighetsprov for 

att utvii.lja de lampligaste for skolning och gt·up
pcring for planerad yrkesundervisning, samt 
nagra unga m-tsbor undersokta samtidigt pA 
begiiran av Kuorevesi kommLm; At dem bemodade 
man sig att ge yrkesvagledning. 

Avon i forproven har nya grupper funnits, 
dti.rav »arbetsmaskinanvardare», med uppmark
samheten fiistad vid eventuella kommande ut
valjningar. Ytterligare har laboratoriet for sin 
eg n del kunnat avsluta de forberedande arbetena 
for tva andra gmppers utvaljningsprov, sA att 
ti.ven for dessas del forprov kan vidtagas genast, 
dA den praktiska organi eringen utforts eller 
nya erforclerliga provapparater blir fiirdiga. 

Ur laboratoriets synpunkt kan verksamhets
aret anses gynnsamt. Den positiva utvecklingen 
har for laboratoriets del fortg:Att, avon uppen
barligen fo~starkts, och de viktigaste mMen 
som man uppstallt i olika avseenden har uppnatts. 
Lti.mplighetsprov, forprov, re--
d o g o r e I s e r. Under verk amhetsaret under
soktes i laboratoriet inalles 727 provpersoner. 
Dessa fordelades i olika grupper pA foljande satt: 

1. Lokrnan 

dcpaernas lokmannavalontiirer 5 5 

2. Verlcstadsskolornas yrkeselever 

yrkesclever Abo . . . . . . . . . . . . . . 11 0 
Fredrik berg . . . . . . . 76 

svetsarelever Hyvinge . . . . . . . . . 114 
elmontorelever Riihimaki 111 411 

3. ]{ ontor sper sonal 

Tfa:s kontorselever 
Presstjanstens kontorsbitriiden 

4. Kursdeltagarna 

Jba:s fackat·betskurs 
Statsjiirnvti.garnas arbetsundersok-

8 
4 

17 

12 

ningskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 42 

5. Special fall 

Sanda av overlakaren 8 

6. Unde1·solrta i forprov 
arb tsmaskini ter, Bta, Fa 43 
praktikanter, Hel ingfors ...... . 20 

7. U tornstaende 

yngligar pA VVS : flygfaltsarbets 
plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 

ynglingar foreslagna av Kuoresvesi 

8 

63 

kommun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 186 

727 



De anvanda testseriernas iindamAlsenligbet 
och utvecklingsmojligbeter bar man forsokt 
utreda pa mAngsidigare satt an tidigare. Fram
gllngskontroll har for alla undersokta gruppers del 
systematiskt fortsatts ocb testernas tekniska 
egenskaper bar utforskats genom omfattande 
utredningsarbeten. Under verksamhetsaret har 
man planerat testserierna som anvands i forprov 
for analys av bilforarnas ocb vaxelkonduktorer
nas utvaljningsprov; pll.borjandet av forproven 
beror biirefter pA, nar de andra organon hinner 
skota sin del av arbetet. 

Uppgorandet av fackanalyser har likasll. fort
satts. Under verksamhetsll.ret blev utkast till 
analys av bilforarnas och vaxelkonduktorernas 
arbete fi.irdigt. I frAga om bAda utkasten inskaffa
des flere expertutlatanden, pa basen av vilka 

1? 

de rattades och renskrevs. Analyser rorande 
tll.gexpeditorens och verkstadsarbetarens arbete 
bar fortfarando fortsatts. 

B i b I i o t e k, in v o n t a r i e r o c h m a
terial. 

Tjanstevagn A 94, som iir i laboratoriets an
vandning bar under verksambetsll.ret istll.ndsatts 
ocb mAlats i Fredriksbergs verkstad. 

Betydande ny material har inte under verksam
betsaret erhallits, men i stallet har i Riihimii.ki 
elverkstad paborjats tillverkningen av tvA appa
rater, till laboratoriet vilka anvandes i bilforares 
lamplighetsprov. Ytterligare har planerats fOr
nyelsen av tvll. gamla reaktionsapparater och 
forberedelsevis overenskommits om dessas till
verkning. Aven annan material planeras som hast. 

II. BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR 

Ralsbyte och makada1nisering 

Ralsbytet pA bandelen Tammerfors-Bjorne
borg, dar den gamla 30 kg/m :s ralslaggningen 
ersattes med 43 kgjm:s, forsattes frAn Nokia, 
dit den framskridit foregll.ende ll.r, fram till 
Bjorneborg infartsvaxel samt fran Peipobja till 
Rauma infarsvaxel. Detta rii.lsbyte omfattade 
165. s km spAr. Motsvarande ralsbyte pAborjades 
pA bandelen Seinajoki-Ylivie ka och framskred 
da bangil.rdarna lamnades ororda, till Kauhava, 
eller en striicka pA 31,2 km. PA bandelen Salo
Abo ersattes den gamla 30 kgjm:s rii.lslaggningen 
pA striickan Halikko-Paimio, 22, 9 km, nu ocksA 
med 43 kg/m:s ralsliiggning. Forsliten 43 kgfm:s 
riils ersattes med ny av samma vikt bl.a. pA 
flera punkter av strackan Luumaki-Vainikkala, 
sammanlagt 15,2 km, mellan Riihimii.ki och 
Tavastebus pi\. en stracka av 2, s km samt i 
ostra sparet mellan Helsingfors ocb Fredriksberg 
1, o km. Sammanlagt inlades helt ny rals i 240,2 
km buvudspAr och anvandbar, vid bytena fl·i
gjord rii.ls, inlades i 36, 2 km spAr for att ersatta 
belt forsliten riils av sarnma eller lattare typ. 

PA grund av riilsbrott eller andra fel utbyttes 
3202 st. raler. 

Makadamiseringen av banstrackan Uleaborg
Ylivieska slutfordcs och arbetet fortsattes fril.n 
Ylivieska mot Gamlakarleby pll. en striicka av 
15, 7 km, samt pA en 4, 2 km lll.ng striicka mellan 
Seinajoki och Harmii.. FrAn UleAborg osterut 

makadamiserades 22, s km av bandelen Uleaborg 
-Vaala. PA bandelarna Riihimii.ki-Toijala och 
Toijala-Tammerfors utfordes makadamisering 
av sAval det ostra som det vastra sparet. Pll. den 
forstnamnda delen makadamiserades 27, 9 km 
och pAden senare 13,9 km. Jamte de ovannamnda 
kan namnas olika punkter pA bandelen Karis
Abo, sammanlagt 16, o km. Da hii.rtill lagges en 
del smarre arbeten okades den makadamiserade 
langden buvudspar med 125,7 km, varav dock 
37, 4 km icke blev helt fardiga. Makadamat
gangen var 368 000 m 3 • Vid arets utgang var 
824,9 km av landets buvudspltr belt eller del vis 
makadamiserade. 

Broar. 

PA olika delar av bannatet fornyades samman
lagt 59 broar. Sltlunda fornyades t.ex. pa bandelen 
Tammerfors-Bjorneborg Kauvatsanjoki och 
Lattomerenoja broar och pa Raumabanan Lapin
joki bro. Mustalabti stalbetongbro for tvll. spar 
pa strii.ckan Tammerfors-Lielahti fii.rdigbyggdes. 
Derma bros langd ii.r 101m och kostnaderna steg 
till 62 milj. rok. Arbetena pa dubbelspil.ren 
foranledde ett flertal broarbeten, bland vilka 
framst kan naronas Vanajavesi valvbro och 
grundningsarbetena for fackverksbron i det 
vastra spAret samt bron over Kuurilanjoki i 
det ostra sparet. 

Under aret fii.rdigbyggdes 6 vagbroar. De 
mest betydande bland dessa var bron over 
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Hango bangard i 7 spann och med en totalHingd 
pa 147 m, den 92 m langa PatastenmiiJilbron 
med 5 spann i Riihimaki och den 67 m Hi.nga 
bron, likasa med 5 spann over Kerava bangard. 

Byggnader 

SlutfOrandet av arbetet pa enbostadsbyggnad i 
Kontiomaki, omfattande 24 lokaler och 6579 m 3 , 

vilken horde till foregaende ars program, intraf
fade under berattelsearet emedan arbetet for en 
tid varit avbrutet. I Kouvola byggdes en trabygg
nad omfattande 3 lokaler, i Fredrikshamn och 
Imatra omfattande 2 lokaler samt i Ylivieska en 
for en familj. I Abo tillbyggdes en bostadsbyggnad 
med en lokal och i Mantyharju en med ett rum. 
Tva bostadslokaler byggdes i samband med 
andra an egentliga bostadshus, sa att det sam
manlagda antalet nya bostadslokaler utgjorde 35. 

Bostadsforhallandena forbattrades darjamte 
genom byggnad av diverse ekonomibyggnader, 
sasom bl.a. 7 badstugor. 

Ett flertal byggnader eller utrymmen for 
sociala andamal fardigstiilldes. Salunda byggdes 
i Kouvola for banavdelningens behov en sadan 
byggnad pa 7940 m 3, i vilken samtidigt ingar 
arbetsutrymmen. I Bjorneborg byggdes i anslut
ning till lokstallet en 4950 m 3 stor byggnad med 
reparationsverkstader och socialutrymmen for 
ban- och maskinavdelningarna och i Toijala en 
byggnad pa 1920 m 3 med arbets- och socialutrym
men, samt en sjukvardscentral pa 910 m 3 . De 
tre forstnamnda ar stenbyggnader. I St . Michel 
byggdes och paborjade sin verksamhet en im
pregneringsanlaggning av sten, vars kubik
utrymme ii.r 1670 m 3, i Rajamii.ki byggdes ny 
godsexpedition och i Uleaborg ett travarulager. 
Som annex till det i Riihimaki foregaende ar 
byggda omlastningsskyddet byggdes ett sorte
ringsskydd jamte plattform. I Bjorneborg utvid
gades serviceverkstaden for bilar och i Lahti 
reparerades bilgaraget. I slutet av aret I aborja
des det nya stationshuset och posthuset i Kouvola . 

InlOsning av joTdomniden 

For utvidgning av bangardar avensom for 
banutrii.tningar inlostes omraden pa olika delar 
av bannatet. Salunda inlo. tes bl.a. 100 000 m 2 

i Abo, 29 210 m 2 for Mykanmaki trafikplats i 
Pieksii.maki landskommun, 14 600 m 2 i Kantala, 
14 425m 2 i Kalvitsa och 10 300m 2 i Hikia. 

Banga1·da1·, lastningsomTaden, plattj01·me1· och 
vi:igw·. 

Liksom under de foregaende aren utfordes 
bangardsutvidgningar och ombyggnadsarbeten pa 
manga trafikplatser. Tidigare spar forlangdes, 
nya sidospar och sparforbindelser byggdes. 
Bland de storsta i detta slag kan namnas arbetena 
i Malm, Hyvinkaa, Riihimaki, dar ombyggnaden 
av godsstationens spar slutfordes, Heinola, 
Alavus, Uleaborg (Nokela), Kaipiainen, Manty
harju, St. Michel, Kantala, Pieksii.maki, Iisalmi 
och Joensuu. De stot·sta bangardsombyggnaderna 
i samband med dubbelsparet foretogs i Harviala 
och Turenki. I Viinijarvi blev triangelsparet 
fardigt sanii.r som pa sii.kerhetsanordningarna. 
Pa Abo bangard utfordes som grundforbattring 
lyftning och nyballastering av sparen. 

Banutratningen pa strackan Tottola-Salo, 
som bl.a. omfattade en 533 m lang tunnel, 
blev fardig, men togs inte i trafik forran under 
foljande ar. Pa bandelen Inkeroinen-Fredriks
hamn blev utratningen, mellan Liikkala och 
Metsii.kylii. fii.rdig. Pa arbetsplatserna AJapitka
Lapinlahti och Toivola-Siilinjarvi utfordes hu
vudsakligen skii.rnings- och banvallsarbeten. 

I detta sammanhang kan ytterligare nii.mnas 
grundforbattringsarbetena pa banstrii.ckorna 
Nw-mes-Saviaho och Suonenjoki-Kuopio, vilka 
utfordes genom nyballastering. Pa den forst
nii.mnda strii.ckan, som kanske varit den mest 
tjalskjutande p& bela bannatet, lyftes sparet 
30-40 em, stii.llvis t.o.m. mera och grusatgangen 
var 90 500 m 3 • Pa den senare var lyftningen i 
medeltal mindre och grus&tgangen 32 200 m 3 • 

Bland forbattringsarbetena pa stations- och 
lastningsomr&dena fortjanar narmast att om
namnas permanentbelaggningen av planen fram
for St. Michel station och godsmagasin jamte 
angransande gatuomrade. Under aret fornyades 
eller byggdes ett stort antal person- och last
ningsplattformer. Lastningsomraden jamte till 
dem ledande vagar an! ad e.· och forbattra.des. 

Dubbelspa1· och nya bandelar 

Dubbelsparen Hoplax-Sockenbacka och 
Leppii.koski- Tava tehus blev fii.rdiga under be
rattelsearet. Det forras Iangel ar 2,1 km och det 
senares 20, s km. Ralsvikten pA vardera ar 43 
kgfm. Det ostra sparet pi\ strackan Kuw-ila
Toijala blev ocksa fardigt men da det gamla 
spA.ret (viistra) samtidigt avstangdes for for-



nyande kunde strackan annu inte trafikeras soro 
tvtisparig. Pti strackorna Tamroerfors- Lie
lahti och Messukyla-Kangasala byggdes ban
vallarna, som pa den sistnamnda strackan i 
likhet med Kouvola-Utti nu ar fardig fOr 
ralslaggning. 

Signal- och si:ilcerhetsanliiggninga1· 
I Aggelby, Harju och Murtomaki anlades 

relastallverk, varjiimtc Kantala relasLtiJl verk 
kompletterades pii grund av bangardsforlang
ningen. Det lektriska stallvorket i Riihirnalri 
kompletterades likasii pii grun.d av andringar i 
lokstallets sptirsy tern. l\Iekaniska stiHlverk bygg
des eller kompletterades i betydande grad i 
Tammerfors, Lahti, St l\Iichel, Oulainen, Tuira, 
Olhava och Laurila. "ya kontrolltisforreglings
anordningar byggdes pi\. 31 trafikplatser och pii 
12 trafikplatser kompletterades dylika. 

Byggandet av det foregiiende Ar pil.borjade 
automati ka linjeblockeringssystemet pii strac
korna Dickursby-Korso och Kerava-Riihi
maki fortsattes . 

For landsvagstrafikens sakerstallande byggdes 
ljus- och ljudvarningsanlaggningar vid 6 tidigare 
obevakade overgiingar och vid 7, som tidigare 
varit skyddade med bommar. 

Banga1·dsmas kine1·ier 
I Niirala monterades den 100-tons vagnsvag 

av rysk tillverkning, som tidigare varit i Kyrk
slatt och i Abo en ny 60-tons vAg. I Myllymaki 
byggdes en eldriven 12-tons balkkran over tva 
spAr. I Kotka byggde en oljecistern pa 8 000 m 3 • 

Riihimaki vandbord forsil.gs med nytt maskineri 
och ny rals, vandborden i Rauma och t. Michel 
fick eldrift. 

Anskaffning av a1·betsmaskiner 
Bland de nyanskaffade arbetsmask.inerna kan 

namnas 3 tunga ballaststoppningsma kiner 5 
snoplogsvagnar, en for- och efterkross till en 
stenkrossanlaggning, 2 ralsgaende per onbilar 
och 6 landsvagslastbilar. 

Triidga1·dsve1·ksamheten 
Vintern var relativt mild, varfor frostskador 

under denna undgicks, men den foljdes av en 
sen, kall var . Under sensommaren var vadret 
varmt och vackert, men redan i medlet av sep
tember forekom nattfrost, som bl.a. fororsakade 
en forlust pii ung. 60 stamfuchsior. Slutet av 
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hosten var varm och tillat utforande av parkar
beten anda till slutet av november. 

Antalet trafikplatser dar planteringar ar an
lagda steg under Aret med 9 och parkernas antal 
med 14, sa att antalen vid arets slut var 499 
resp. 1086. 

Fo1·saljningsverksamheten forsattes pii samma 
satt som under de foregaende aren och forsalj
ningens varde var 2 445 800 mk, vilket innebar 
en okning av 7 % jamfort med foregaende Ar. 

B1·obyggnadsselctionen uppgjorde \.mder verk
samh tsliret sammanlagt 404 ritningar for 166 
olika arbeten. 

Ritningar utfordes for sM.lkonstruktionerna 
till en normal fackverksbro, spannvidd 38 m. 
samt for en pU\.tbro spannvidd 26 m vardera med 
lag korbana. Stiilbetongkonstruktionsritningarna 
uppgjordes for 14 va.gbroar, 4 jarnvagsbroar 
och 3 vagtunnlar. Forberedande forslag jamte 
kostnaclsberakningru· gjorcles fOr 15 vagbroar 
och 7 vagtun nlar. Olika ritningar for broar , 
trummor och tunnlar uppgjordes 179 st. 

Konstruktionsritningar for olika husbyggen 
uppgjordes 207 st, av vilka pii Kouvola stations 
del faller ung. 50. Storre delan av denna stations
byggnads konstruktionsritningar kommer clock 
att goras under foljande fu·. For plattformer ooh 
plattformstak m.fl. blandade konstruktioner 
gjorde 18 ritningar. 

Av firmor och privatpersoner gjorcla ansok
ningar betraffande olika anlaggningar pii jarn
vagens omTiide granskades och gavs utliitande om 

vatten och avloppsledningar 62 st 
kraftleclningskorsningar 12 st 
broar 3 st (over 50 ritn.) 
diverse ovriga anlaggningar 28 st. 
Inforfrligning och granskning av offerter samt 

forslag till leveranskontrakt for stiilbroar gj orcles 
sasom foregaende Ar. 

Tillverkningen av stalbroar och andra stal
konstruktioner overvakade vid olika verkstader. 
Under verksamhetsaret mottogs 41 stalbroar, 7 
striilkastartorn och 2 vanclborcl. Bland broarna 
mii namnas Helsingfors-Karis-Abo-banans 
nya broar, som alla blevo fardiga och i huvudsak 
monterade under beratLelseAret. 

Byggandet av jarnvagsbroar och vagbroar 
av stiilbetong overvakades pii 12 arbetsplatser. 
Bland de sa broar kan framst namnas broarna for 
dubbelspiiret over 1\Iustalahti torg i Tammerfors 
(spannen 12,5a+6 x l2,s2+12,53 m) och bron 
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over Summajoki pa striickan Metsiikylii-Reit
kalli (hela liingden 67, 6 5 m, i mitten ett stA.lbe
tongvalv mcd 33,4 m:s fri oppning). Bland 
overfartsbroarna fortjiinar Kerava, Riihimaki 
och Hango broar siirskilt omniimnande. 

Under beriittelseA.ret undersoktes och gavs 
utlatande on 1166 provkuber av betong och 76 
kabelriinnor . 

Bangardssektionen behandlade under aret sam
manlagt 1155 iirenden. 

Av dessa var 163 egentliga bangardsfragor, 
vilka berorde utvidgning av saviil storre som 
mindre bangardar. Bland dessa mii niimnas 
Riihimiiki, Hyvinkiiii, Seiniijoki, Ylivieska, Tam
merfors, H elsingfors, Suonenjoki, Tavastehus 
och Vuohijiirvi. 

I samband med byggandet av dubbelspA.r har, 
pA. grund av att spA.rens nyttoliingd ftirstorats, 
utvidgningsforslagen for bangiirdarna pa striic
korna Riihimiiki-Toijala och Tammerfors-Ori
vesi omarbetats. Pa samma gnmder har utarbe
tats forslag till forliingning av bangA.rdarna pa 
banorna till Bjorneborg och Osterbotten i 
samband med riilsbytet. 

Arenden rorande dubbelspA.r, banutriitningar 
och ombalansering har forekommit till ett antal 
av 39 st. 

73 st av privatfirmor, 25 st av stiider och 
kommunor samt 2 st av anch·a statsinriittningar 
inliimnade spAransokningar har behandlats. I 
denna grupp kan niimnas byggnads-, komplet
terings- och iindringsforslagen for Enso Gutzeits, 

okia Ab:s, A. Ahlstrom Ab:s. Yhtyneet Paperi
tehtaat Oy:s, Tampellas, OTK:s Sanoma Oy:s 
m.fl:s sparanliiggningar. 

Stadsplanefriigor forekom under iiret 54 st 
samt iirenden rorando gator och viigar 123 st. 
Bland de forstnamnda kan friim t niimnas 
stadsplaneforslagen fOr olika stadsdelar i Tam
m erfors samt stadsplaneforslag eller iindringar 
av sadana i Kouvola, Hyvinkaa, Suonenjoki ocb 
Imatra. Till denna grupp hor liven granskningen 
av talrika viigforslag, vilka, eftor den nya viigla
gens ikrafttradande, har kravt mera tid och 
noggrannhet an tidigare. 

107 iirenden rorande expropriationer och 
iigobyten behandlades och arrendearenden till 

vilka ofta anslot sig anha,llan om byggnads~ill
stand forekom till ett antal av 59 st. 

Arenden rorande placering av byggnader be
bandlades 100 st, broar och trumm r 19 st, 
vatten- och avloppsledningar 107 st, person- och 
lastningsplattformer 34 st och slutligen blandade 
arenden, sA.som kraft- och vi.irmeledningar, olika 
kranar och transportorer samt agostycknings
tillstA.nd m.m. 250 st. 

Genom sektionens forsorg har diirjiimte utforts 
kartlaggning av Riihimaki bangard samt ett 
flertal minch·e kartliiggningar och avviigningar. 

D essutom har ett antal ritningar och tabellet· 
av allman art uppgjorts, forstoring och forminsk
ning av ritningar och kartor utforts, bangard.
kartor kompletterats och fornyats m.m. 

Under iiret utfordes ocksA. till storsta delen 
det forberedande arbete som var nodvandigt 
for infordrande av offerter pa balkbromsar. 

Vid hwsbyggnadssektionen planerades och upp
gjordes huvudritningar till 35 nybyggnader 
sammanla.gt 59 ritningar. Ritningarna godkandes 
och for 14 byggnader beviljades anslag, vid vilka 
arbetena i.iven paborjades. Av dessa kan namnas 
Iisalmi balsovardscentral, Fredriksbergs meka
niskaverkstads sprutmaleri, Kouvola transforma
torstation, badstugor m.m. 

For de under byggnadvarande byggnaderna 
bar man gjort arbets-, special- ocb detaljrit
ningar . De storre byggnaderna har man planerat 
dels med barande ytterviiggar av tegel dels med 
stomme av stalbetong. om fasadmaterial har 
man anvant aluminium- eller rnineritplattm·, 
renmurad tegel eller kalk:rappning. For de minch·e 
byggnaderna bar man foreslagit tra som bygg
nadsmaterial. 

14 tillbyggnader bar planerats. De mest an
markningsviirda av dessa ar Abo och Pieksa
miiki motorvagns-stall, Hyvinge mekaniska verk
stads brandstation och hiilsovardscentral, fl re 
lokomotivstall vars spiltantal har okats, eller 
gamla spiltor forliingts. 

Man bar foretagit inalles 103 andringsritningar 
till gamla byggnader. De beviljado anslagen beror 
56 andringsarbeten. Den storsta delen av and
ringsarbetena utgor omorganisationen, planerin 
gen av Helsingfors administrationsbyggnad, 
fornyandet av olika trafikplatsers biljettforsalj
nings och postkontors expeditionsptmkter, tillok
ning av utrymmen for socialvard ocb nyarelii.stall
verlc I manga fall bar for stations och bostads· 
byggnader gjorts forslag till contralvarme, we 
och bach·um. 



Bland de mest markbara foreslagna nybyggena, 
som vantar p& byggnadstillst&nd, ar: Haapa
maki post- och elektricitetshus, Niirala stations
bus, Seinajoki depA reparationsverkstad, Kuopio 
och Abo forradsbyggnader samt Pieksamaki och 
J oensuu elektricitetshus. Byggnadsstyrelsens fl.r 
1958 p&borjade nynumrering och komplettering 
av kortsystemet for alia statsjarnvagarna till
horiga byggnader har fororsakat mycket extra 
arbete. 

Vid sektionen for sakerhetsinriittningar har 
uppgjorts projekt och ritningar till nybyggnad 
och komplettering av 83 sakerhetsanlaggningar 
och 42 vagoverg&ngar. Dessutom har 50 andra 
signaltekniska iirenden behandlats. 

Av de uppgjorda projekten for sakerhetsan
laggningar rna sarskilt foljande omnamnas: 

Kouvola-Pieksamaki fjarrstyrning med linje
block p& hela strackan och relastallverk pA mellan
liggande trafi1.-platser, Kyrkslatt, Kerava, Jarven
paa, Jokela, Hikia, Harviala och Turenki rela
stallverk samt Riihimaki-Monnila och Tammer
fors-Lempaala linjeblockering. 

For vagovergangars sakerstallande utarbetades 
forslag till varningssingnalanlaggningar p& bl.a. 
foljande trafikplatser: 

Sornas, Anttila, Jarvenpaa, Okeroinen, Kou
vola, Tokero, Pieksamaki, Huutokoski, Yla
mylly, Piikkio, Eura, Eurajoki och Keuruu. 

For sakerhetsanlaggningarnas anvandning upp
gjordes 82 med tillhorande planritning forsedda 
specialinstruktioner, av vilka 36 for kontroll
lasforreglingsanordningar och 12 for ljus- och 
lj ud varningsanlaggningar. 

ektionen overvakade i tekniskt avseende 
byggandet av samtliga sakerhetsanlaggningar 
och utarbetade for dessa 190 detaljritningar 
samt 207 for stallverksskyltar erforderliga rit
ningar. 44 nya allmanna konstruktionsritningar 
inregistrerades. 

Dessutom ombesorjde sektionen bestallningen, 
granskningen och mottagningen av all stall
verksapparatur och viktigare specialmaterial 
saval till arbetsplatserna som till specialfordl.det. 

Spdrsektionen har som kansliarbete behandlat 
ung. 210 spartekniska arenden. 

De behandlade arendena har rort vaxel- och 
spArdelars konstruktion och anskaffning, plane
ring av vaxelforbindelser pA. bangArdar, makada
misering av banorna, granskningsmatning av 
kurvor, undersokning av transportmojligheter 
(med hansyn till ralsvikt m.m.), gabarit, rtilssvets
ning och ralernas livslangd, undersokning av 

4 9577-63 
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tagskador och olyckor' till omradet horande 
uppfinningar rnm.s. 

Under verksamhetsfl.ret har uppgjorts 40 
godkanda ritningar och dartill ung. 120 rit
ningar, vilka utgor detaljer i under utarbetande 
varande vaxelkonstruktioner. Sektionen bar 
granskat 11 rnakadamiseringsprofiler, omfattande 
samrnanlagt 211, 7 km bana. 

Sektionen bar pA. bannatet utfOrt sparrnat
ningar over bela bannatet med spA.rmatnings
bilen, 7 900 km spA.r har blivit matt. Med 
Hallade-apparat mattes 374 km. 2 matningsgrup
per utforde pilhojdsmatningar, varvid pa linjen 
mattes 414 kurvor med en sammanlagd langd av 
306 km och vid sektionen granskades och med 
Matisa-kalkylator raknades 358 kurvor med en 
samrnanlagd langd av 256 km. 

Sektionen overvakade och granskade de rals
svetsningprov som pA. varen utfordes vid rti.ls
svetsningsverksamhetens borjan. Enligt influtna 
rapporter svetsades ar 1958 med gas 635, med 
elektricitet 8 och med termit 2229 skarvar, 87 
slitnings- eller valsningsfel, 2687 ralsandar ocb 
906 korsningar. Vid Hyvinge verkstad granskades 
dar svetsade raler. 

Sektionen bar avenledes utfort granskning av 
spar- och vaxeldelar vid SJ:s egen verkstad 
sA.som i privata verkstader. En av sektionens 
ingenjorer har en del av fl.ret varit mottagare av 
ral material. 

Geotekniska selctionen utforde under Aret mar
kundersokningar pA. 96 olika platser. Darvid 
gjordes 3 807 provborrningar m d sammanlagda 
djup av 18 063 m. 775 st. jordprov togs frA.n 70 
olika punkter . Utom dessa undersoktes i sektio
nens laboratorium narmare 100 betonggrus-, 
stenmjol-, sand-, ballastgrus-, ballastmakadam
ocb stenprov. PA. grundval av de utforda under
sokningarna uppgjordes 122 nya ritningar och 
fullbordades aldre ritningar. 

Grundlaggningsforh!llandena for ny- och till
byggnader klarlades pa 13 olika platser. Dessutom 
undersokte oljeforvaringsplatserna i Abo och 
Pieksamaki samt m!nga strA.lkastarpelarplatser. 

Undersokningar betraffande jarnvagsbankar
nas stabilitet fortogs bl.a. pa bandelarna Pernio 
-Kotalato, Skinnarby-Lovisa (3}, Makela
Vierumaki, Nohkua-Karkku, Vibtavuori
Laukkaa, Kainuunmaki-Sukeva och Runni
Rynanjoki. Mojligheterna for banutratning under
soktes p! strackorna Lapptrask-Skinnarby, 
Leppavesi-Vatia (7) och Siilinjarvi-Polja (2). 
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14 st. markundersokningar gjordes for vagbroar 
och och tunnlar 9 st . for brostiillen. Dartill 
undersoktes grundlaggningsforbMlandena pA. 15 
trumm-platser huvudsakligen vid Lahti-Lovisa
och Jyvaskylii.-Suolabti-banornas andrings
arbeten. 

Vattenforsorjningsmojligheterna undersoktes 
pA. 5 trafikplatser. 

GrusomrA.den undersoktes endast ett pA. ban
delen Vaakio-Lippo. 

Med avseende pA. utvidgning av bangA.rden 
utfordes markundersokningar i Karkku och 
Pieksamaki avensom pA. Viinikka-depA.omrade i 
Tammerfors. 

Tjalundersokningar utfordes pa Kemijarvi 
bangard och bade vid Kontiomaki-Taivalkoski 
ocb Joensuu-Kovero banbyggnad. 

Pa atgard av sektionen utarbetades vissa 
tackdikes- och torrlaggningsplaner. 

PA. grundval av de utforda undersokningarna 
avgavs utlatanden om ifragakommande grund
ningsmetoder ocb forstarkningsatgarder. 

Utan att sjalv utfora geotekn.iska undersok
ningar, gav sektionen dessutom 62 utlA.tanden 
om till sitt omrade horande fragor. 

Grundnings- och forstarkningsarbeten over
vakade man i svarare fall i den man sektionens 
arbetsstyrka medgav. 

Sektionens verksambet som radgivande organ 
pa markbyggnadsomradet bar ytterligare inten
sifierats genom att gora samarbetet fastare bade 
med de planerande ocb de arbete utforande 
organen, samt genom uppgorande av arbets
direktiv och deltagande i olika normalbestam
melsers avfattande. 

I samband med nyordningen av lokalutrym
mena kom geotekniska sektionen att flytta fran 
jarnviigsstyrelsens huvudbyggnad till express
godsstationens byggnad. 

III. JARNVAGSBYGGNADER 

Under ar 1958 forsattes arbetena pa Kontio
maki-Taivalkoski, Suolahti-Haapajarvi, Joen
suu-Kovero och Siilinjarvi-Juankoski jarn
vagsbyggnader samt pa banbyggnaden i Viberiai
nen och andrandet av den smalspariga banan 
Lahti-Lovisa till normalsparig paborjades samt 
arbetena for andrandet av bandelen JyvaskyHi
Otanmaki enligt nutida tekn.iska bestammelser. 
.Arum nagra sakerhetsanordningsarbeten utfordes 
pa den redtl,n 1955 byggda bandelen Murtomaki 
-Otanmaki pa foranstaltande av jiirnvags
byggnadsavdelningen. 

Anslagsmedel anvandes och arbeten utfordes 
pa nedan namnda, jiirnvagsbyggnadsavdelningen 
underlydande, arbetsplatser, enligt foljande: 

Kontiomaki-Taivalkoski jarnvagsbyggnad 
Den 171 km langa banan Kontiomaki-Taival

koski hor till de jarnvagsbyggnader for A.ren 1934 
-38 som forutsattes i lagen av den20 april 
1934 och arbetena pa dess byggande pA.borjades 
A.r 1934. Av bela banan oppnades for trafik, vid 
berattelseA.rets slut, bandelarna Kontiomaki
Vaakio och Pesiokyla-.Ammansaari, samman
lagt 112. o km. 

Under A.r 1958 bar de huvusakliga jarnvags-

byggnadsarbetena utgjorts av bro- och trumar
beten pa bandelen Lippo-Taivalkoski, skenlagg
ning pA. bandelen Lippo-Korona, grusarbeten 
ocb slutlig bearbetning pA. bandelen Pesiokyla
Leino och trumbyggnadsarbeten pft bandelen 
Vaakio-Km·tti. 

Me d l e n s an v and n in g: 

Egentliga anslag 

Saldo fran 1\,r 1957 19 Ht I: 16 
Beviljatforar 1958, 19Ht.I: 14 

72 223 315:-
160 000 000:-

232 223 315:-
Anvant under 1958 . ....... . .. 202 557 046:-

Saldo till 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 666 269:-
Sysselsattningens tryggande 
Beviljat for ar 1958 19 Ht. VI: 1 .. 
Anvant under 1958 .......... . 

Saldo ............. . ........ . . 

Utforda arbeten: 

432 000 000:-
403 793 644:-

28 206 356:-

T e r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasserings
arbeten och ballasttransporter har under 1958 
och sedan jarnvagsbyggnaden paborjades utforts 
i foljande omfattning: 



Arbets a.rt 

Terasseringsarbeten: 
Rojning av banomnl de . .... ..... ..... . ... . ... . ... . .. . 
Gravning av avloppsdiken .............. .... ... . . . . . . . 
J ord fran diken till bankarna ... .... . . ... . . . . . . . ..... . 

>> ~ i upplaggning .... ........ . ... .. . . .. . . 
>> skarningar till bankarna .... . ..... . . ...... .. . 
» >) )) i upplaggning . . ... . . .. .. . ..... .. . 

Fyllningsjord till bankarna . .. ... . . .. . . ........ .. .... . . 
Grii.vning av sido- och avloppsdiken . .. . .. ...... . .. ... . 
Sprangning av banskarningar och grusmur . . ..... . .. .. . 
Stodje- och kii.gelmur . . . ..... . .... ... ... . .. .. . . ... .. . . 
Stenrevetering . . . .. . ....... . . . . . ........ .......... .. . 
M~~-. ~orv- och grusbekladning .. . ...... .. .. . . . . . . .. . . 
Dranenng . ..... . ..... . ..... ... . .. ..... . ..... . . . .. . . . 

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

Trummor och broar 

3 st trummor blev fardiga. Pil. foranstaltande 
av tvil. privata ackordsfirmor blev foljande 
banbroar fardiga : Kajalanoja valvbro, 5. o m fri 
oppning och Korteoja stil.lbetongbalkbro, spv. 
100. 5 m, samt eget arbete Tervajoki II's valvbro, 
fri oppning 7. o m, Valijoki plil.tbro, spv. 12. o m, 
plil.tbro vid Kurtti kanalen, spv. 12. o m och 
Heinajoki stMbetongbalkbro, spv. 7. 4 m. Ytter
ligare installerades plA.tbrospann, pa under fore
gil.ende il.r fardigbyggda jordstod, pa Hukkajoki 
banbro, spv. 12. om och pa Koronanjoki banbro, 
spv. 15. o m + 15. o m. I fraga om vagbroar blev 
Junnojoki stil.lbetongbalkbro, spv 11. o m Il:i.rdig 
pa Vaakkio plattformsvaxels infartsvag som en 
privat firmas ackordarbete samt som eget arbete 
Outojoki stil.lbetongbalkbro, fri oppning 10. o m 
pll. Kurtti infartsvag och Ylijanka-Peranka 
landsvagsbro, spv. 8.0 m + 11.50 m + 8.om. 

Overbyggnaden 

Pa huvudspil.ret spikades sa=anlagt 23 422 
km med ny 30 kg/m rals mellan Vaakio och 
Kurtti trafikplatser och 9 197 km med gammalt 
22.243 kg/m arbetsspar samt pa sidospil.r sam
manlagt 1. 8 km med arbetspar. Pil. Matinharju 
grusgrop spikades sandspAr. 

Fa s ta anlaggningar 

En personplattform byggdes pa Leino trafik
plats . 

-dr_1-'9-'-5-"-8---~------ l miingd Aren 

I 1934--1958 
m ilngd kostnad mk 

8 039 m3 

120 & 

50 310 0 

8 474 )) 
11116 » 

313 560 
3 453 

12 078 » 
1822 )) 

942 » 
12 323 » 

356m 

30 016 m3 

36 395 )) 

848 644:-
2 207 922:-

80275:-
13 354004:-
5 623 502:-
6 997 459:-

111 364 840:-
4 850 947: -

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

6 461429:-
24491889:-

95 959m3 

131 977 )) 
248 495 )) 

1279 079 • 
139 564 • 

1 652 013 ~ 
6 568 )) 

219 730 » 
18 806 » 
23 222m2 

394 070 » 
3362 m 

105 197m3 

365 823 )) 
6 099 )) 
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Hag n ad e r, vag a r o c h p 1 an e r in g 
LastningsornrAdens utjamningar utfordes pll. 

Lippo, Leino, Korvua och Kurtti trafikplatser. 
Infartsvagarna vid Vaakio och Kurtti blev far
diga, vid Leino och Korvua var de under byggnad. 

Husbyggnader 
Smil.elverksbyggnaden vid Vaakio trafikplats 

blev fardig, samt trafikbyggnaden och bostads
byggnaden for tvA familjer vid Leino, trafik
byggnaden och banvaktens bostadsbyggnad vid 
Korvua och banvaktens bostadsbyggnad vid 
Kurtti. 

Suolahti-H aapajarvi jarnvagsbyggnad 
PA denna 171 km 11\nga bana, vars byggande 

beslots i enlighet med lagen av den 20 april 1934 
angliende jarnvagsbyggnader under il.ren 1934 
-38, paborjades arbetena mot slutet av 1938. 
Foljande bandelar har oppnats fOr trafik fore 
berattelsearet: Suolahti-Saarijarvi, 34. 9 6 km 
och Pihtipudas-Haapajarvi, 47.8 6 km samt 
Pitkakangas grusspAr, 4. 8 km. 

Under ar 1958 fortsattes arbetena huvudsakli
gen pa bandelen Saarijarvi-Pihtipudas och pi\ 
Haapajarvi bangArdsutvidgning. 

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

Egentliga ansla g: 

Saldofranil.r 1957, 19Hti: 16 . . . 
Beviljat for a r 1958, 19 Ht. I: 14 

49 434 123:-
160 000 000:-

209 434 123:
Anvant under ar 1958 . . . . . . . . 171 685 778:-

Saldo for il.r 1959 . . . . . . . . . . . . . 37 748 345:-
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Sysselsattningens tryggande: 

Beviljat for ll.r 1958, 19 Ht VI: 1 .. 607 000 000:-
Anvant under ll.r 1958 ........ 589 857 013:-

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 142 987:-

.Aibetets art 

Terasseringsarbeten: 
Rojning av banomrade . ... .... . . . ... . .... ... ... .... . . 
Gravning av avloppsdiken ........................... . 
Jord fran diken till bankarna . . . .......... . .. ........ . 

& i upplii.ggning .... . .................. . 
skarningar till bankarna .................... . 

>> >> & i upplii.ggning ................... . 
Fyllningsjord till bankarna ........................... . 
Sprangning a" ~idfl· ult, ~.o.vloppsdiken ....... . ........ . 

>> av banskarningar och grusmur ............ . 
Stodje- och kagelmur .... . .................. . ........ . 
Stenrevetering ...................................... . 
MID.I-, ~orv- och grusbeklii.dning ...................... . 
Dranermg ...................... . ................... . 
Stenkastning . .. .............. .... ... . ..... .. ....... . 

dverbyggnaden: 
Ballastering fore skenlaggning .... . ................... . 
Ballast med tag for normalbana ..................... . 
Makadamisering .......... .. ......................... . 

Av ovannamnda arbeten har tv!\ ackords
firrnor enligt kontrakt rned jarnvagsstyrelsen 
utfi:irt: avlopps- och sidodikesgravning 2 939 rna, 
flyttning av jord frll.n banskarningar 36 625 m 3 , 

transport av tilliiggsjord 29 230 m 3 och berg
sprangning 7 430 rna. 

Trumrnor och broar 
6 st . trummor blev fardiga. Pa fi:iranstaltande 

av ackordsfirrnor blev Kivisenpuro stalbetong
platbro, fri i:ippning 2. s rn fardig sarnt Pitkapuro 
stalbetongplatbro, fri i:ippning 5 . 5 rn och Korpi
nens stalbetongvalvbro, fri i:ippning 7. o rn samt 
gjutandet av landfastena och pelarnas fasten i 
Kannonkoski i:iverg!\ngsbro, spv. 9.50 rn + 13.oo 
rn + 9. so rn. Sorn eget arbete blev fardiga: 
Saarijarvi vagtunnel (stltlplatbro), spv. 18.0 
rn, Karnarinoja stltlbetongrarnbro, frioppning 
3. o m, Suvantolahti vagtunnel (stalplatsbro) 
spv. 18, o rn och landsvagsbro pit Kallio-Vastinki 
landsvag, spv. 8.30 m + 11.0 rn + 8.30 rn . 
Stalspannet installerades i Pajusalmi bro, spv. 
14. o m, jordfastena och bagarna gjots i Patmon
koski stalbetongspannbro, fri oppning 29. o rn, 

Utjo?·da arbeten: 
T e r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasserings

arbetena utfi:irdes pll. bandelen Saarijarvi-Pihti
pudas och ballasttransporter utfi:irdes pll. strac
korna Saarijarvi-Enonjarvi och Selantaus
Pihtipudas. 

I 
_:A::r....:l:::.9:::58::...._ ___ ,..-------/ Mii.ngd r.ren 

I 
1938--1958 

mii.ngd Kostnad mk 

147 712:--
13 580 m 3 6 291983:-- 114 381 m3 

3 698 >) 2 379 614:- 116 902 >) 

30106 >) 14 784 683:- 196 290 >) 

103 604 >) 85 011830:- 1 815 297 » 
43 027 23 088 255:- 213 468 

214 931 102 210 791: - 1 897 144 
4 608 )) 7 892 204:- 12 584 )) 

9 497 >) 27 490 284:- 367 040 >) 

3 694 » 6 963 203:- 18 709 >) 

786 m2 581738:- 10 445 m2 

223 526 )) 8 617 284:- 549 743 >) 

1379 m 1535 722:- 6 333m 
3 909 m 3 2 615 630:- 10 220 m3 

55 011 m3 20 842 471:- 220154 m3 

50 863 )) 16 850151:- 325 434 )) 

418 >) 1717 357:- 1814 >) 

jordftistena i Myllypuro banbro, spv. 12.0 rn, 
blev fardiga, samt jordfastena i Kannonkoski 
vagtunnel, spv. 26. o m, betongbekladdes. 
landsvagsbron over vattendraget (fri i:ippning 
7 . o m), blev fardig. 

<Jverbyggnaden 
Inalles 39. a krn huvudspar spikades rned 

gammal 22.345-25 kg/m rals for arbetspar, 
anda frltn Saarijarvi hallplats till Kannonkoski 
vagtunnel och i norra delen av banan t ill 
si:idra sidan om Korpinen banbro. Sammanlagt 
2.1 krn sidospar skenlades med arbetsspll.r. 
Sparet stoppades till fardigt skick pa bandelen 
Saarijarvi-Sapra. 

Hag n ad e r, vag a r o c h planer in g 
Hagnader pll. Pihtipudas och Selantaus trafik

platser blev fardiga. Infartsvagarna vid Seikka 
och Alvajarvi samt vagforflyttningar vid Lehto
pera och Suvannonkoski blev fardiga . Utjam
ningsarbete vid lastnings- och lageromraden 
utfordes pa foljande trafikplatser: Kolkanlahti, 
Sapra, Enonjat·vi och Selantaus. 



Husbyggnader 

HAllplatsbyggnaden i Alaji:irvi blev fi:irdig. 

Forbindelseanli:iggningar 

Ledningsstolpar fornyades pa bandelen Suo
lahti-Saariji:irvi och samtidigt installerades ett 
koppar ledningspar. 

J oensuu-Kovero jarnviigsbyggnad 

Den 44.4 km langa banan Joensuu-Kovero i:ir 
en del av banan Joensuu-Ilomantsi, vilken 
ingAr i lagen av den 3 juni 1938 om jarnvags
byggnader Aren 1939-46. Efter det att riksdagen 
den 11 november 1949, beviljat anslag pAborjades 
byggnadsarbetet mot slutet av Aret. Arbetet som 
enligt statsrAdets beslut av den 25 november 
1951 avbrutits upptogs pa nytt den 1 februari 
1953 och fortsattes under berattelseAret. Den 
13. s km lAnga bandelen Keskijarvi-Kovero 
oppnades for trafik den 15 september 1958, 
sAlunda trafikeras bela banan. 

Under Ar 1958 utfordes annu de ofullbordade 
skenli:iggnings-, grus- och bearbetningsarbetena. 

Arbetets art 

Tera.sseringsarbeten: 
Rojning av banomrade ....... ........ ........ .. ..... . 
Gravning av avloppsdiken ...... . .................... . 
J ord fran diken till bankarna ... . . ................... . 

>> » >> i upplaggning .............. . ........ . 
>> skarningar till banlmrna .......... . ......... . 
>> >> » i upplaggning . ........... .. ... .. . 

Fyllningsjord till bankarna .................. .... ..... . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken ................ . 
Sprii,ngning av banskii,rningar och grusmur ............. . 
Stodje- och kagelmur .......... . . . ........ ......... .. . 
Stenrevetering .................... ..... . . ... .. ...... . 
MID.J-, ~orv- och grusbekladning .... ............... ... . 
Dranermg ...................................... · .... . 

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

Trummor och broar 
1 st. trummor blev fardig pa J oensuu bangard. 

StaUplAtspannet installerades pA Jiinisjoki banbro, 
spv. 26.0 m. 

Overbyggnaden 
12. s 6 krn huvudspAr spikades med nya 30 kg/m 

rals I. s km arbetspAr pa huvudsparet andrades 
till nya 30 kg/m rals. Ytterligare spikades 1. 7 4 km 
sidospAr i Kovero med 30 kgfrn ri:ils. 

Medlens anvii.ndning 
Egentliga anslag 

SaldofrAnAr 1957, 19Hti: 16 ... 
Beviljat for Ar 1958 19 Ht I: 14 . 

>> » 1958, 19 Ht I: 14 . 
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101 740 307:-
90 000 000:-

1 631 000:-
------

Saldo ........................ 193 371 307:-
Anvant under Ar 1958 . .. . .. . . 154 209 578:-

Saldo for Ar 1959 . . . . . . . . . . . . . 39 161 729:-

Sysselsattningens tryggande 
BeviljatforAr 195819Ht VI: 1 .. 170 000 000:-
Anvant under ar 1958 ........ 170 000 000:-

Saldo . . ...... . .... . .... ... .. . 

Utforda arbeten: 

T e r r as s e r i n g s a r b e t e n. Rengorings
arbetena av terrassering och ballastering samt 
stodje- och grusmurar blev fardiga pA hela 
bandelen. 

Terrasseringsarbeten och ballastering har 
utforts under Ar 1958 samt frAn det banbyggnaden 
pAborjades i foljande omfattning: 

I...:
Ar::....:1:.:9..:.58=-----,--------l Miingd llren 

I 
1949-1958 

Miingd Kostoad mk 
1 

3 092 m3 

2 708 ~ 
1 464 & 

8 935 & 

51 061 I) 

77 I) 

113 » 
960 » 
72m2 

744m3 

61 801 I) 

339 206:-
1477 753:-

93 600: -
1170 805:-
1621488:-
8 399 405:-

16385140: -
165 430:-

2 776 864:-
2 590 856:-

76 371:-

451355:-

333105:-
33 323 200:-

19 690 m3 

32 236 >) 

61 784 & 

315 106 >) 

90 860 
477185 

1589 )) 
67 098 I) 

2 984 & 

3 475 m2 

702 » 
2905 m 

21375 m3 

151 522 I) 

Fasta anlaggningar 

Vattentagsinrattning i Kovero blev fi:irdig. 
Pa alla trafikplatser byggdes personplattformer. 

Hag n ad e 1' 1 vag a r o c h pI an e ring 

Infartsviigarna i Heinavaara och Kovero samt 
vagregleringar i Jukajarvi blev fardiga. Ytterli
gare byggdes vagar pa lastningsornraden samt 
utjamningar pa lager- och lastningsomrAden i 
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Heinavaara, Keskijarvi och Kovero. Lastnings 
omrltdet i J ukajarvi fardibyggdes . 

1953 och fortsatte under berattelseltret. Banan 
ar i sin helhet oppnad for trafik. 

Hu s byggnader M e d I e n s a n v a n d n in g: 

Egentliga anslag: Pa H einavaara trafikplats blev hltllplats
byggnaden, banvaktens bostadsbyggnad och 
servicebyggnaden fardiga. Banmastarens och 
banvaktens bostadsbyggnad vid Heinavaara 
samt h allplatsbyggnaden och tre familjs bostads
byggnaden vid Kovero nltdde inredningsskedet. 

Saldo fran ltr 1957, 19 Ht. I: 16 . . 87 643 188:
Beviljat for ar 1958, 19 Ht. I: 14 . 140 000 000:-
Saldo ...... . ................. 227 643 188:-
Anvant under ltr 1958 .... . ... 208 627 151:-

Forbindelseanlaggningar 

Ett annat ledningspar installerades mellan 
Heinavaara-Kovero. 

Siilinji.irvi-Juankoski jarnvagsbyggnad 

Den 42. 6 kro lAnga banan Siilinjarvi-Juan
koski ar en del av Siilinjarvi-Sysma banan, 
vilken beslots av riksdagen den 3 juni 1938 
genom lagen om jarnvagsbyggnader aren 1939 
-46. Efter det att riksdagen den 11 november 
1949 beviljade anslag pAborjades jarnvags
byggnaden mot slutet av samma Ar. Efter det 
av riksdagen beslutna avbrottet den 25 november 
1951 pAbOrjades arbetena pA nytt den 8 januari 

Arbetets art 

Terasseringsarbeten: 
Gravning av avloppsdiken ............ . ...... . ....... . 
J ord fran diken till bankarna ............ . ........... . 

» i upplaggning .......... . ............ . 
» skarningar till bankarna . ............ . .. . ... . 

•> •> •> i upplaggning ....... . ........... . 
Fyllningsjord till bankarna .... . .... . ................. . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken ................ . 

» av banskarningar och grusrnur ............ . 
Forstarkning av bankunderlag ....................... . 
Stodje- och kiigelrnur ...... . ... . ... . .... . ... . . . . . .... . 
Steurevetering ............................... . ... . . . . 
Muli-, ~orv- och grusbekliidning ......... . ............ . 
Dranenng .................. . ....................... . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenlaggning ........................ . 

Saldo for ltr 1959 . . . . . . . . . . . . . 19 016 037:-

Sysselsattningens tryggande 

Beviljat for ltr 1958, 19 Ht VI: 1 . 110 500 000:-
Anvant under Ar 1958 ........ 110 500 000:-
Saldo ........... . ........... . 

Utforda arbeten: 

T err ass e rings arb e ten. Under be
rattelseAret utfordes upprensning och bearbet
ning av skiirningarna och dikena och fyllningsjord 
forslades till bankarna. 

Terrassering och ballastering har utforts under 
1958 och frA.n det banbyggnaden pAborjades i 
foljande omfattning: 

I 
Ar 1958 l ll1iingd Aren 

----'-----;-,------ 1949-1958 
miingd Kostnad mk 

4 372 rn3 

430 >) 

3 255 * 
155 » 

1 275 ,, 
28 578 ' 

242 » 

404 » 
1462 m2 

3 325 >) 

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:-

27 735 rn3 

22 906 » 
30 361 )) 

451495 )) 
92 209 » 

594 707 » 
2 348 » 

147 668 » 

814 » 
3 202 m2 

9 697 )) 
1 242 rn 

Ballast rued tag for norrnalbana .. ..... . ............. . 
9 978 m3 

23 520 » 
3 974 844:-
6 617 785:-

39 056 rn3 

115190 >) 

Trummor och broar 

2 st. trummor blev fardiga . Pt\ foranstaltande 
a.v en a.ckordsfirma blev fOljande overfartsbroar 
fardiga: Sankimaki overfartsbro, spv. 9. 4 5 m + 
9.70 m + 9. 45 m och Pimento rarnbro, fri oppning 
13.50 rn. 

Overbyggnaden 

22.5 km huvudspt\r spikades med nya 30 kg/m 
rals och 5. a km sidosplLr i stallet for ar betsspAr. 
1. 2 km grusspAr spikades vid Karanganmaki. 



Fasta IJ,nlaggningar 
Personplattform.er byggdes vid Sahinpuro, 

Vuotlahti och Juankoski trafikplatser. 

Hag n ad e r, vag a r o c h pI an e ring 

Infartsvagarna vid Hiltulanmaki och Sahinpuro 
trafikplatser samt landsviigsflyttningen vid Lah
teenkorva och kommunalvagsflyttningen vid 
Marjomaki blev fardiga. Terrasseringsarbetena 
utfordes pa Siilinjarvi-Nilsia lanclsvag vid 
Pimento vagbro. Trafikplatsernas planering 
avslutades. 

Husbyggnader 

Vii.xelstugor byggdes vid Hiltulanmaki, Sahin
puro och Vuotlahti trafikplatser. 

Viheriainens banbyggnad 

Byggandet av den sk. Viheriainens 5. 2 6 km 
lmga industribanan pA Neste Ab:s industriomrade 
i Raisio kommun beslots av riksdagen den 1 
december 1955. Den 23 december 1955 gjorde 
Ministeriet for kommunikationsvasendet och 
allmanna arbetena och Neste Ab kontrakt om 
banbyggnaden. Arbetena pAborjades pA ban
byggnaden i december 1955 och fortsatte under 
berattelseAret. Derma handel Ihala-Viheriainen 
har i sin helhet oppnats for trafik. 

Under ar 1958 har de huvudsakliga banbygg
nadsarbetena varit byggandet av Raisiolahti ban
och landsviigsbro samt banans avslutnings
arbeten. 

Arbetcts art 

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

Egentliga anslag: 

Saldo fran ar 1956, 19 Ht I: 17 .. . 
for Ar 1957, 19 Ht I: 17 .. . . 

Beviljat for ar 1958, 19 Ht I: 15 
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2 812 879:-
10 000 000:-
10 000 000:-

22 812 879:-
Anvii.nt under ar 1958 ......... 22 271 817:~ 

Saldo for A.r 1959 ............. . 541 062:-

Diverse galdenii.rers och fordringsagares redo
visning: 

Sal do for A.r 1958 frAn det 16 000 000:-
anslag erlagt av Neste Ab A.r 1957 .... 586 425:-
Anvant under ar 1958 ............ 586 425:-

Saldo . .......................... . 
Vag- och vattenbyggnadsstyrelsen 
betalat byggnadskostnader for Rai-

siolahti vagbro .. . ....... . .... 7 718 751:-
Anvant under ar 1958 . ... . ..... 7 718 751 :-

Saldo ......................... . 

Utjorda arbeten: 

T e r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terasserings
arbeten har utforts bade som eget arbete och p a 
foranstaltande av en ackordsfirma. 

Terrassering och ballastering har utforts under 
1958 samt fran det banans byggande paborjades, i 
foljande omfattning: 

I 
Ar 1958 I M3ngd A.ren -=:.-...:..:..:..;:...._ __ --.-1______ 1056-1958 

Mii.ngd Kostnad mk 

_!e:asseringsarbet~m;: I 
Ro_l~g av banomrad~ ..... . .............. .. .. . ..... . 
Gravn.u:g a': avloJ?psdiken ............................ 

1 

635:-
34026:-

136168:-
1 374m3 

4 857m3 

18 525 >) 

48 583 » 
88 013 

Jord fran diken till bankarna ... . .................... . 
>> & skiirningar till bankarna .................... . 
>> >> >> i upplaggning ......... . .. . ... . .. . 

Fyllningsjord till bankarna .. . ..................... . .. . 
Sprii.ngning av sido- och avloppsdiken ................ . 

» av banskarningar och grusmur ........... . . 
Stenkastning ...................................... . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenlii.ggning ........................ . 

Trummor och broar 

Raisiolahti ban- och landsvii.gsbro, fri oppning 
8. o m, blev fardig som ackordsarbete. 

1363 m3 

40 . &. 

727 099:-
73 500:-

100 000:-
84 270:-

101923:-

Overbyggnaden 

43 
41 587 & 

32 ~ 

25 781 » 

0. 4 km arbetsspar 22.3 4 a kg/m pa havsterrassen 
spikades med 43.5 6 7 kg/m rii.ls . Banan i sin 
helhet stoppades till fii.rdigt skick. 



28 

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

P1aneringar av om1astningsomrliden utfordes 
pli Iha1a och Viheriainen trafikp1atser. 
Andingsarbetet pa bandelen Lahti-Lovisa 

Om andrandet av den 77 km 11inga sma1spliriga 
banan Labti-Lovisa till norma1sparig fattade 
riksdagen ett principbes1ut den 8 februari 1957 
och bevi1jade sysselsattningsanslag den 21 feb
ruari 1957 dli banbyggnadsarbetena paborjades 
samma manad. 

Under lir 1958 bar de buvudsakliga andrings
arbetena pa bela bandelen varit terrasserings
ocb trumarbeten. 

Arbetets art 

Terasseringsarbeten: 
Rojning av banomn'ide .............................. . 
Gravning av avloppsdil<en .................... . ...... . 
J ord fran diken till bankarna . ....................... . 

>> >> i uppliiggning ....................... . 
>> skarningar till bankarna .................... . 

>> >> >> i uppliiggning ................... . 
Fyllningsjord till bankarna ........................... . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken ................ . 

>> av banskarningar och grusmur .... . ..... .. . 
Forstarkning av bankunderlag .......... .... .. .. ..... . 
Stodje- och kagelmur ................................ . 
Stenrevetering ...................................... . 
Dranering .. .................... .. .................. . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fOre skenliiggning ........................ . 

Av den ovannamnda arbetskvantiteten har 
tva ackordsfirmor pA basen av avtal gjorda med 
jarnvagsstyrelsen utfort: gravning av avlopps
och sidodiken 4. 7 o 4 m 3, j ord transport fran 
banskarningar 18. o 57 m 3 transport av fyllnads
jord 41.911 m 3 , bergsprangning 10. osa m 3 och 
ballastering 7. 54 s m 3. 

Trummor och broar 

8 st. nya trumroor fardigbyggdes. 14 st gamla 
trummor forlangdes ocb 29 st. hojdes. 

Overbyggnaden 

Norma1banans sliprar har fordelats pa linjen 
pa 62.4 km:s stracka och utlagts pa banan. 

Andringsa1·betet pa bandelen Jyva.skylii-Suolahti 

Riksdagen beviljade den 20 mars 1958 bygg
nadstillstand for andraz.tdet av de ofOrdelaktiga 
bojd- ocb kurvforhallandena, att motsvara de 

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

Sysselsattningens tryggande: 

Beviljat for lir 1958, 19 Ht. VI: 1 288 000 000:-
Anvant under ar 1958 ....... . 276 240 195:-

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 759 805:-

U tfii1·da arbeten: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n: Terassering 
och ballastering bar utforts under 1958 ocb fran 
det banbyggnaden pliborjades i fo1jande omfatt
ning: 

l
--'il."-'r_1:..:9...:.5-=-8-------,,-------- l miingd il.ren 

I 1957-1958 
miingd kostnad mk 

37 480:-
3 741m3 1043 474:- 4 141m3 

5 182 >) 2 047 475:- 9 617 )) 

8 654 )) 3 601142:- 10 968 >) 
32 285 >) 18 321020:- 48 502 )) 

33 406 >) 9 474 869:- 47 003 >) 
70167 )) 34 537 937:- 103 690 )) 

676135:-
12 473 >) 19 388 543:- 14 034 >) 

1014 523:-
58 >) 80121:- 58 
50m2 49 026:- 50 m2 

15 m 166137:- 15 m 

11181 m3 6 471 712:- 11181 m3 

tekniska bestammelserna vid byggandet av de 
dartill anslutna banorna pa den 40.6 km 1anga 
bandelen Jyvaskyla-Suolahti och beviljade 
sysse1sattningsans1ag den 11 september 1958, 
varefter byggnadsarbetena paborjades i septem
ber 1958 . 

Under ar 1958 har de buvudsakliga andrings
arbetena varit utstaknings- och matningsarbeten, 
byggandet av arbetarnas inkvarterings- och 
serviceutrymmen smut paborjandet av skarnings
och terrasseringsar betena. 

M e d e 1 e n s a n v a n d n i n g: 
Sysse1sattningens tryggande: 

Bevi1jat for ar 1958, 19 Ht VI: 1 .. . 45 000 000:-
Anvant under ar 1958>> ......... 42 322 102:-

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 677 898:-

Utforda a1·beten: 

Terra sse rings arb e ten. Under lir 
1958 bar terrasseringsarbeten utforts i foljande 
omfattning: 



Arbetet s art 

T erasseringsarbeten: 
Rojning av banomni.de ....... . .... ..... ............. . 
Jord fran diken till bankarna ... . ... . . . .... . .. . .. .. .. . 

>> •> i uppliiggning . . . . . . ....... ... . . .... . . 
•> skarningar till bankarna ........... . ........ . 

>> ~ >> i uppliiggning ........ . ........ .. . 
Fyllningsjord till bankarna ........................... . 
Spriingning av banskiirningar och grusmus ..... . ...... . 
Mull-, torv- och grnsbekladning .............. . ....... . 

I Miingd 

1 342m3 

2 066 >) 

16 724 )) 
2 825 » 

11132 ~ 

717m2 

M urtomi:iki- Otanmi:iki jarnviigsbyggnad Utforda arbeten : 

I Kostnad mk 

725 341:-
670145:-
715 235: -

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

6 422: -
42 836:-
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Under ar 1958 blev r eliistallverket och niva
overgAngens ljus- och ljudvarningsanordning 
fardiga pa Murtomaki bangard. 

I K a u l i r an t a-K o l a r i banriktning 
utfordes halvrnekaniska forskningar paden 18 km 
ld.nga bandelen mellan Kolari och gruvomrd.det. 

Medlens anvandning 

Egentliga anslag: 

Beviljat fOr ar 1958, 19 Ht. I: 14 6 300 000:-

Anslag anvanda, Arligen och sammanlagt for 
jarnvags- och banbyggnader som var i bruk 
under 1958 fran det de paborjades, sasom medel 
for dem och for jarnvagsforslmingarna under 
ar 1958 framgar av foljande tabell : 

Anvant under ar 1958 . . . . . . . . . . 6 300 000:-
Saldo ....... . ................. . 

J iirnviigsforskningar 

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

Sysselsattningens tryggande 

Sammanlagt under ar 1958 

Jarnvags- och banbyggnader . 2 359 542 127:
J arnvagsfoskningar . . . . . . . . . 200 000: -

Ytterligare anvant under ar 1958 
Beviljat for d.r 1958, 19 Ht. VI: 1 . . . . . 200 000:
Anvant under ar 1958 . . . . . . . . . . . . 200 000:-

Vihanti gruvbana . . ........ . 
Orivesi-Jamsa ........ . .. . 

30 285:-
1 147 518:-
6 300 000:-Saldo ... . .. . ... . . . ... ... .. . .. . . . . 

Ar 

1934-38 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

I 
Kontiomiiki- I Suolahti
Taivalkoski I Haapajiirvi 

44 313178 1 601 382 
29 912 353 10 081 576 
4 443 702 6 333 869 
3 867 966 5 027 573 
5 391173 6 348 928 
6 373 487 6 333 637 
4 031845 4 050136 
3 958 285 5 189 915 

- 11195 485 
- 8 529 766 
- 15 428 320 

989 757 132 613 904 
29 955 094 228 650 716 

123 307 004 267 274 717 
218 141 838 250 009 222 
316 081 925 805 356 852 
346 387 752 1216 788 078 
415 157 595 1019 682 563 
673 191 569 785 465 052 
620 249 572 893 844 297 
606 350 690 761 542 791 

3 452104 785 6 441348 779 

I 
Joensuu
Kovero 

17 020 947 
171893 800 
84 255 733 

6 638 891 
159 858 074 
385 275 301 
262 772 701 
211 288 469 
275 408 521 
324 209 578 

1898 622 015 

Murtomaki-Otanmaki 

I 
Siilinjiirvi- ,. Viheriiiinen I Lahti-
Juankoski industribana Lovisa 

13 865126 
143 779 350 
96 066 871 

192 991 
176 387 914 
435133 715 
358 965 447 296 310 
296 624 319 225 676 612 
339 671148 119 844 929 64 818 719 
319 127 151 22 271817 276 240195 

2179 814 032 368 089 668 341058 914 

I 
Jyvii<!kylii
Suolahti 

42 322 102 
42 322102 
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IV. RULLANDE MATERIEL, MEKANISKA VERKST.ADER OCH 
ELEKTRISKA ANLAGGNINGAR 

Rullande materiel: 

Under Ar 1958 blev inga anglok fardiga. Ur 
trafik togs som oekonomiska och utslitna 18 st 
Sk 3-, 10 st Sk 4-, 1 st Tk 1-, 9 st Tk 2-, 3 st 
Hk 1- och 11 st Hk 5-lokorootiv eller inalles 
52 Anglok. Salunda var vid arets slut 714 Anglok 
i bruk. 

Under Aret blev de forsta nya diesel-ranger
loken, serie Vr 11 fardiga, sammanlagt 14 st, av 
vilka 7 tillverkades has Valmet Ab och 7 hos 
Lokomo Ab. Ytterligare hyrdes fran Sverige 
ett Nohab dieselelektriskt linjelok. Da under 
aret intet rnotorlok togs ur trafik, var 54 st. 
sadana vid Arets slut i bruk. Under aret blev 30 
latta motorvagnar eller s.k. ralsbussar fardiga, 
alla tillverkade hos Valmet Oy. Ur trafik togs 
som utslitna och olampliga for den nutida 
trafiken sammanlagt 5 motorvagnar, dvs. 2 st 
D s 2-, 1 st Ds 3-, 1 st Bm 2- och 1 st Bm 3-serie. 
Pa grund av dessa foriindringar var vid arets slut 
123 ralsbussar och 28 st ovriga motorvagnar eller 
saromanlagt 151 motorvagnar i bruk- alltsa 
25 st mera an vid slutet av foregaende ar. 

Under aret blev vagnar fardiga enligt foljande: 
ralsbus-slapvagnar med 2 kl dagvagn och konduk
torsavdelning, serie EFiab 31 st och ralsbusslap
vagnar med koro binerad konduktors- och post
avdelning, serie EPoab 2 vagnar. Oppna gods
vagnat• serie Hk blev fard iga 249 st, varmvagnar 
serie Gvg en vagn, vagnar for befordring av 
storbehallare, serie Svs 29 vagnar, cisternvagnar 
serie Go 76 vagnar och serie BGo 3 vagnar, 
makadamspridningsvagnar, serie Mas 109 vag
nar, koltransportvagnar, serie Mak 50 vagnar 
och storlastningsvagnar serie Osb en vagn. 

Ytierligare blev Post- och telegrafverkets 2 
postvagnar, serie Po fardiga samt kombinerade 
post- och konduktorsvagnar, serie PFoab 2 
vagnar, loscementtransportvagnar, serie Silk for 
Lojo Kalk Ab 5 vagnar samt cisternvagnar, 
serie Gmz for Shell Ab 12 vagnar, av serie Sso for 
Karnex Ab 2 vagnar, serie Skk for Kosan Ab 2 
vagnar, serie Sti for Typpi Ab en vagn och serie 
Sol for Oulu Ab 2 vagnar. 

Vid d,rets slut var antalet personvagnar 1542, 
av vilka 166 i tjanstebruk, av godsvagnarna 
26 880, av vilka 9 834 tackta och 12 946 oppna, 
360 cisternvagnar samt 3 740 tjanstevagnar. 

I frammande besittning var vid arets slut 131 

person-, post-, restam·ang- ro.ro. vagnar, 780 
cisternvagnar sarot 84 ovriga vagnar. 

Arbeten ro1·ande motoTlok och motorvagnar samt 
forbiittring av deras konstruktion. 

Sasom under tidigare ar utgjordes bland 
arbetena rorande motorlok och -vagnar en betyd
ande del av kontroll av arbete och material for 
materielen som holl pa att byggas samt av fardiga 
vagnars och lokomotivs mottagningsprovkor
ningar och overllitelsekontroll. Under berattelse
aret blev ny motoriserad rullande materiel fardig 
enligt foljande: 30 Dm 7 -motorvagnar (ralsbussar) 
och 35 slapvagnar (31st med passagerar- och baga
geavdelning av serie EFiab och 4 st roed bagage
och postavdelning av serie FPoab), 12 diesel
rangerlok, serie Vr 11 med hychaulisk kraftover
foring av 840 hk (Taropella-SRM-DS 1, lok med 
2 T-vaxel och 4 axlar) och 2 diesel-rangerlok av 
serie Vv 15 med samma effektivitet och likasa 
med hydraulisk kraftoverforing (lokomotiv med 
Voith L 217 z-vaxel och fyra axlar, vilket med 
undantag av vaxeln iir likadant som Vr 11). 
Av denna materiel hade Lokomo Ab tillverkat 6 
Vr 11-lok och ett Vv 15-lok, resten hade tillverkats 
hos Valmet Ab Flygmaskinfabrik. Ytterligare 
fornyades under berattelsearet vid Flygmaskin
fabriken alia fern Hr 11-diesellokens tyska 
Maybach-maskineri, varvid de tidigare 450 hk 
dieselmotorerna ersattes med uppladdade motorer 
om 600 hk, och de hydromekaniska Mekydro
vaxlarna byttes till sadana som motsvarade den 
hogre effektiviteten. Darjiimte blev for lok serie 
Hr 11 2 st utbytes -maskineriboggier med nya 
maskinerier fardiga . Granskning av materielens 
delkonstruktioner sasom underreden, vagns
korgar, boggier, hjulsatser mm. utfordes vid 
Flygmaskinfabriken och Lokomo. Ytterligare 
omfattade gransknings-verksamheten provkor
ning och granskning av dieselmotorerna och 
vaxlarna for Dm 7-motorvagnar vid Valmet Ab 
Linnanvuori fabrik. LikasA provkordes Voith 
vaxlarna for Vv 15-lok vid J.M. Voith G.m.b.H i 
Heidenheim, Tyskland. En betydande handelse 
var provkorningen och mottagningen av tva 1900 
hk diesel-generatorgrupper i Tyskland vid Mas
chinenfabrik Augsburg- Ifunberg A.G:s fabrik i 
Augsburg. Det giillde dieselrnotorerna och gene
ratorerna for de forsta tva diesellinjeloken, serie 



Hr 12. Diirjiimte provkordes och granskades 6 
dicselmotorer for Vv 15-lok vid namnda tyska 
fabrik. 

Under berattelsearet slots nya 1everansavtal, 
vilka omfattade 30 Dm 7-motorvagnar, 30 
EFiab-s1iipvagnar, 4 FPoab-slapvagnar (varav 
post- och telegrafstyrelsen finansierar tva), 10 
Vv 13-diese1vaxellok, 4 Vv 15-dieselrangerings1ok 
och 7 Hr 12-diesellinje1ok fran Valmet Ab Flyg
maskinfabrik samt 4 Vv 15-1ok och 7 Hr 12-lok 
fran Lokomo Ab. For dessa 1everanser uppgjordes 
anhallan om offerter, och de erhallna offerterna 
bedomdes i och for uppgorande av bestall
ningarna. Likasa redogjordes i sammanhang med 
bestallningarna for de konstruktiva forandringar 
eller tillagg, som enligt erhallna erfarenheter 
borde goras i den bestallda materielen i jiimfo
relse med motsvarande gamla materiel. 

Under beriittelsed.ret fortsattes granskningen 
av ritningarna for dieselrangeringsloken av serie 
Vr 11 forran de forsta Ioken blev fardiga . Efter 
att de forsta Ioken blivit fardiga, utfordes med 
dem omfattande provkorningar och matningar. 
De i Ioken i samband med dessa funna britfallig
heterna kunde i allmanhet latt avhjalpas och 
tagas i beaktande fran borjan i de lok, 
som blev fardiga mot slutet av aret. Aven de 
fardiga ritningarna for diesellinjelok serie Hr 12 
granskades, och i anledning av dem bedrevs 
underhandlingar med representanterna for Val
met Ab:s och Lokomo Ab:s gemensamma 
konstruktionsorgan >> Veturinsuunnittelu Valmet 
-Lokomo>> och for Tampella och Stromberg Ab. 
Ytterligare undersoktes vissa offererade utliindska 
dieselloks konstruktion pii basen av erhiillet 
material. For att bli bekant med de sovjetryska 
TE 3-loken, deras konstruktion och anviindning, 
foretogs en resa till Sovjetunionen. 

Planlaggning av nodvandiga konstruktions
forandringar angiiende under tidigare d.r i trafik 
insatt motoriserad rullande materiel fortsattes, 
dels i samarbete med tillverkarna och i framsta 
rumm.et i form av skriftliga anvisninga.r till 
verkstaderna. Det mesta arbetet i detta hi.i.nseende 
fOrorsakades av Dm 6- och Dm 7- motorvagarna 
och deras slapvagnar, ty ur synpunkten av 
bade driftens och verkstads- och underhiills
verksamhetens rationalisering var det viktigt, 
att sa vitt mojligtn modernisera de tidigare 
tillverkade vagarna i samband med verkstads
reparationer sll., att de blev lika med de nyaste 
vagnarna, i vilka de i praktiken funna kon
struktionsandringarna redan w·sprungligen hade 
kunnat beaktas. 
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Under berattelseAret fortsattes oversattningen 
till finska av utlandska foresk:rifter angAende 
materielen bl.a. oversattes bruks- och under
hallsanvisningarna for de nya Maybach-motorerna 
och vaxlarna i sin helhet. 

En betydlig del av tiden kravdes till slut av 
undervisningsverksamheten pll. lokeldarkurserna 
vid .Jarnvagsinstitutet samt pA talrika skilda 
motorloks- och motorvagnskurser for forare 
och maskinhjiilp. 

Projekteringsarbeten rorande anglokornotiven och 
allrnanna rnaskintekniska anlaggningar sarnt far
battring av deras konstruktion. 

Efter det tillverkningen av Anglokomotiv uppen
barligen bar upphort har lokdivisionens arbeten 
alit mera borjat bestA av allmanna maskin
tek:niska arbeten. SA har uppgorandet av tek:niska 
utlatanden och bestallningsforberedelser for an
skaffandet av reservdelar och olika material, 
sasom pannpliitar, ror, axlar, hjulringar, stagbult
material mm. gett ganska mycket arbete. I 
standardiseringssyfte grankades alia i bruk
varande plattfjadrar ocb deras tek:niska dimen
sioner samt forenheltligades dimensioneringen av 
fjaderplattornas andar . PA samma gang fornyades 
plattfjiidern G 11 b fullsti.i.ndigt. Ytterligare 
utfordes berakningar av tAgvikter for Vr 3-lok 
med avseende pll. rangeringsryggarna. 

Utredning av frll.gor som ansluter sig till 
anskaffningen av en vagn for matning av drag
kraften bar fortfarande piigAtt. For att inhamta 
erfarenheter och for att underlatta typvalet av 
for vAra forbAllanden lampliga matningsanord
ningar bar man foretagit studieresor till Sverige 
ocb Tyskland dar vederborande jarnvi.i.gsstyrel
sers och specialfabrikers foretradare bar sti.i.llt 
material i saken till forfogande. Efter grundligt 
jamforande av tekniska data ocb gjorda offerter 
bar man foreslagit, att leveransen av dragkraft
matningsbordet skulle ges At den svenska ingen
jorbyran Torsten Ljungstrom. 

Den nya forordningen angAende tryck-kiirl, 
vilken tradde i kraft i borjan av d.r 1954, bar 
fortfarande gett mycket arbete. HAllfastbetsbe
rakningarna bar utforts bl.a. for 13 gamla 
lokpannor, som numera anvandes som varme
pannor vid depaer ocb verkstiider . Namnda 
pannor iir av sju olika grundtyper. Av de nya 
tryck-karls-konstruktioner fOr vilka bAllfastbets
beri.i.kningar utfOrts, rnA som exempel namnas tra
impregner ingsinra ttningens im pregner ingscylin-
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der och fordelningsstockar samt de pa Helsingfors 
station byggda rostfria varmvattenbehallarna. 

For storre reparationssvetsningar av lokpannor 
bar utforts hallfasthetsgranskningar angaende 
bl.a. Hrl-, Trl- och Tvl-lok. Pa deras grund bar 
man kunnat borja anvanda den av svetsfogens 
hallfasthetskoefficient 0, 4 tillatna snabbrepara
tionsmetoden, varvid fogen inte oppnas och inte 
all svetsas fran rotsidan. 

Ytterligare paborjades pa bosten uppgorandet 
av allmanna hallfasthetsberakningar for angfor
delningsstockar. AndamA.let var att fa i bruk 
tabellerna for att underlatta och gora snabbare 
konstrueringen och godkannandet av fordel
ningsorganen elclningsroren och av sjalva 
eldn i ngsroren. 

I sam band med tryckkarl ma annu namnas de 
i enlighet med arbetsordningen utforda mottag
ningskontrolloringarna av trycklufbehallarna i 
nya motorloks bromsanordningar, provkornin
garna och slu tkontrolleringen av traimpreg
neringsinrattningen i St. Michel i samarbete med 
travarubyrAn ocb maskinbyran samt gransk
ningarna av Angpannorna under reparation vid 
Hyvingo verkstad, vilka utfordes av bitradande 
inspektorer i utbildningssyfte. 

Det viktigaste av konstruktionsarbetena har 
varit konstrueringen av mekanismen for svang
bron vid Paivaranta, som pAborjades pA varen 
1958. Alltsedan hosten tog en betydande del av 
divisionen for Anglok del i arbetets utforande 
for att A.stadkomma en modet•nare, enklare och 
billigaro men likval tekniskt fullkomligare bro
mekanism an de konstruktioner, som ar i bruk. 

Ytterligare rna bland konstruktionsarbeten 
namnas konstruktionsanclringar, som syftar pA 
tillverknings- och drifttekniska forbattringar, 
siisom t .ex. konstruktionslosningarna angaende 
det svetsade utvidgningsstodet av vertikalpannan 
i Tvl-loken och tenderns axollagers tathet samt 
Miiller-kolvsliderna for Hv 4 lokon . 

1' agnskonst1·uktionsarbeten 

Projekteringsarbetena riktade sig fortfarande 
narmast pa godsvagnarna, fastan man faste 
uppmarksamhet aven vid personvagnarna mera 
an undet· de senaste aren. Projekteringen av 
den till tackta godsvagnar horande varmvagnen, 
serie Ggv fortsattes genom att man observerade 
hm· denna vagns prototyp i anvandning upp
fyllde de nutida fordringarna och sedan forbat
trade de forekommande bristfall igheterna. Mot 
Arets slut paborjades vagnens serietillverkning, 
fastan utvecklandet av niigra detaljer i vagnen 

och de slutliga ritningarna fullbordades forst 
1.mder foljande Ar. Aven projekteringen av en 
ny, effektivare ventilationsanordning for vagnen 
fortsattes efter Arsskiftet. I fraga om utvecklandet 
av aldre tackta godsvagnars konstruktion rna 
som exempel namnas den redan lange planerade 
konstrueringen av ny sidodorr for Gb-vagnarna. 
Man forsokte konstruera don·en med tanke pA 
ballfasthet, rorlighet, ansvallning och reparations
mojligheter battre an den gamla dot·ren, men 
dock sA att den vore utbytbar med den. I 
samband med detta projekterades fOr dessa 
vagnar dorrstoppare med avseende pA ventilation 
av tomma vagnar och minskning av olycksfall . 
Ritningarna for bade sidodorren och dorrstoppa
ren blev fardiga, och man kunde bot·ja prova 
dessa anordningar. 

For de oppna godsvagnarnas del var tvA 4-
axliga godsvagnar under projektering. Den ena, 
kortare vagnen ar, bufferterna medralrnade ca 
13, 5 m lang med 60 tons lastkapacitet, sarskil t 
lamplig fOr transport av till formatet mindt·e men 
tunga foremal. Den andra, langre vagnen skall 
med bufferter vara ca 18 m lAng, lamplig for 
transport av lattare men langt gods. Dar ryrns 
t.ex . fyra stycken tva meter lA.nga travarustaplar 
efter varanda. Vardera vagnen kommer att 
forses med av Valmet konstruerade UIC-boggier, 
forandrings- och kontrolleringsarbetet av dessa 
ritningar liksom sjalva vagnarnas projektering 
fortsattes foljande A.r. I Okm-vagnarna avsedda 
for transport av malmanrikningar fran Outo
kumpu for tarktes vagnsidornas gAngjarnskons
truktion, som visat sig vara svag och ritningarna 
till sidornas stodstolpar fullbordades. I aldre 
2-axliga godsvagnar maste man ocksA. projektera 
nagra f6randringar. I amnas ma, att arbetet for 
att sanka hojden pA. sidoluckorna i Hdk- och 
Hv-vagnarna med hoga sidor fortsattes forra 
A.ret. Arbetet paborjades ursprunligen darfor, 
att de hoga luckorna ar tunga att hantera och, 
clA de ar nedfallda, forsvarar granskning och 
underhall av vagnens barande anordningar. 
P A samma gAng konstruerades ocksA starkare 
golv for nyare Hdk-vagnar, vilket enligt UIC:s 
bestammelser bor bara lastnings- ocb lossnings
maskinernas hjultryck pA. 2 200 kg. l\fedan man 
holl pA att avgora frAgan om transport av stor
behallare, utforde man konstruktionsarbete och 
uppgjorde ritningarna for ledningsskenorna for 
behAllartransport och for anordningarna for 
behA.llarnas fastning i Hdk-vagn, vilka mojliggor 
att anvanda dessa vagnar till bAde vanlig och 
storbehAllartransport. For att underlatta anvand-



ningen av Hk-vagnar mliste man litet forbattra 
lossningsanordningarna for sidostolparna i dessa 
vagnar, vilka hade visat sig vara strama. For 
grusspridningsvagnen serie Mas konstruerades 
forstyvning av sidobalken i underredet, eftersom 
den ursprungliga konstruktionen pll. grund av 
vagnens okade lastutrymme visade sig vara 
alltfor svag. 

For cisternvagnarna.s del ma forst namnas en 
30 m 3 bitumentransportvagn av serie Go, vilken 
vagntyp maste konstrueras sa, att den skulle 
vara lamplig for transport av bitumen frAn 
Neste Ab:s oljeraffinaderi i NAdendal. I synnerhet 
cisternernas varmeisolering och varmeanordnin
gen for att gora bitumen latt flytande fororskade 
konstruktionsarbete. For ovrigt kommer vag
narna att vara likadana som oljecisternvagnarna. 
Privat uppgjorda ritningar av en for transport 
av flytgas avsedd cisternvagn for Kamex Ab, 
serie Sso, granskades och konstaterades vara 
godkannbara. Likasll. godkandes ritningarna for 
en svavelsyrevagn, serie Sri, angaende varme
anordning i vagnsplanet och isolering samt stank
skydd. Ytterligare bedrevs underhandlingar och 
brevvaxling angaende konstruktion av aven 
andra cisternvagnar, sasom t.ex. en vagn med 
aluminiumcistern for transport av stark salpeter
syra for Typpi Oy. 

For specialgodsvagnarnas del rna konstateras, 
att den forra aret paborjade konstrueringen av 
120 tons storlastningsvagnen serie Ose fullborda
des. Detar uppenbart, att denna vagn pa grund av 
sitt lagre barunderrede kommer att vara battre 
lampad for mA.nga tranporter an de alclre storlast
ningsvagarna. I Osb-vagnar maste man utfora 
vissa konstruktionsandringar, bland vilka de 
viktigaste var forstarkningen av buffertbalkarna 
och alia vagncentra, da dessa hade befunnits 
svaga i anvandning. Pa grund av i upphangnings
anordningarna konstaterade bojningar och i 
vissa fall aven avbrytningar andrades konstruktio
nen av upphangningsanordningarna och balans
stangens andar. Genom sagda forbattringar 
kunde samtidigt Obs-vagnens gangegenskaper i 
sma kurvor forbattras. Forberedelser gjordes for 
anskaffning av en vagn med annu storre last
kapacitet an dessa 120 tons storlastningsvagnar 
har, i synnerhet for transport av transformatorer 
och en forslagsritning uppgjordes for en sadan 
vagn. Mot arets slut fick vagnsektionen uppgiften 
att granska ritningen angi\ende transportvagn 
for en vagnskjutare som anvandes pa bangardar 
eller s.k. >>Kisko-Kalle>>. Arbetet, som ledde till 
uppgorande av nya ritningar, fullbordades fore 
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arets slut. Aven ritningen av en vid verkstaderna 
behovlig transportvagn for hjulsatser granskades. 

For personvagarnas del forbereddes anskaff
ningen av personvagnar med stah·am, vilken 
fraga redan tidigare har behandlats. Under 
berattelsearet uppgjordes flere forslagsritningar 
for sll.dana vagnar. De gjordes for bade I. och 
2. klass dag- och sovvagnar. Detta arbete, 
vars syfte ar att oka de resandes bekvamlighet 
och sakerhet vid intraffande av tagskador, 
fortsattes foljande ar. Likasa fortsattes konstrue
ringen av nya exkursionsvagnar foljande ar, i 
synnerhet for ritningsarbetets del. 

Projekteringen av en ny, tidsenlig rontgen
fotograferingsvagn, som bl.a. skall forses med 
egen bensin-vaxelstromgenerator, fortsattes, ooh 
arbetet nadde det stadiet, att man kunde borja 
bygga vagnen vid Fredriksberg verkstad. Man 
f6ljde med byggningsarbetet och gav nodvandiga 
anvisningar, da man maste andra de ursprungliga 
planerna pa grund av rontgenmaskinernas leve
ransandring. I samband med denna vagns
projektering arbetade man ocksll. pa att forbattra 
A 7 -boggins gangegenskaper, vilket arbete behand
las narmare i ett annat samband. I ringa man 
fortfarande ocksa nil.gra bostadsvagnar, i vilka 
man funnit vissa bristfalligheter, arbete for sin del. 

Bland allmanna arbeten angil.ende olika vagn
delar var ett av de viktigaste, arbetet for astad
kommande av en ny hjulsats med 20 tons last
kapacitet, vilket arbete paborjats redan forra 
Aret . Pi\ grund av smll. radier i kurvor pa vissa 
privata inrattningars banor mi\ste man forbattra 
nagra vagntypers gAngmojlighet i kurvor . T. x. 
120 tons storlastningsvagnarna forbattrades i 
detta hanseende, sAsom redan tidigare namnts. 
Med hansyn till anskaffningen av ralsbromsar 
for bangardarnas rangeringsryggar maste man 
utfora en undersokning angaende de vagndelar, 
som kan forsvara riiJsbromsarnas funktion. 
Mi\nga gAnger under !\ret undersoktes mojlig
heterna att overga till anvandning av automat
kopplingar, varvid i synnerhet togs hansyn till 
samtrafiken med Sovjetunion. Bland arbeten 
med allman karaktar angaende personvagnar 
namndes redan tidigare ar betet for A 7-boggin. 
Det omfattade projekteringen av gummifjadrat 
centrum, gummifjadrade sidohallare, nya fjadrar 
och placeringen av vaggans stotdampare. For 
att avskaffa den av personvagarnas belysnings
generator fororskade darrningen, uppgjordes 
planer, enligt vilka generatorns drivanordning 
skulle drivas av axelandan och dess reparation 
och underhall skulle vara lattare an tidigare. 
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Exp rimentet med tre olika sll.dana anordningar 
i A12-boggi kunde pA.borjas nll.got fore ll.rets slut. 
Man gjorde aven mA.nga andra arbeten av 
allman karaktar. T .ex. om special transporter, 
som kraver transporttill tAnd, gavs nastan 300 
uttalanden, av vilka mll.nga var forbundna med 
uppgorande av en lastningsritning. De svAraste 
transporterna ml1ste dessutom overvakas. I detta 
sammanhang kan namnas ocksa frl1gor av 
instruktiv art. T .ex. direktiv angAende stang
ningen av bottenluckorna i ryska koltransport
vagnar uppgjordes for att publiceras i Kiiskylehti, 
emedan okunnighet i hantering av vagnarna 
uppenbarligen hade forekommit i detta hiin
seende. Sakkunnigutlatanden gavs over diverse 
fragor angAende anskaffningar. Dessutom maste 
man gora projekterings- och iindringsarbeten 
angAende banbilar och viindbord. 

Enligt arbetsordningen utfordes mottagning 
av nya vagnar och vagndelar vid Fredriksbergs 
mekaniska verkstad. Man har utfort mottag
ning granskningar aven vid privata foretags 
fabriker, av vika rna niimnas mottagningen av 
kokill-gjutjarnshjul vid Jiirn och Metallgjuteriet 
Suomi, som fordrade lAng tid. 

Projekterings- och ovriga arbeten angaende lokens 
och vagnarnas b1·omsanordningar och deras jo?·
bi:itt?·ing. 

AngAende broms- och styrningsanordningarna 
i de forsta under berattelseAret fiirdigblivna Vr 
11- och Vv 15-dieselrangeringsloken med SRM
och Voith-vaxel utfordes typprov och -miitningar. 
Pa grund av erhallna prov- och miitningsresultat 
samt anvandningserfarenheter uppgjordes som 
nodvandiga betraktade forbiittrings- och forand
ringsforslag. Med avseende pa ovrig dragkrafts
materiel utfordes i praktiken, som nodvandig
funna, andringar betriiffande bromsstangerna i 
Dm 7-motorvagn, Dm 4-motorvagn och Vv 13-
14 vaxellok. For Hrl- och Trl -lok ritades broms
kloss nr 17 forsedd med sk. hArdbitar. 

For vagnarnas bromsanordningars del var 
det dominerande arbetet definieringen av grund
egenskaperna, som skall fordras av bromsanord
ningarna i nya godsvagnar med hastighets
fordringen 100 kmfh, kontrolleringsundersok
ningarna av grunderna for bromsberakningarna 
samt valet av bromsanordningens olika delars 
prestationsformer. Pll. grund av denna och under 
tidigare Ar pll.borjade undersokningsverksam
heten beslots, att bromsanordningarna for de nya 
for transport av tungt gods avsedda vagnar, 

som kommer att byggas, projekteras pA en ny 
bas. Harvid mAste man omkonstruera aven alia 
till bromsstiingerna horande normala standard
delarna samt bromsklossens skor och sulor, 
eftersom de gamla standarddelarna inte hAiler 
de stora belastningar, som fororsakas av okningen 
av axeltrycket och av lastbromsvaxeln. Betraf
fande valet och inpassningen av styrventil, 
lastbromsvaxel och bromsstangernas reglerare 
bedrevs i flera omgll.ngar underhandlingar med 
vederborande fabrikers sakkunniga. Vid sidan 
av underokningarna angAende nya bromsanord
ningar och deras egenskaper under oktes ocksal 
gamla vagnars bromsanordningars, narmast 
styrventilernas egenskaper med syftet att for
battra deras egenskaper sa, att de skulle bli 
battre lampade for nutida liinga tag och for 
samarbete med bAde de ryska och de nya finska 
bromsanordningarna, som kommer att anskaffas. 

Bland andra projekteringsarbeten angAende 
vagnars bromsanordningar ml\ namnas broms
anordningsritningarna for 2-axliga cisternvagnar 
samt fornyande bromsanordningsmonteringsrit
ningar for 4-axliga personvagnar och sjalvtom
mande koltransportvagn litt Mak. Andringsrit
ningar uppgjordes bl.a. betraffande bromsanord
ningarna i storcisternvagnen litt Svs, malmtrans
portvagnen litt Om samt generatorboggierna A 11 
ocb A 12. Till storlastningsvagnens, litt Osb, 
bromsanordningsritningar uppgjordes de nodiga 
tilliiggsritningarna och andringarna, for att man 
med deras tillhjalp kunde bygga bromsanord
ningarna for den nya storlastningsvagnen, litt 
Ose. Till bromsanordningarna av vagnarna, som 
kommer att byggas for speciella andamiU och 
pal gamla underreden, projekterades de nod
vandiga andringarna och tillaggen. 

Vid sidan av arbetena i samband med projek
teringen av bromsanordningar utfOrde divisionens 
ingenjorer mottagningsgranskningar pal broms
och styranordningarna i lok, som blivit fardiga 
i fabrikerna och pal bromsanordningarna i vagnar, 
som tillverkats vid Fredriksbergs mekaniska 
verkstad. For nya bromsanordningar uppjordes 
anvisningar ocb anvisningsritningar. 

Med anledning av anskaffningar av broms
anordningsdelar och tillbebor gavs utl!tanden 
och utfordes mottagningsprov och -matningar. 
Med avseende pal tagsakerhetsfragor ocb tAg
skador uppgjordes redogorelser och utHI.tanden. 
Salsom ocksll. tidigare, skotte bromssektionen om 
undervisningen i bromsanordningar pA lokforar
kurserna . Kurserna angalende den nya diesel-



materielen, sammanlagt 11, tog en betydande del 
av den till forfogande stAende tiden. 

Projektering av uppvi:irmnings- och sanitets
tekniska anlaggningar 

Under Aret uppgjordes vid maskintekniska 
byrAn arbetsritningar for vii.rme-, vatten-, varm
vatten- och avloppsledningar till foljande bygg
nader: socialvArdsbyggnaden och reparations
verkstaden vid Abo depil., viixthus-, bostads
och socialvArdsbyggnaderna for UleAborgs plant
skola i Nokela, tull- och godsexpeditionsbyggna
den i TorneA, socialvil.rdsrummen i kii.llarvaningen 
i stationsbyggnaden i Tammerfors, godsexpeditio
nen och magasinbyggnaden i Jakobstad, utvidg
ningarna av lokstallarna i Nyslott, Kemi och 
Abo, garaget och verkstaden i TomeA, »Talvi
kotO>>-byggnaderna i Imatra, klubblokalen i 
Tammerfors, Gerknas station, lyft- och sonder
tagningsavdelningen for motorvagnar vid Abo 
mekaniska verkstad och den nya uppvarmnings
centralen vid Fredriksberg depA. 

Vii.rme- och varmvattenledningsprojekt bar 
uppgjorts for bostadsbyggnaderna nr 3 och 4 
i Jyvii.skyla och varme- och vattenlednings
projekt for overnattningsrummen Toijala. 
Projekt for enbart varmvattenledningar har 
uppgjorts for foljande byggnader: stationsbygg
naderna i Kyro och Liminka, bansektionens byrA 
och chefens bostad i Nyslott, socialvArdsbygg
naden i Kajana, byrArummen vid Brunnsgatan 6 
i Helsingfors, bostadsbyggnaden i Riihimaki, 
klubbhuset och vattentornet i Seinajoki samt 
godsstationen i Karis. For tvi:ittning av express
tAg utomhus har till Helsingfors bangArd pro
jekterats varm- och kallvatten samt avloppsled
ningar. Projekt enbart for vatten- och avloppsled
ningar har gjorts till bostadsbyggnaden i Bjorne
borg och banvaktstugan i Kouvola. Varmvatten
ledningsplan med tvii.ttpost for vagnsti:iderskor 
bar uppgjorts for bangArden i Seinajoki. Maski
nella ventilationsanordningar har projekterats 
till foljande byggnader: socialvArdsbyggnaden i 
Toijala, lokstallarna i Nyslott, Kemi och Abo, 
garaget i Tornea, reparationsverkstaden och 
socialvardsbyggnaden vid Abo depa, socialvil.rds
rummen i Tammerfors stationsbyggnad, lyft
och sondertagningsavdelningen for motorvagnar 
vid Abo mekaniska verkstad och presennings
torkningsinrattningen vid Karis station. Fji:irr
uppviirmingsprojekt har uppgjorts for att ansluta 
bostadsbyggnaderna vid Hyvinge mekaniska 
verkstad till verkstadens vii.rmecentral. 
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Under beri:ittelseAret har ytterligare under
sokts olika mojligheter att fornya Helsingfors 
stations- och forvaltningsbyggnaders vi:irme
central med hansyn till fordringarna for ombesorj
ningen av elektricitet, vi:irme och Anga. 

Till byggnaderna pa depAomril.det och verks
taden i Kuopio bar uppgjorts en utkastsritning 
for ny vii.rmecentral. 

Bland vi:irme- och hii.lsovArdstekniska arbeten 
under projektering rna ni:imnas for Viinikkala 
proj ekterad servicereparationsver kstads byggnad 
fOr motorlokomotiv samt for Fredriksberg projek
terad signalcentrai. 

Jamte projekterings- och ritningsarbetena bar 
den vi:irme- och halsovArdstekniska sektionens 
ingenjorer foretagit granskningar och mottag
ningar av viirme- och halsovardstekniska anli:igg
ningar, som fOr statsjiirnvi:igarna monterats bade 
av privata firm or och av Fredriksbergs mekaniska 
verkstad samt givit sakkunnigutlatanden an
gaende varme- och halsovArdstekniska fragor. 

V erkstiiderna 

PA grund av forminskat reparationsbehov av 
rullande materiel har verksti:iderna arbetat med 
5 dagars arbetsvecka. Di:irjamte har varje 
verkstad varit 6 veckor sti:ingd pA sommaren. 
Trots den forkortade arbetstiden har vid verkstii.
derna fOrekommit brist pa arbete, vilket man 
har forsokt under latta med andra arbeten utanfor 
verkstadens egentliga reparationsverksamhet, 
vilka arbeten fAtts bade frAn jarnvi:igen och frAn 
utomstaende. 

Under Aret fungerade fortfarande 6 huvud
verkstader, beli:igna i Hyvinge, Fredriksberg, 
Abo, Kuopio, Uleaborg och Vasa. Di:irji:imte 
fungerade gjuteriet i Helsingfors och vagnrepara
tionsverkstaden i Pieksi:imi:iki, den forra som 
underavdelning av Hyvinge, den senare av 
Kuopio verkstad. 

1. H y vi n g e v e r k s tad o c h He }. 
singfors gjuteri. 

SAsom tidigare, har Angloksreparation varit 
det storsta arbetsobjektet vid verkstaden. Pa 
grund av flyttningen av vi:ixelavdelningen har 
en del vi:ixelarbeten utforts vid Hyvinge. 

Som egentligt reparationsarbete har utforts 
svarvning av hjulsatser 1 902 st, pakrympning av 
hjulringar 608 st, utbyte av axlar 24 st, insi:itt
ning av nya koppel- och vevtappar 64 st, repa
rerade lokgeneratorer 463 st, luftpumpar 522 st, 
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reparerade vattenmatningspumpar 50 st, repa
rerade smorjpumpar 569 st. Lokpannor bar 
tillverkats 1 st och reparerats (som fullstandig 
besiktning) 85 st samt (som inre besiktning) 56 st, 
varjamte ovriga pannor bar reparerats 5 st. 
Lok-luftbehil.llare bar reparerats 188 st och 
tillverkats 6 st . Rokfangare bar tillverkats och 
reparerats 80 st samt lok- och vagnfjadrar 
12 416 st. Lokcylindrar bar tillverkats 11 st, 
slidskap 25 st, styrskenor 10 st, drivstanger 2 st 
och kopplingstavlor 2 st. 

Som andra arbeten bar reparerats 5 grav
maskiner och lyftkranar och tillverkats vagn
dragkrokar 1 171 st, bufferthuvud 50 st, axel
boxstyrningar 4 060 st, ljussingnalstall 50 st, 
banbuffertar 80 st, motskenor till vaxlar 930 st, 
vaxelkorsningar 43 kg/m 20 st och 30 kg/m 48 st. 
Vinschramar bar bearbetats 4 st och vajertrum
mor 7 st. Ytterligare har tillverkats ankarstanger 
56 st, halvfabrikat for magnetkarnor 132 st, 
impregneringscylinder och oljebehallare till 
impregneringsinrattningen i St. Michel, cisterner 
for oljevagnar 64. Behallare till Mas-makadam
vagnar 100 st, luttransportbehallare 2 st, bUI·pal
lar 100 st samt vagnaxlar 5 Rt 125 st. Hjulsatser 
bar bearbetats for utomstaende bestallare 53 st 
och for Dm 7 -motorvagnar 91 st. 

Vid Helsingf.:>rs gjuteri har gjutits bromsklossar 
37 985 st, bromssulor 40 093 st, lokcylindrar 
8 st, lagerboxar 3 994 st, fjaderringamnen 692 st, 
rostjarn 14 641 st, eldstadsskyddsplatar 1230 st, 
korsningsstycken till vaxel 12 635 st, luftbroms
delar, lock, ventiler mm. 2 382 st, dragstangens 
ledningshylsor 2 550 st, dorrhjul 2 999 st, lager
mellanplattor 3 151 st och lager-glidskenor 1 259 
st. Darjamte gjutits stansar, slidskap, kolvar, 
boggicentra, bufferthylsor mm. diverse 9 777 st. 

2. F r e d r i k s b e r g s v e r k s t a d. 

Nya vagnar och underreden tillverkades sam
manlagt 534 st, av vilka oppna godsvagnar litt 
Hk 249, oljecisternvagnar litt Go 75, 2-axliga 
varmvagnar I itt Ggv 1, makadamspridnings
vagnar litt Mas 109, sjalvtommande kolvagnar 
litt Mak 50, storbehallarvagnar litt Svs 29, 
storlastningsvagnar litt Osb 1, postvagnar litt 
Po 2, cisternvagnsunderreden (Ab Shell) litt 
Gmz 12, (Typpi Oy) litt Sti 1, (Kosan Ab) litt 
Skk 2, (Kamex Ab) litt Sso 2 och ombyggda 
Ek-vagnar litt BE 1 st. 

Bland personvagnarna bar Ei-vagnar fOrnyats 
och forsetts med rullager 18 st, Ek-vagnar 
forandrats till frukttransportvagnar litt Ggh 3 st 

och forsetts med batteribelysning 10 st, Fo
vagnar forsetts med kardandriven elektrisk 
belysning 2 st samt Po-vagnar forsetts med 
rullager 2 st. 

om andra betydande arbeten har tillverkats 
broar 4 st, snoplogar 6 st och vandbord 1 st 
samt elektrifierats vandbord 5 st. Ytterligare 
bar monterats lokpannor (med murad under
eldstad) 5 st, lokstallars varmeanordningar 4 st, 
rorarbetet vid impregneringsinrattningen i St. 
Michel och vattenuppvarm'ngsanordningarna 9 st, 
pumpanlaggningar 5 st, vattenutgivningsanord
ning 4 st samt rorarbeten pa 8 milj. liters oljecis
tern i Kotka och monteringar av oljeutdelnings
anordningar 7 st. 

3. A b o v e r k s tad. 

Vid verkstaden bar tillverkats kannor av 
jarnplat 540 st, olika lampor 432 st, lampdelar 
1 040 st, olika lyktor 132 st, kladskap 44 st, 
kaminrokfang 300 st, lokstallsrokfang 6 st, 
skenkofotter 100 st samt vaxelstallverk 103 st, 
vaxeltungor 760 st, korsningar 664 st, dragstanger 
1 187 st och ovriga vaxeldelar 37 680 st. 

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

Bland utforda arbeten rna namnas reparerade 
lokfjadrar 1 450 st. pakxympning av nya hjul
ringar pa 266 hjulsatser, fornyade tuber 3 455 st 
och fornyade flamror 358 st; besiktning av 
pannor i Tk-lok 21st och i Sk-lok 31 st . Darjamte 
bar utforts besiktningar av andra tryckkarl 100 
st och ombyte av pannor 9 st. 

5. K u o p i o v e r k s t a d 

Vid verkstaden har byggnadsutvidgningen pa 
9 400 m 3 fullbordats. Vid Pieksamaki vagn
reparationsverkstad utfordes sparregleringar samt 
paborjades byggnadsarbetena for en ny avdelning 
for bygge av underreden. 

Vid verkstaden har utfOrts angpannebesikt
ningar av Tk- och Sk-lok 25 st av vardera serien, 
ombyte av angpannor 23 st och besiktningar av 
tryckluftbehallare 168 st. Darjamte har till
verkats angdomar for lok 4 st, asklador 2 st, 
lager 183 st och mellanbuffertar 36 st samt 
pakrympts hjuh·ingar pa 160 hjulsatser och 
svarvats hjulsatser 796 st, varjamte fjadrar bar 
reparerats 1 670 st. 

Vid Pieksamaki vagnreparationsverkstad bar 
30 st vagnar for specialanvandning andrats och 



istA.ndsatts. Vagnssidoiuckor bar tillverkats 4 400 
st och sidodorrar 228 st, Iagerboxar reparerats 
225 st samt hjuisatser svarvats 5 460 st och 
forsetts med hjulringar 1 208. 

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

Vid verkstaden bar utforts fuilstandiga gasbe
hd.IIarbesiktningar 14 st samt tillverkats trehjuliga 
dressiner 20 st, fyrabjuliga dress.iner 6 st samt 
pumpdressiner 18 st, latta handvagnar 5 st, 
axelsystem for rullvagnar 18 st, provgolv for 

Sammandrag av verkstadernas prestationer 

Hy-
vinge 

1. Anvants stai ton •••••••• 0 0 0 •• 0 •• 0 • • • • •• • 1 389.6 
2. )) bromsblock och sulor ton ... ..... 81.7 
3. >) annat gjutjarn ton ....... . ... ... 35.8 
4. >) massing och brons ton .......... 28.4 
5. » vitmetall ton •••• ••••• • • •• ••••• 0 12.9 
6. Gjutits bromsblock och sulor ton ... . ... . . 1205.9 
7. >) annat gjutjarn ton .. .... . ...... .. 620.3 
8. >) massing och brons ton ......... .. . 49.8 
9. >) vi tmetall ton •••••••••• 0 ••••• •••• 47.9 

10. Forbrukats elstrom kWh .. . . ... ...... .. .. 2 319.9 
11. Producerats elstrom kWh .. .. ... .. . .. . . .. -
12. Arbetstimmar sammanlagt 1 000 h. . ... . .. 1 535.1 
13. Prodttlrtionens varde mmk . ... . .......... 985.4 

Antal arb e t s tim mar (1 000 h) 
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Hdk-vagnar 20 st, Iyftkranar for tunnor 20 st 
och Iagerboxar 500 st. Darjamte har r eparerats 
snopiogar l st, vedsAgmaskiner 3 st, cirkeisAgar 
1 st, sAgskarpningsmask.iner 1 st och stegjarn 
for vagnar 300 st samt svarvats hjulsatser 
1 400 st och siipats kokillhjuisatser 143 st. 

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

FrA.n verkstadsskolorna utdimitterad es under 
Aret 61 Iokeidare och 17 yrkesarbetare. 

j Fred- Abo Kuo- Vasa Ulet\- Summa 
riks- plo + borg I berg Pieksii-

mfi.ki 

3 436.3 712.4 601.0 37.3 50.7 6 227.3 
384.0 43.5 143.0 19.0 13.4 684.6 
422.4 97.3 22.0 - - 577.5 

36.7 4.2 4.2 3.8 0.1 77.4 
25.0 - 16. 5 2.8 - 57.2 

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

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

2 090.3 337.7 384.0 286.4 212.0 5 630.3 
1 363.8 - - - - 1 363.8 
2 899.1 833.7 835.8 418.8 271.1 6 793.6 
2 063.1 622.1 468.7 179.8 178.3 4 497.4 

h 1958 .Ar 1957 Ar 1956 

Huvudverkstii.derna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 883.7 8 044.9 7 326.1 
Depaernas reparationsverktiider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 594.7 1 484.9 1 469. o 
Elektroverkstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.0 82.1 78.9 

1------------~------------~-------------
Summa 8 668.4 9 611.9 8 874.0 

P r o d u k t i o n s v a r d e (mmk) 

Huvudverkstadern.a ...... . .. .. . .. . ..... .. . . .. . .. .... . . 
Depaernas reparationsverkstader ....... . .............. . 
Elektroverkstaden .. .. ....... . .... ... ..... .......... . . 

Summa 

Ar 1058 

4 529.2 
499.5 
31.7 

6 060.4 

Ar 1957 

5 276.2 
478.1 

29.2 

5 783.5 

Ar 1956 

4 797.7 
470.1 

25.9 

6 293.7 
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Antal arbetare (vid arets slut): 

Ar 1058 .Ar 1957 .Ar 1956 

Huvudverkstiiderna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 393 4 163 4 370 
Depaernas reparationsverkstader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 808 826 
Elektroverkstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 215 215 

1------------,----------.------------
Summa 4 367 5 186 5 411 

Repa1·ation av 1·ullande materiel ch· 1958. 

Reparerad rullande materiel 

Lokomoliv och molorvaguar Person vagnar Godwvagnar 

Full· Jllellau- ~ Snabb- Olycks· ]i'ull· Snabb- I Olrcks· Full- Mellan- Snai.Jb- Olycks· 
standig repa- r cpa- fall - stan dig rep a-

I 

falls- st!i.ndig rep a- rep a- falls-
repa- ration 

1 

ration repa· repa- rat.ion rep a· rep a- ration ration repa· 
ration ration ration ration ration ration 

I 

H uvudverkstiiderna 
Hyvinge .. .. ... . 88 94 224 19 
Fredriksberg .... 26 17 26 5 
Abo ........ . .. 30 34 34 21 
Vasa . . ...... . .. 59 41 24 9 
IDeaborg •• 0 • • •• 1 - - 1 
Kuopio ...... . .. 70 43 

I 
15 1 

Pieksiimiiki . .. .. - - - -
Summa 274 I 229 I 323 I 56 I 

Maskinsektionema 
1. maskinsektion - - 1073 -
2. )) - - 647 243 
3. >) - - 470 85 
4. >) - - 1666 271 
5. )) - - 413 6 
6. •• - - 545 23 
7. )) - - 874 202 
8. >) - - 206 238 
9. >) - - 971 22 

Summa -
I 

- 16 865 I 
1 090 

I Totalsumma 274 229 7188 

Elektriska anlaggningaT 

Statsjiirnviigarnas egna elverk har i Helsing
fors alstrat 1 364 000 kWh och i Hankasalmi 
63 800 kWh. 

Under beriittelsearet utrustades foljande tra
fi lq)latser med elbelysning: A lajarvi, Heinavaara, 
Kalliomiiki, Kovero och Viiiikkio. De elektri
fierade trafikplatsernas antal steg vid arets slut 
till 696. Pa olika bansekti.oners ornraden for
seddes sammanlagt 11 vaktstugor med elbelys
ni.ng. De elektrifierade vaktstugornas antal steg 
vid Arets slut till 607. 

' 

- - - - - - -
832 307 - 624 338 1665 -

19 68 6 945 170 1399 43 
- 18 1 520 36 329 7 
24 39 3 882 312 1 671 78 
- - - - - - -
63 52 3 1130 459 2 357 33 

938 I 484 I 13 I 4 101 I 1 315 I 7 421 I 161 

Mellangranskning 

- 10 084 20 - 35 8 295 7 
- 770 11 - 539 6 989 101 
- 354 3 - 260 3 871 9 
- 1120 - - 609 4 735 164 
- 123 - - 630 2 358 9 
- 611 - - 175 2 699 8 
- 728 6 - 449 7 717 133 
- 649 - - 105 1 063 14 
- 237 - - 521 7 499 44 

-
1

14 676 I 40 
I 

-
I 

3 323 145 226 I 
489 

938 15 160 53 4 101 4 638 52 647 650 

Stralkastarbelysningen pa bangardarna utbygg
des och fornyades pa foljande trafikplatser : 
Harjavalta, Hels.ingfors, Kajana, Kouvola, Lahti, 
Fredriksberg, Pieksamaki, Bjorneborg, Seina.joki, 
Tammerfors och Abo . Nya 32m h.oga stralkastar
master restes pa foljande platser : Iisalmi., Kemi, 
Kontiomiiki, Kouvola, Lahti, Villmanstrand och 
Seiniijoki, en for varje. Vid arets slut var sam
manlagt 94 32 m hoga stralkastarmaster i 
funktion pa 27 trafikplatser. I Tammerfors och 
Helsingfors utfordes med de s.k. gasexplosions
lamporna fasthets- och. belysningsmiitni.ngsprov 



i 32 m striUkastarmaster. PA grund av anslagets 
knapphet kunde de dock into i storre skala tagas 
i bruk. Dessutom utfordes bl.a. i Imatra mat
ningsprov med dessa Iampor for belysningen pa 
plattformerna. 

I Helsingfors uffordes andrings- och repara
tionsarbeten i stationsbyggnadens belysningsins
tallationer och planerna for stationshallarnas 
och olika stationsutrymmens belysning utarbe
tades. I jarnvagsstyrelsen byraer och i av SJ 
agda fastigheter utfordes elinstallationernas 
reparations-, fornyelse- och utvidgningsarbeten. 

Lokstallens eluppsattningar fornyades i Gamla
karleby, UleAborg, Fredriksberg och Seinajoki 
samt utarbetades elektrifieringsplaner for Kotka 
lokstall. 

Vandbord elektrifierades i Kuopio, St Michel, 
UleAborg ocb Raumo. Antalet elektrifierade 
vandbord var vid berattel eArets slut 33. 

I Seinajoki blev en ny pumpimattning for 
lokens vattentagning fardig. Vattentagsanlagg
ningarna i Aavasaksa, Haukipudas, Kovero, 
Misi och Perala elektrifierades. Purnpimatt
ningen i Karis fornyades . 

Centralursystem installerades pA Kyrkslatt, 
Kontiomaki, St Michel, Nyslott, Seinajoki och 
Vainikkala trafikplatser. 

I Joensuu utfordes elinstallationer framkallade 
av omandringen av vagnsreparationverkstaden 
och det gamla lokstallet till byggmastarexpedi
tions-, service- och arbetsrum. Elinstallationerna 
blev fii.rdiga i Gamlakarlebys bilgarage och 
branslelager, i Kotkas vilorumsbyggnad, i Kou
vola banavdelnings socialbyggnad, i Lahtis bil
reparationsverkstad, i St Michels impregnerings
imattning, i Riihimaki omlastningsskjul och i 
Toijala banavdelnings socia.lbyggnad. I Abo 
utfordes elinstallationer i det forra ilgodsmaga
sinet i II vAningen for eldistriktets byra, 
lager ocb telefoncentralanlaggningar. 

Under berattelseAret reparerades och fornyades 
elinstallationerna i UleAborgs gamla godsmaga in, 
i Fredriksbergs bildepA samt i Salo och TorneA 
godsmagasin. Elinstallationer i statsjarnvagarnas 
fa tigheter reparerades och fornyades i olika 
delar av landet. PA elektrifierade trafikplatser 
utfordes ytterligare foljande nybyggnads- och 
moderniseringsarb ten: 

Byggnadsarbetena pa transformatorstation for 
tvA nya transformatorer a 200 kVA i Imatra, 
hojning av spanningen till 20 kV i hogspa.nnings
linjen a 10 kV pa Kontiomaki samt byggnads
arbetena pa de nya 300 kVA transformatorsta-
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tionerna bade i borjan och i slutet av ledningen, 
fornyelsearbeten pA den forsta lAgspannings
centralen i FredrikRbergs transformatorstation 
och arbetena pA forandring av spanningen i 
Fredriksbergs verkstad. Den nya mataren pa 
Makelagatan blev definitivt fardig. Ett mindre 
elverk i Vaakio togs i brule 

Vid elektrotekniska byran uppgjordes arbets· 
projekt for den nya tationsbyggnacien i Kouvola, 
den nya godsexpeditionen och godsmagasinet i 
Jakobstad samt for det nya diesollokstallet i 
Abo. Det sistniimnda projektet innefattade bl.a. 
experimentet att anvanda stralkastarbely ning 
som allman belysning och som servicegropbelys
ning i diesellokstallen. 

Anvandningen av den rullande materielens 
elinstallationer kontrollerades ocb mlgra storre 
bestallningar av reservdelar utfordes. Elinst
allationprojekt uppjordes for nya bostadsvagnar 
for stat jarnviigarnas och Poststyrelsens linje
arbetslag samt for poststyrelsens nya postvagnar. 
Utrustandet av den gamla rullande materielen 
med elbelysning har i nagon man fortsatts. 
B l. a. i 10 Ek-vagnar har monterats fullstandiga 
belysningsinstallationer med generatorer och 
batterier. Vid arets slut var, diesel-materielen 
icke medraknad, 637 vagnar ocb 52 slapvagnar 
forsedda med fullstandiga elbelysningsanordnin
gar. Sammanlagt 687 vagnar hade alltsA elbelys· 
ning, vilket ar 53.5 % av alla personvagnar. Av de 
4-axl. personvagnarna hade 587 eller 77. 9 % 
elbelysning. 

493 eller 69 % Anglok hade vid arets slut 
elbelysning. 

AngAende diesel-materielens elanordningar har 
elektrotekniska byrAn avgivit inbegarda utlatan
den och utfort arbets- och mottagningskontroll 
i tillverkarnas fabriker. Ifraga om elanordning
arna har elektrotekniska byrAn foreslagit en del 
fornyelser som okar drifL- och brandsakerheten. 

Projekteringen av Hr 12-diesellokets elektriska 
del overvakades pa basen av de ritningar som 
Oy Stromberg Ab siinde till elektrotekniska 
byran. 

Prov for mottagning av huvudgeneratorerna 
och banmotorerna tillhorande de sex forsta Hr 12 
dieselloken utfordes i Brown Boveris fabrikor 
Osterriko och i Oy tromberg Ab:s fabriker i 
Sockenbacka. 

Representanter for den elektrotekniska byran 
har tjansigjort som liirare pa de tillfalliga kw-. erna 
rorande den nya rullande materiolens anviind
ning och skotsel. 
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Planeringsarbetena for jarnvagarnas elektri
fiering har fori att och pa basen av under forra 
aret samlat m.aterial blev kostnads- och ran
tabilitetsberakningarna i huvuddrag fardiga. 
Med beaktande av trafikstatistikerna och lokomo
tivens tidtab ller bar man i berakningarna 
kommit till det slutresultatet, ati jarnvagarnas 
elektrifiering vii.l kommer att bii.ra sig pi\ den 
ca 1 000 bankm omfattande delen av bannatet, i 
vilken ingar 1 700 sparkm innefattande dubbels
par och bangardarnas sidospar, som att borja 
med kommer att elektrifieras. Derma elektrifie
ring har planerats att utforas i 4 byggnadsskeden 
sa, att varje byggnadssl<ede (dock byggnadsske
dena I och II tillsammans) utgor en egen helhet. 
De elektrifierade bandelarna enligt derma nu 
utforda berakning skulle bli foljande: 

I byggnadsskedet: Helsingfors-Kyrkslatt (en 
dast lokaltrafik) och Helsingfors-Riihimaki 
II byggnadsskedet: Riihimaki-Tammerfors, 
Riihimaki-Kouvola, Kouvola-Kotka och 
Ingerois-Fredrikshamn. 

III byggnadsskedet: Kouvola-Pieksamaki och 
Kouvola-Imatra . 

IV byggnadsskedet: Tammerfor -Haapamaki 
-Seinajoki. 

Trafikons omfattning pa dessa bandelar ar 
enligt kontrollarets statistik sammanlagt 6 500 
milj. dr·agna bruttotonkilometer. om strom
Rystem for elektrifieringen har pa basen av nuva
rande kostnadsberakningar foreslagits 1-fassys
tem, strommens periodtal ii.r· detsamma som i 
landets ovri.ga elnat eller 50 Hz och kontaktled
ningens spanning 25 kV. Antalet matarstationer 
pa den ovannamnda elektrifierade bandelen ii.r 
sammanlagt 21. 225 tradkm nya kopparledningar 
byggdes ar 1958. Nya jarnledningar 105.2 tradkm. 
Telegrafledningar kopplades parvis till telefon
ledningen, da erholls 583.2 tradkm telefonled
ningar . 46 tradkm gamla jii.rnledningar och 
106.4 tradkm kopparledninga.r revs. Totalantalet 
oppna telcfonledningar okade' sa.lunda under 
aret till 761 tradkm. 

Signalledningarnas arcsreparetionsarbeten ut
fOrdes som fullstii.ndig stolpfortatning pa 46 
bankilometer, som partiell stolpfortatning pa 
309 bankm och som latt reparation pa 389 bankm. 
5 263 st stolpar restes. Alia stolpar, som anvandes 
var kroosotimpregnerade. 

Statsjarnvagarnas egna ledningor istandsattes 
7 900 tradkm och post- och tclegrafstyrelsens 
ledningar 9 986 tradkm, sammanlagt 17 886 
tradkm. 

Nya jordkablar for telefonledningar insiallera-

des sammanlagt 45 275 meter. Dessas samman
lagda Hingd var 2 021 427 meter. Lufikablar for· 
telefonledningar installerade pa olika trafil{
platser sammanlagt 2 076 m. Ledningarnas sam
manlagda langd var 11 4 5 meter. 

Under berattelsearet installerades 3-kanals 
barvagssystem mellan Helsingfors-Kouvola, var
vid vid statsjarnvagarna nu anvands ammanlagt 
tva 12-kanals, tio 3-kanals och sjutton 1-kanals 
barvAgssystem. 

Linjeautomattelefoner kompletterades med ett 
selektorstativ och litta telefonanslutningar. An
talet selektortelefonledningar vid arets slut var 
3 987 km. Antalet selektortelefonanslutningar var 
sammanlagt 640. Av dessa var 47 anslntningar 
i trafikavdelningens anvandning. 

Fullstandiga centralnrsystem installerades pa 
fyra trafil<platser och utolmingar gjordes pa tre 
trafikplatser. Vid arets slut fanns dot centralw·
system sammanlagt pa 47 olika trafikplatser. 
Svagstromsapparater installerades bl.a. i Fred
riksberg och Hyvinge. I samband med dessa 
arboten installerades tva korskopplingsstallnin
gar. Genom jarnvagarnas forsorg anskaffades 
eller inlostos 38 st till allmanna telefoncentraler 
anslutna telefonforbindelser. 

Fjarrtelefonnatets automatisering utvidgades 
lmder aret rned en extra forbindelse mellan 
Riihimiiki-Hyvinge verkstad. Ramtidigt forand
rades den forra likstromsselektorforbindelsen till 
vaxelstromselektor sedan forbindelserna flyttats 
fran oppen ledning till fjarrkabel. Samtidigt med 
utvidgningen installerades sex nya fjarrselektor
andforslutningar. Vid arets slut fanns det auto
matiska eller halvautomatiska fjiirrforbindelser 
sammanlagt 72, av dessa 33 fysikaliska och 39 
barvagsfor bindelser. 

Telefonregistrerare installerades i St Michel, 
Haukivuori och Kantala stationer. 

Nya tagexpeditionscentral togs i anvandning i 
Aggelby, dar bAde bordsapparaturen och relastall
verket ii.r planerade av och tillverkade i elverksta
den, samt i Riihimaki vars bordsapparatur ar 
till verkad i elverkstaden. 

Nya hogtalarsystem togs i bruk pa tre hangar
dar och stationer. Vid slutet av ar 1958 var 63 
hogtalaranlaggningar i anvandning. Av de sa 
12 ston·e fjarrstyrda system. I dessa fanns 
sammanlagt 84 forstarkare och 560 hogtalare . 

14 antmmanlaggningar underholls och kont
rollerades. 

Ar 1958 fick statsjarnvagarnas telekommitte, 
tillsatt av Ministeriet for kommunikationsvii. en
det och allmanna arbetena sitt arbete slutfort 



ocb inHimnade sitt program till jarnvagsstyrelsen. 
Under berattelsearet utfordes linjeradioprov pa 
foljande platser: Matningar i fiiltstyrka pa 
bandelen Pieksamaki-Hankasalmi, Pieksamaki 
-Suonenjoki, Pieksamaki-St Michel och Pieksa
maki-Huutokoski. Matningar i faltstyrka pa 
bandelarna Pieksamaki-Suonenjoki och Huuto
koski-V arkaus. 

Nybyggnadsarbeten pa sakerhetsanordningar 
utfordes pA sexton olika trafikplatser. Av storre 
sakerhetsanordningsarbeten rna sarskilt namna-s 
relastiillverken i Aggelby, Harju och Murtomaki 
samt linjeblockeringen mellan Harju-Multa
maki. 

Automatiska eller halvautomatiska vagkors
ningsanlaggningar byggdes vid elva olika plan
korsningar. 

Foriindrings- ocb kompletteringsarbeten pa 
sakerbetsanordningarna utfordes pa 18 olika 
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trafikplatser. I samband med sakerbetsanord
ningarna byggdes 157. s tradkm blankledning och 
revs 11.3 trAdkm. 103 st stolpar rcstes. 

71. s km (1 655,7 tradkm) jordkabel lades. 
I elverkstaden utfordes t.mder Ar 1958 94 677 

arbetstimmar. Medeltalet arbetare var 41 och 
vardet av tillverkningen steg till 31 687 161:
m.k. Storsta delen av elverkstadens arbete bestod 
av reparations- och kontrollarbete. 

Pa ba en av ledningskorsning ansokningar 
gavs under berattelsearet tillstand for 196 stark
stroms- och 206 svagstromsledningsinstallationer. 
94 tillstAnd beviljades for elinstallationer, for 
hem- och tjanstetelefoner sammanlagt 68. 

Elektrotekniska byran utforde 19 gran kningar 
av ledningskorsningar och baningenjorerna 160 
slldana. Sammanlagt 101 installationsgransningar 
av stark- och svagstromsanordningar utfordes. 

V. FORRADEN OCH UPPHANDLINGEN 

U pplagrings- och distributionscisternerna. 

Under Ill' 1958 togs pA vart banniit i bruk fol
jande cisterner for upplagring ocb distribution av 
gasolja: 

U pplagringscisterne1·: 

Gasolja: 
- UleAborg ....... . .... .... . 
- Kotka ................... . 

3 077 000 liter 
8 000 000 

Sammanlagt 11 077 000 liter 

Dartill bar kopts plat fOr en 3 000 000 liters 
cistern. 

Distributionsciste1·ner: 

Gasolja: 
- Joensuu 2 X 50 000 ......... . 100 000 liter 
- Toijala . ..... ..... ..... . . .. . 30 000 liter 
- Bjorneborg . .... ..... ...... . 30 000 
- Brahestad ..... .... ........ . 21 500 

------
Sa=anlagt 181 500 liter 

Ben in: 
- Helsingfors station ..... .. .. . 17 500 liter 

Skatudden .. .... . 4 000 
- BorgA . .......... .... . ..... . 3 000 
- Loi.rnaa ... . .............. . . 3 000 
- Jyvaskyla ................. . 2 200 

--- ----
Sammanlagt 29 700 liter 

Fon·ciden . 

Vid statsjarnviigarnas forrad var lagerbestan
dets medelviirde under Ar 1958 7 972 564 000 
mark, vilket belopp fordelade sig pa de olika 
forraden pa foljande satt: vid forradet i Helsing
fors 1 446 071 900, i Hyvinge 770 864 800, i Abo 
1 691 llO 500, i Uleaborg 811 168 000, i Kuopio 
1 592 997 200 och vid briinsle- och travaruforradet 
2 660 351 600 mark. Forradsvaror forbrukades till 
ett varde av 14 074179 400 mark samt forsaldes 
till ovriga statsinrattningar samt privata till ett 
viirde av 427 425 800 mark, varav den forst
namndas andel var 70 177 600 mark och den 
senares andel 357 248 200 mark. 

Forsaljningen omfattade begagnade varor, 
skrot och avfall till ett varde av 203 705 000 
mark samt pA varukonton befintliga varor till 
ett varde av 213 299 800 mark. For de sistntimnda 
erholls ytterli.gare en sk. prisforhojning pA 
10 421 000 mark. 

Av fOrsiiljningsinkomsten bokfordes sagda 
inkomst, foranledd av pri forhojningen, pA de 
pa varukonton befintliga varorna 10 421 000 mark 
som en diverse inkomst for staten, samt forsiUj
ningsinkomsten av begagnade varor, skrot och 
avfall med avdrag av hanterings-, frakt o .a . kost
nader samt med verkstiidernas andel 161 596 500 
mark. De bokforda forsiiljninkomsterna var 
sAledes under 1\\.r 1958 sammanlagt 172 017 500 
mark. 



42 

U pphandlingen. 

Till forraden inkoptes under ar 1958 varot· till 
ett varde av inalles 10 424 194 400 mark. 

Forraden fakturerades ar 1958 for fo1jande 
fran utlandet importerade varor: 

Stenkol och koks ..... 490 087 
Hjul och hjulringar . . 1 709 
Rals . . . . . . . . . . . . . . . . 10 955 
Jarn och stAI . . . . . . . . 1 954 
Stalplat . . . . . . . . . . . . . 788 
Olja . . . . . . . . . . . . . . . . 5 047 
Diverse materialier ... 

Sammanlagt 

B1·anslehanteringen. 

2 387 584 900 
192 982 400 
678 737 200 
139 326 400 

58 176 500 
87 812 300 

624 547 800 

4 169 167 500 

Bokforingsvardet inom bransle- och travarufor
radet var i medeltal 2 660 351 637 mark. 

Bran le- och travaruforradet har emottagit 
under ar 1958 1 059 808, s m 3 ved, vars samman
lagda pris var 1 227 573 452 mark eller i medeltal 
1 158: 27 per m 3 • Denna ved har huvudsakligen 
levererat av Stat jarnvagarnas branslebyra 
(VAPO). Branntorv har levererats genom V APO 
av privata 17 364, s ton 69 100 931:-
Sleepers ........ 555 936 st 428 678 32I:-
Vaxelsleepers . . . . 46 595 >> 45 618 575: -
Byggnadstimmer . 4 736, s m 1 353 I67:-
Ledningsstolpar . . 3 849 st 7 I64 000:-
Stangselstolpar . . . 6 799 •> 491 113:-

Branslekonsumtionen vat· under ar 1958 vid 
stat jarnvagarna foljande: 

Ved 

Totalforbrukningen 
vid SJ 

I 095 602 
Stenkol . . . . . . . . . . 3 638 025 dt 
Branntorv ... . .. . 331 977 )) 

Lokens andel av 
fOrbrukningen 

868 572 m 3 

3 537 960 dt 
122 863 )) 

Forutom namnda vedkvantitet har At jarnvags
funktionarer salts 60 904 m 3 samt at privata 
626 m 3 • 

Varmekoks anskaffades sammanlagt 30I 840 kg 
konsumerades 451 890 >> 

Upplagrings- och hanteringskostnaderna (last
-ning, travning, sagning samt utgivning till 

lokomotiven) for ovannamnda bransle var: 

Kostnader for vedarbeten . . . . . 208 154 950:
stenkolsarbeten . . I40 044 777:
branntorvsarbeten IO 687 709:-

Sammanlagt mk 358 887 436:-

Personalen vid bransleupplagringsplatserna ut
gjordes i borjan av ar I958 av 85 arbetsledare 
och 746 arbetare, i slutet av ar I958 72 arbets
ledare och 660 arbetare . 

I Kaipiain n har byggts for stenkolsleveranser 
fran Sovjetunionen ett stenkolsforrad jamte spar 
for omkring IOO 000 ton. 

Iordningstallandet av det nya stenkolsforradet 
i Paltanen har paborjats . 

Vid Sysmajarvi station har bransledistributi
onen paborjats for malmtagen. Vid Kervo och 
Borga stationer har distributionen av fast 
bransle for lok uppbort. 

Omorganisationen av Seinajoki bransleftirrad 
fortgar och stenkolsdistributionen har inletts pa 
den nya lagerplatsen. 

Vid bransleforraden i Jyvaskyla, Villmanstrand 
Orivesi och Kotka har for inbesparandet av 
kostnader samt fOr att uppna tidsbesparing vid 
distribuering av brii.nsle bandtransportorer tagits 
i bruk och de forra utgivningsplattformerna ha 
nedrivits . 

Vid Varkaus och Otanmaki bransleforrad har 
pa utgivningsplattformerna installerats eldrivna 
dragmaskiner. 

For mekaniseringen av arbetet har anskaffats 
och tagits i bruk: 

Lastningsmaskiner: 1 st traktordriven >>Pikku 
J ussi» i Gamlakarleby. 

Bandtransportorer: I st i Joensuu . 
Kompressorer: 1 st i Tammerfors. 
Skarpningen av cirkelbett har koncentrerats 

fOr bela bannatets vidkomrnande till Uleaborg. 
Genom omorganisering av arbetsk:raften och 

arbetenas rationalisering har kostnaderna per 
utgiven enhet nedgatt eller hallits oftirandrade 
trots en 4 %:s hojning av lonerna under aret. 
Slutsumman pii hanteringskostnaderna for bransle 
har minkat med 42 692 688 mark jamfort med 
iir I957. 

Varu- och materialundersokningar under cir I958. 
Metaller: 

jarn och stiil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 st 
koppar och rodmetaller . . . . . . . . 5 » 
vitmetaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 >> 
diverse metaller 8 >) 584 st 



:----------- - -

Smorjoljor och -fett: 

cylinderoljor ................. . 
maskin- och vagnoljor ........ . 
diverse oljor och fett ......... . 

31 st 
54 >) 

12 >) 

broms- och kylvatskor ........ . 15 >> 112 st 

Fasta briinslen: 

koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 st 
stenkol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 >> 

branntorv .................... . 2 >> 125 st 

Flytande bransle: 

bensin ....................... . 
petroleum .................... . 
gasolja (diesel) ..... ... ... .. .. . 
brannolja ................. .. . . 

Malningstillbehor: 

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

50 st 
->) 

164 )) 
-)) 

56 st 
69 )) 
53 )) 

214 st 

utspadningsmedel ............. . - >> 178st 

Konserverings- och imperegneringsamnen: 

bitumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - st 
impregneringsoljor . . . . . . . . . . . . . 11 » 
(tra) tjara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - '' 11 st 

25 )) 
102 >) 

Rengoringsmedel ....... . . .... .... .. . 
Trassel . ........................... . 
Klisteramnen ........ . .. .......... . . 
Tyger och garn ......... . ...... . . . . . 
Lader, papper ....... .. ............ . 
Gummivaror ....................... . 
Dricks- och pannvatten ............ . 
Sand och lera ......... ... ......... . 
Diverse amnen .................... . 
Otillstallbara varor ................. . 

2 )) 
100 )) 

12 )) 
->) 

174 )) 
->) 

41 >) 

13 >) 

Sammanlagt 1 693 st 

Produktionsinri:ittningarna underlydande tra
varubyrcin. 

Under ar 1958 fortsatte byggnadsarbetena pa 
det fasta impregneringsverket i St. Michel och 
dess verksamhet borjade 16. 9. 1958. 

Vid Somerharju impregneringsverk overgick 
man fran tviiskiftesarbete till ett arbetsskifte 
1. 4. 1958 och vid Haapamaki impregneringsverk 
likasa den 1. 10. 1958. Till Haapamaki impregne-
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ringsverk anskaffades en dieseltraktor med 
inbyggd hydraulisk truckanordning. 

Vid Hankasalmi slig installdes sagningen pa 
grund av iirssemester fran 21. 7. till 23. 8. 1958. 
Till siigen anskaffades en ny reservangpanna, 
vars installering kommer att ske under sommaren 
1959. 

Riivarorna har anskaffats genom Statsjarn
vagarnas BranslebyrA (VAPO), och under ar 
1958 bar emottagits: 

Sagstock ............... . 
Sleepersamnen och sleeper

samnen for viixlar ... .. 
Timmerbehallning fanns ej 

fran foregaende iir 
Den forsiigade stockmiing-

den steg till . ....... . . 
Sagningsresultatet .. ..... . 

958 760, s s kubikfot 

2 714 st 

926 513,1 o kubikfot 
4 050,2 std 

Fran sagen bar under ar 1958 leverarats 
braden och plankor samt sparrar och bjiilkar 
sammanlagt 2 736, 2 std, stiillningsplankor 80,5 
std, 2 340 st sleepers, 14 388 st lastpallar, 3 562 st 
barrar for ledningsstolpar, 17 327 m 3 flis, 144, s 
std klenvirke samt smarre partier biprodukter. 
Arbetarnas antal bar varit i medeltal 101. 

Vid Konnunsuo briinntorvsanliiggning till
verkades ingen maskintorv. I borjan av aret 
fanns det maskintorv i lagret 11 926 ton och i 
slutet 711 ton. Leveransen steg till 1 300 ton, 
den egna konsumtionen var 2 925 ton, 3.890 ton 
tillverkades till briketter och till ravara for 
briketter overfordes 3 100 ton torv. I borjan av 
!ret fanns det 70 ton briketter i lagret. Under 
aret har producerats 6 919 ton briketter, levere
rats 6 753 ton och i lagret fanns 236 ton. Som 
biprodukt har tillverkats 250 balar torvstro. I 
lagret fanns det fran i fjol 50 st, balar har levere
rats 285 st. Vid iirets slut fanns det i lager 15 
balar torvstro. - FrAn St. Michel impregnerings
verk levererades foljande impregnerade triivaror: 
25 166 st sleepers, 1 308 st sleepers for viixlar, 
1 995 st ledningsstolpar, 1 554 st stiingselstolpar 
och -slanor samt 228m3 siigvaror. Konsumtionen 
av kreosotolja var 280 950 kg. 

FrAn Haapamiiki impregneringsverk leverades 
foljande impregnerade travaror: 
235 852 st sleepers, 15 100 st sleepers for viixlar, 
571 st ledningsstolpar, 2 081 st stangselstolpar 
och -slanor 23 580 st vagnsstolpar for oppen 
vagn och 2.032 m 3 siigvaror. Konsumtionen av 
kreosotolja var 1 684 524 kg. 
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FrAn Somerharju impregneringsverk levere
rades foljande impregnerude travaror: 

122 771 st sleepers, 12 823 st sleepers for 
viixlar, 976 st lcdnings. tolpar, 675 st stangsel
stolpar, 14 850 st vagnstolpar (for oppen vagn) 
och 541 m 3 sAgvaror. Konsumtionen av kreosot
olja var 1 053 785 kg. 

Enligt impregneringsavtal med G. A. Serlachius 

Arbetsmaskiner •••••• 0 •• 0 ••••••••••••••••••••••••• 

Slipar ..................... . ............... ....... 
Kontors-, bostads- och viirdbyggnader .. ..... .. .. .. . 
Forriidsbyggnaderna, bril;ettfabrikerna ••••• 0 ••• ••• •• 

Buggnaderna vid impregneringsverken ............. . 
Siigverket ............. .. ................... .. . ... 

Summa 

Standardiseringen under c:ir 1958. 

Utarbetandet av standarder: 

Nya standarder godkanda . . . . . . . . . . . 15 st 
Standardiseringsforslag ha sants for ut-

lAtande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 >> 

Oy och Oy Impregno Ab impregnerades under 
Ar 1958 17 5 651 st sleepers, 269 st sleepers for 
vaxlar, 271 st ledning stolpar samt 813,15 m 3 

sAgvaror. 
Impregneringen kostade i medeltal 2 720: 32 per 

fast kubikmeter. 
Fastigheternas och inventariernas kapitalviirdo 

samt forandringarna i dem under Arets lopp: 

Kapltalvlirde I Okning 

I 
Amorteringar I Kapitalviirde 

1. 1. 1958 och 31. 12. 1958 
avskrivningar 

41146 926 2 335 907 3 764 556 39 718 277 
264 450 11000 253 450 

17010800 524 900 16 485 900 
6 332 736 196 000 6 136 736 

15 240 367 14 078 212 618 119 28 700 460 
34 984 504 1 458 000 33 526 504 

114 979 783 16 414119 6 572 575 124 821 327 

Utdelning av standardblad: 

ya standardblad utsiints enligt faststii.lld 
plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 640 » 

Genom rekvisitioner och telefonbestall-
ningar utsants sammanlagt omkring .. 

Sta.ndardforteckningar .............. . 
700 » 

3 >) 

VI. TRAFIKEN 

Tidtabellerna och tugtmfiken. 

Under det forsta halvArot, fram till den l. jtmi 
forctogs endast smi:i.rre foranc:lTingar av t id
tabellerna. Av dessa foriindr·ingar rna namnas 
dot motortAg om sedan Taivalkoski-banan 
oppnats for passagerartrafik fr.o.m. den 1. mars 
in ·attes pA strackan Pesiokyla-Yii.akio. Aven i 
frAga om rangerings- och godstag gjordes vissa 
foriindringar. 

I tidtabell n:o 125, som trii.dde i kraft den l. 
juni gjordes ej heller nAgra mera anmii.rknings
viirda forandringar. Snii.lltAgstrafiken forblev i 
stort sett oforandrad. Endast sniiJltAgparets 
P 941/P 942 tidtabell pA strackan Tammer
fors-Haapamaki omii.ndrades sA, att man i 
Pieksii.maki fick forbindelser till dessa tAg frAn 
de olika bandelarna. Genom att pA samma gang 
aven andra tagturerna mellan Haapamaki
Seinajoki blev dagforbindelserna mellan viistra 

och ostra Finland battre. Tack vare ralsbytet och 
banforbattringarna som under vinterns lopp 
utfordes pA strackorna Haapamaki-Seiniijoki 
och Pieksamaki-Kuopio kunde man pa dessa 
bandelar hoja hastigheterna nAgot. 

!nom lokaltrafiken andrades tidtabellerna hu
vudsakligast pA strackorna Pieksamiiki-Nyslott 
-Villmanstrand dar loktAgen ersattes med 
ralsbussar. Med dessa ordnade man tiven komplet
ter ingsturer genom vilka trafikcn gjordes snab
baro och forbindelserna battro. Med komplot
teringstnrer forbiittrades dagforbindelserna frAn 
Pieksamiiki norrut och vasterut. 

Porsontrafiken pa striickan Haapajii.rvi-Pihti
pudas paborjades den l. 6. 58 med tre riilsbusspar 
av vilka ett, pil. grund av utbytesbehov av den rul
lande materielen, utstracktes anda till Ylivieska. 

Mellan Hango ooh Helsingfors ordnades en 
morgonforbindelse med ralsbuss. 



;--------- - - -- -

Den 1 december slutfordes riiJsbytet pA striic
korna Tammerfors-Bjorneborg och Peipohja
Raumo. , amtidigt iindrades tidtabellerna pa 
dessa bandelar. Motorexpre stll.gen MK 49/MK 50 
utstriicktes anda till Bjorneborg samtidigt som 
ma.n drog in snalltagparet MP 41/MP 42. Person
ti'tgen pa denna stdicka, sa nar som pa tva, 
utbyttes till riilsbusstag. Samtidigt insattes en 
ny tagtur varigenom personbefordringen med 
godstag kunde upphora. A ven tagens hastighetcr 
hOjdes betydligt. 

Fran borjan av december sattes ett nytt 
expressgodstltg i trafik pa striickorna Helsingfors 
-Kuopio och Pieksiimiiki-Joensuu. Hogsta 
tillMna hastigheten for detta tag ar 85 kmfb, 
med det forbehallet att tAgets vagnar ar lastade 
endast till halva biirigheten. TAgets kortid fran 
Helsingfors till Kuopio ar 10 t 50 minuter. 

Forseningarna av de viktigaste tagen varierade 
under de olika manaderna fran 10 till 20 %· 
Dock iir ungefiir halften hogst 5 minuters fOrse
ningar. De fiesta forseningarna har forekommit 
pa den osterbottniska banan, dar de aven pa 
sommaren pa grund av banarbeten stigit till 
15-20 %· 

Godstrafiken. 

Under aret lastades sammanlagt 1 526 181 
vagnar mot 1 688 282 foregaende ar . I medeltal 
lastades 4 181 vagnar per dag, vilket iir 444 
vagnar mindre iin ar 1957. Procentuellt var 
minskningen 9, 6. 

Lasterna fordelade sig enligt varuslag procentu
ellt pa foljande satt: 

Styckegods ... .......... . . . 
Exportgods .............. . 
Importgods .............. . 
Livsmedel ................ . 
Industriprodukter ... . ..... . 
Godselmedel och foder .... . 
J ord- och stenarter . . . . . .. . 
Travaror ................. . 
SJ :s eget gods . . . . . . . . . . . . 
C>vrigt gods .. . ........... . 

24,8 ~~ 
21,3 >) 

8, 4 » 
2,6 >> 

8,4 >) 

2, 6 >> 

7, 6 >) 

14,9 >> 

5, 3 >) 

4,2 •> 

Ar 1957 

(24,4 %l 
(20, 9 >)) 

( 9, 6 >) ) 

( 2, 7 >) ) 

( 8, 3 >> ) 

( 2, 9 >> ) 

( 6,2 >) ) 

(14,2 » ) 
( 6,1 >) ) 

( 4, 7 >) ) 

Vagnoverskottet var i medeltal 2 999 per dag. 
Godstrafiken fortskred under ar 1958 utan 

svarigheter. Transportsnabbheten okades mark
bart tack vare sk. direkta tag. De forsta enhetliga 
bestammelserna for godstagens sammansattning 
togs i bruk fr.o.m. den 1. 6. 58, alltsa vid tid-
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tabellsskiftet. I dessa direktiv fastsllts godstA
gens sammansattning detaljerat. Man bor salunda 
strava till att sa mycket som mojligt anvanda sig 
av fjiirr- och bestamda sk. distriktsgodstag. 
Transporten av exportgodset fran Kemi och 
Uleaborg under vinterperioden ordnades enligt 
bestamda tidtabeller, vilket i hog grad okade 
dessa transporters snabbhet och regelbund
enhet. 

Under Ar 1958 minskades antalet timmar som 
per vardag anvandes vid rangeringsarbeten 
jiimfort med foregaende Ar fran 3 193 till 2815 
d.v.s. 11. s %· Av denna tid anviindes 2 221 
timmar for bangArdstjanstgoring och 594 timmar 
for rangeringstagens verksamhet. Bangardsde
jourernas timmar minskade med 9.1l % och 
rangeringstagens med 18.4 %- Dejoureringstim
marna for son- och helgdagar minskade frAn 
1 316 ltr 1957 till 1099 eller 16.5 %· Daremot har 
arbetstimmarna per dag for lokomotorer stigit 
frAn 81 till 109, vilket beror pa att under ltret 
anskaffades 15 nya lokomotorer. 

Arbetstimmarnas inskri:inkning berm· framst 
pa minskad vagnslasttrafik (minskningen jamford 
med foregAende ar 9. 6 %), okad anvandning av 
lokomotorer och omorganisering av rangerings
arbetet pa vissa trafikplatser och bandelar. 

For att underlatta lastningen av travaror 
anskaffades under Aret till Myllymaki station en 
bock-kran vars lyftkapacitet ar 13 ton. Man har 
aven tmdersokt mojligheterna att infora rr.askinell 
lastning pa anch·a mera betydande travarustatio
ner. De el"farenheter man erhallit av kranen i 
Myllymaki i:ir positiva och trafikanterna har 
varit nojda mod clet nya systemet. En omorgani
sering av alia forradsornraden har undersokts, 
likasa harman uppgjort planer pa att fornya de 
viktigaste platserna. For att beframja travaru
transporterna har arrendeavgifterna sankts. 

Styckegodstrafiken bar varit nagot mindre an 
foregaende Ar men intakterna ungefar 3 % storre. 
Vid arets slut hade jamvagarna till sitt forfogande 
foljande han teringsredskap: 125 gaffeltruckar, 
500 gaffelvagnar, 85 000 lastpallar samt 7 000 
burpallar. At trafikanterna hade man hyrt 40 000 
lastpallar och 1 700 burpallar. 

Fr.o.m. borjan av december sattes mellan 
Helsingfors och Kuopio i trafik ett snabbt ex
press- och styckegodstag med anslutning fran 
Pieksamiiki till Joensuu. Med detta tag kan man 
fran Helsingfors och Lahti pa en natt transportera 
express- och styckegods till Pieksamaki, Nyslott, 
Kuopio och Joensuu vilket innebar en avsevard 
forbattring av transportsnabbheten. 
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Trafikanterna bar aven varit synnerligen nojda 
med detta arrangemang och man bar kunnat 
konstatera att storfirmorna ater borjat anlita 
jarnvagens tjanster. 

Den ostra godssamtrajiken. 

SA om i 1957 Ars berattelse namndes kunde man 
forutse en anmarkningsvard forandring av den 
ostra godssamtrafiken. Detta diirfor att man i 
Sovjetunionen pa all rullande materiel belt 
overgatt till automatkopplingar och foljaktligen 
kunde avskaffa buffertarna frAn godsvagarna. 
Detta genomfordes und r loppet av Ar 1958. 
Vid det mote som den finlandska och den sov
jetryska samtrafikens granskomitte boll i Hel
singfors den 3-22. 3. 58 gjordes overenskom
melser om de forfaringssatt man med anled
ning av dessa forandringar skulle tillampa i 
samtrafiken dessa lander emellan. De nya 
besta=el erna som tradde i kraft fr.o.m. den 
1 maj 1958 innehaller i buvuddrag foljande: 

Da man till finlandska tAg ej kan koppla vagnar 
som ar utan buffertar, utrustar Sovjetunio
nens jarnvagar sina vagnar med buffertar av 
standardstorlek innan vagnarna overlAtes till 
Finland. Likaledes avlagsnas buffertarna da vag
narna Atersants till Sovjetunionen av dess jarn
vagsmyndigbeter. Vissa specificerade varuslag far 
transporteras i vagnsgrupper vilka omfatta hogst 
5 vagnar. I dessa grupper behover endast forsta 
och sista. vagnens yttersta andar forses med 

buffertar. Avgiften for utrustandet av en vagn 
eller en vagnsgrupps yttersta andar med buffertar 
fastslogs till 19 rubel ( = 1 530 mk). Denna 
avgift uppbaros av mottagaren i samband med 
transportavgifterna. !fall avsa.ndaren erliigger 
transportavgifterna aven for bestammelselandets 
och oventuella gonomfartslanders jarnvagar bor 
han i.i.ven erli.i.gga avgiften for buffertarna. 
Emedan fastsattandet ocb lostagandet av buffer
tarna kriiver siir kilda spAr samt specialverkt~ g 
och specialarrangemang avensom upplagring av 
buffertar onskade Sovjetunionens jarnvagar for
lagga detta utbyte till tva orter ni.i.mligen Viborg 
och Viirtsila. Harigenom avslutades all samtrafik 
over Parikkala ocb Syvi.i.oro den 30 april 1958. 

Sedan buffertarna avli.i.gsnats i Sovjetunionen 
bar det i praktiken blivit omojligt att koppla 
finli.i.ndska vagnar till ryska tAg. SAlunda i.i.r 
de finli.i.ndska godsvagnarna inom ramen for 
samtrafiken ej mera jamstallda med de ryska 
vagnarna. Anviindandet av finska vagnar kan 
numera komma i fraga endast vid forsi.i.ndelser 
som i.i.r adresserade till Svetogorski over Imatran
koski ocb Enso gri.i.nsstationer samt vid rund
virkesfOrsandelser over Niirala-Vartsila till Prio
zerski (Kexbolm) eller Svetogorski. I de sist
namnda fallen bor forsi.i.ndelserna dessutom 
sammanslAts till pendeltag omfattande minst 30 
vagnar. 

Foljande tabell belyser samtrafiken undet· 
beri.i.ttelsearet samt trafikens utveckling u ncler 
de senaste fyra at·en. 

Vagnsvarden ') 
1958 1957 1956 1955 

A. Exporten fran Finland .................. . ................ . 50 105 64 447 57 593 50 003 
B. Importen till Finland ..... . ............................. . 52 717 55 417 49 640 39 943 
C. OverlAtna vagnar i medeltal per dag fran Finland ......... . 187 214 198 177 
D. Finli.i.ndska vagnar i medeltal per dag i Sovjetunionen ..... . 66 227 87 172 
E. Sovjetryska vagnar i medeltal per dag i Finland .......... . 1 460 1 531 1 720 1 651 

ExpoTten. 

U r punkt A framgar, att antalet frAn Finland 
avsi.i.nda vagnslaster med exportgods under 
beri.i.ttelsearet betydligt minskat jamfort med 
foregaende Ar . Denna minskning beror ni.i.stan 
samtliga varuslag. Ett enda undantag utgor 
silla- och sprittransporterna, vilka nagot okat. 
Aven transporterna till ett sk. tredje land bar 
minskat. Dessa transporter utgjorde under beriit
telsearet 8 244 vagnslaster (ar 1957, 13 490 vi). 

') 4-axliga vagnar iir omriiknade till tvll. 2-axllga vagnar. 

Av de sa vagnslaster voro 7 018 adresserade till 
Ungern (ar 1957, 10 598) och 551 till Tjeckoslova
kien (ar 1957, 1 469). Endast transporterna till 
Kina, vilka dock ar ratt sma, okade under 
beri.i.ttelsearet till423 vagnslaster (ar 1957, 113 vl). 

Impo1·ten. 

SAsom ur punkt B i tabellen framgar minskade 
i.i.ven till Finland under beri.i.ttelsearet anli.i.nda 
importvagnslaster jamfort med foregaende tl.r. 



Minskningen ar dock ej lika stor som inom ex
porten. Man bor dock beakta att en stor del av 
det gods so1n inom ramen for handelsavtalet 
exporteras, transporteras till sjoss. Samma 
gii1ler aven for importen, framst transporterna av 
rl\olja. Om man narmare utreder minskningen av 
importen med hansyn till de olika varuslagen 
framgl\r det att den storsta minskningen ager 
rum inom transporten av motorfordon samt 
stal + jarn. J dessa bl\da grupper utgjorde 
minskningen over 2 500 vagnsvarden. Koks
transporterna minskade med 1 500, olje- socker
och vetetransporterna med over 800, bensin
transporterna med ca. 700 samt bitumenfor
sandelserna med nastan 600 vagnsvarden. Dare
mot har importen av stenkol okat i anmarknings
vard grad, eller narmare 10 000 vagnsvarden. En 
liten okning har aven forekommit i fraga om 
importen av foderkakor, svavel och salt. 

Antalet dagligen overlatna vagnar (punkt C 
i tabellen) bar sjunkit jamfort med foregl\ende 
1\r beroende pa den minskade exporten. U tom de 
egentliga exportlasterna overlats aven transito
och en del andra vagnslaster (returnerade 
dorrskyddsskivor for sadesvagnar o.s.v.) samt 
returnerade cistern- special ocb andra vagnar. 
Sa=anlagt overlats salunda 69 201 vagnsvarden 
(1\r 1957, 78 029 vagnsvarden), vilka fordelade 
sig pa de olika gransstationerna enligt foljande: 

Gransstation 
Antalet Over!Atna vagnar Vainik- Niirala Parik- !mat-

kala kala rankoski 

Fran Finland 1958. . 41 061 21 721 4 046 2 373 
Fran Finland 1957 .. 38 576 24 790 10 301 4 632 

Sasom i det foregaende redan omnamnts av
slutades samtrafiken over Parikkala den sista 
april. Harefter dirigerades Parikkala-vagnarna 
buvudsakligast over Vainikkala men till en del 
aven over Niirala. Av de olika gransstationerna 
ar Vainikkala fortfarande trafikmassigt pa forsta 
plats aven da det enbart ar frAga om antalet 
overlatna vagnar. Dartill dirigeras storsta delen 
av importen, liksom aven i Finland behovliga 
tomma sovjetryska vagnar over Vainikkala. 

Anvandandet av finlandska vagnar i samtrafi
ken (punkt D i tabellen). I det foregAende bar det 
redan papekats, att anvandandet av finHindska 
vagnar praktiskt taget upphorde den sista april 
1958. Harefter anvandes dessa vagnar endast 
for transport av travaror over Imatrankoski 
till Svetogorski och over Niirala till Priozerski. 
Over de forstnamnda stationerna sandes under 
tiden 11. 7.-16. 9 sammanlagt 1 254 vagns-
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varden och over de sistnamnda stationerna 
under tiden I. 8.-19. 8 sammanlagt 723 vagns
varden. 

Anvandandet av sovjetryska vagnar i samtra
filten bar aven minskat jamfort med foregaende 
Ar, vilket beror pA att samtrafiken i sin belhet 
har minskat. 

Buffertarnas avlagsnande pa de sovjetryska 
vagnarna borjade gora sig markbar i samtra
fiken under slutet av maj, da grupper av buf
fertlosa vagnar borjade anlanda till Finland. 
Man har dock i allmanhet kunnat anvanda 
vagnarna som sadana for returtransporter till 
Sovjetunionen. Som tomma bar man framst 
varit tvungen att returnera grupper bestaende 
av Vokk-vagnar, eroedan det tidvis anlant mera 
av dessa vagnar an man kunnat anvanda for 
returlaster. Utom grupper bestAende av vanliga 
vagnar bar det till Finland aven anlant nya 
sovjetryska vagnar pa vilka det ej gAr att 
fastsatta buffertar. SA.dana vagnar har mottagits 
enligt sarskilda overensko=elser. Dylika vagnar 
transporteras salunda att till bAda andarna 
kopplas sk. foljevagnar . Det ar synnerligen 
ekonomiskt att transportera dessa vagnsgrupper, 
av vilka det under juli- december till Finland 
anlande ca. 150, darfor att foljevagnarna trans
porteras to=a och salunda onodigt upptar 
utrymme i tagsatten. Man har dock ej behovt 
erlagga bruksavgifter for foljevagnarna. I detta 
avseende forvarras situationen varje 1\r darfor, 
att man enligt erhallna uppgifter i Sovjetunionen 
arligen fornyar 10 % av vagnparken och det 
pa de nya vagnarna sasom ovan namnts ej 
gar att fastsatta buffertar. SIUunda torde efter 
fern 1\r ungefar balften av Sovjetunionens vagn
park besta av sAdana vagnar som det ej gAr att 
fastsatta buffertar pA.. I Sovjetunionen torde 
harvid uppsta svl\righeter att uppbringa vagnar 
som kan utrustas med buffertar. Fore detta borde 
man avgora buru samtrafiken i framtiden skall 
utovas. En mojligbet vore att utrusta den 
finlandska rullande materielen med centerbuffert
system, vilket emellertid vore synnerligen dyrt 
och tidsodande. En annan mojlighet vore att 
pa gransstationerna omlasta allt gods. A ven 
detta skulle innebara stora utgifter ocb svArig
beter for bandelsutbytet. En IOsning vore kanske 
aven att overga till okad tillampning av grupp
transporter, samt att ordna massaforsandelserna 
som beltagstransporter varvid omlastning endast 
skulle 01nfatta enskilda vagnslaster. For att 
gora det mojligt att till finlandska tAg koppla 
vagnar som ar utrustade med centerbuffertar 
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har· man planerat att bygga speciella anordningar 
som vid behov kan fastsattas plt vltra vagnar. 

B i ltmfi ken. 

Statsjarnvagarnas busstrafik fortgick under 
berattelseltret oforandrad. Daremot utstracktes 
lastbilstrafiken till nya verksamhetsorter. Cent
raliserad hemtransport infordes i J{tdendal, 
Oripohja, Orivesi och Nykarleby. Vidare overgick 
man till centraliserad hemtransport plt fol
jande orter dar man tidigare tillampat vanlig 
h emtransport: Fredrikshamn, Heinola, Hyvinge, 
Jamsa, Jamsankoski, Jarvenpaa, Borglt, Riihi
maki och Salo. Nya godslinjer oppnades mellan 
Lapua-Alajarvi-Vimpeli och mellan Kauhava 
- Lappajarvi - Evijarvi- Kortesjarvi- Kau
hava. Vidare pltborjades distribueringstrafik av 
styckegods plt linjerna Kotka-Liikkala, Pieksa
maki-Suontee samt Seinajoki-Panttila. 

Ovannamnda forandringar inberaknade om
fattade den av trafikavdelningen bedrivna bil
trafiken vid verksamhetsltrets slut 12 busslinjer 
sammanlagt 453 kilometer, 20 godslinjer 2 261 
kilometer, 48 linjer for uppsamling och distribue
ring av styckegods, vill<:as sammanlagda langd 
var 3 136 km samt dessutom hemtransportverk
samhet pa 64 trafikplatser . 

Inom biltmfi ken uppnltddes bl.a. foljande 
resultat: busstrafiken 1 59, hemtransportverksam
heten 3. so, distribueringslinjerna 2. 31 samt gods
linjerna 1. 4 o miljonel' korkilometer ellel' sarrunan-

lagt 9. 1 o milj. korkilometer. Plt busslinjerna trans
porterades 1 445 792 resande. Inom hemtrans
porten samt plt distributions- och godslinjerna 
befordrades sammanlagt 683 394 ton gods. Jam
fort med foregltende ltr okade korkilometrarna 
med 4.40 % och resandeantalet med 1.25 % 
Daremot sjonk den transporterade godsmangden 
med 0.54 % · 

I frltga om materielen intraffade under berat
telseltret foljande numerara forandringar: 1 
personbil, 2 hussar och 7 lastbilar togs ur trafik. 
Nyanskaffningarna ater omfattade 4 per. on
bilar, 10 utbytesflak, 8 gaffeltruckar, 10 platt
formtraktorer och 15 lokomotorer . Vid verksam 
hetsltrets utgang omfattade bilsektionens under
hAll - och reparationsverksamhet 15 persobilar, 
32 hussar, 387lastbilar, 20 paketbilar, 30 halvslap
vagnar, 24 egentliga slapvagnar, 50 utbyteskaros
seriet', 51 utbytesflak, I 19 gaffeltruckar, 60 platt
formtraktorer och 27 lokomotorer. 

F61"!comrnet och skadat gods. 

I 2 566 fall forekom det tmdet· aret att till 
befordring inlamnat gods saknats. Detta innebar 
en minskning med 40 % jamfort med foregltende 
ar. De skadade forsandelserna uppgick till 11 868 
vilket ar 15 % mindre an aret fore. Aven de 
fordrojda forsandelsernas antal bar sjunkit. 
Minskningen utgjorde i detta fall jamfort med 
foregaende ar ca. 29 % · 

VII. TARIFFER 

Medels forol'dning given den 30. 12. 1957 
andrades paragraferna 12, 29, 30 och 36 i forord
ningen (596/45) innefattande statsjamvi:i.garnas 
tariffstadga. Andrigama betydde en ansenlig for
hojniug av avgifterna. For res-, expres - och 
fraktgodsets del tradde forhojningen i !craft fran 
arets borjan och fOl' turbiljettariffens del fran 
den 1. 2. 1958. Res- och expressgodsavgift.el'na 
steg med 23 %, fraktgodsavgiftema med 16, 6 % 
och prisen for hiljetter i medeltal med 20 %· 

I de pt\ sa satt faststallda tarifferna har 
janlVagsstyrelsen i flere repl'iser gjort andringar. 
Fran borjan av maj manad togs i persontrafiken 
i bruk en lokaltrafiktariff, vilket medforde sank
rung av prisen for tur- samt tur- och returbiljetter 
pa korta avstand i hela landet. Nedsattningen 
utgjorde 2, a % av de to tala biljettinkomsterna. 
Samtidigt faststalldes, att alia tur- samt tur- och 

returbiljetter gtiller i snalltag utan tillaggsavgift. 
Dal'forinnan hade for sadana biljetters del pa 
strackor under 100 km vid resa i snalltag upp
btu·its en tillaggsavgift pa 50 mark. 

Fran borjan av juni manad infordes vid 
fraktsattning av styckegodssandningar om 500 
kg och tyngre en ny styckegodsldass A l, vilket 
innebar ca 10 % rabatt. Samtidigt bestamdes att 
varuslag horande till vagnslastklasser 1-3 
fraktsattas i bela vagnslaster enligt klass 4, 
vilket for st\dana varors del betydde en nedsatt-
1ling om ca 10 %· Likaledes slopades harvid de 
sk vagnsfol'flyttningsavgifterna i sadana fall, da 
vagnarna i lastnings- och lossningsskedet utan 
storre svarigheter kan vaxlas till av jarnvags
kunden onskat stalle. 

FrAn borjan av november manad togs vid 
fraktsattning av styckegods i bruk en tredje 



styckegodc:klass A 2. vilken tilU;,mpas vid frakt
sattning av ~tyckegodssandningal· om 2 000 kg 
och tyngre. Den nya styckegodsklassen sankte 
avgifterna for sll,claut gods med ca 10 %- Sam
tidigt bestamdes, att vid fra.ktsattningen av 
skrymmande och sarskilt skrymmande gods den 
verkliga vikten ej skall hojas, om sandningens 
frakt i 2-axlig vagn beraknas for minst 4 000 kg 
och i 4-axlig vagn for minst 8 000 kg. Annu 
sanktes varmvagnsLillskottet for styckegodssand
ningar, vilka befordas i av transportbyran eller 
i av trafiksektionens chef i regelbunden trafik 
stallda varmvagnar fran tidigare 30 % till 
ca 10 %· 

Forutom de namnda i den allmanna tariffen 
gjorda andringarna har under arets lopp aven 
militartariffen reformerats. Den nya militar
tariffen tradde i kraft den 1. 4. 1958. Den med
forde i jamforelse med den tidigare icke nll,gon 
andring i tariffnivll,n, men den forenklade och 
fortydligacle tidigare i kraft varande bestammelser 
vid fraktsattning av militargods. 

Frll,n borjan av ll,r 1958 triidde i kraft ett nytt 
samtrafikavtal med Hyvinge-Karkkila jarnvag. 
Avtalet ar till sin struktur lika det, som slutits 
mcd de andra enskilda jarnvagarna. Nytt fOr 
Hyvinge-Karkkila jarnvags del ar, att gods 
enligt det nya avtalet kan sandas frll,n alia 
statsjiirnvagarnas trafikplatser direkt till Hyvinge 
-Karkkila jarnvagars trafikplat er och tvar
tom. Enligt det tidigare avtalet fraktsattes 
godset endast till Hyvinge eller fdn Hyvinge. 

Med Oy Pohjolan Liikenne Ab och Viipurin 
Linja-Auto Oy uppgjordes ett nytt tariffavtal, 
som tradde i kraft den l. 12. 1958. Den av det 
nya tariffavtalet foranledda viktigaste reformen 
gallde styckegodsets befordringsavgifter i sam
trafik med namnda bolag. Tidigare beraknades 
frakterna enligt sk direkt tariff och den sll, 
erhAllna totalavgiften fordelades procentuellt 
mellan bolagen och statsjarnvagarna. Enligt det 
nya avtal t beraknades avgifterna enligt sk 
bruten tariff skilt for envar kontrahents trans
portavstll,ndsandel. Vardera pa.rten fAr sMedes 
bela den enligt egen tariff beraknade befordrings
avgiften, avensom minsta avgift. 

PA vintern 1957-58 tillampades en av jarn
vagsstyrelsen beviljad fraktutjamning for ex
portgods till Skatudden, Hango, Abo, Raumo och 
Mantyluoto hamnar enligt tidigare kutym. Frakt
utjamningen bortfoll den 15. 5. 58. For inne
varande vintersasong beviljade jarnvagsstyrelsen 
Ater en likadan fraktutjamning for tiden l. 11. 
1958-15. 5. 1959. Dartill har ministeriet for 
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kommunikaLionsvasendet och de allmanna ar
betena berii.ttigat jiirnvii.g. styrelsen Arligen 1.mder 
tiden l. 11- 31.. 5 restitutionsvagen bevilja 
fraktnedsatt.ningar for exportgods sll, tillvida, 
att frakten for sandningar med avsiindnings
station norr- och osterom Haapamaki samt 
aster-, soder- och norrom Kouvola t..ill Helsing
fors, Hango, Abo, Raumo och Miintyluoto hamnar· 
blir lika stor som den frAn avsandningsplat,sen till 
den nii.rmaste belagna av de namnda fern hamn
ar·na samt bela aret frAn banstrackorna Riihimaki 
-Heinola-Lovisa-Kouvola och Riihimaki
Tavastehus till Hango hamn lika stor som fran 
avsandningsplatsen till Skatudden. 

Ring- och turistbiljetter 

Under sommarturistsii.songen saldes, med beak· 
tande av insjoseglationsperiodens begransningar·, 
ringbiljet,ter under tiden l. 5-30. 9 till 26 
ringresor. Ringbiljetter sAldes 14 864 (minskning 
4 133 st) samt anslutrungsresor 9 137 st (minsk
ning 4 201 st) eller inalles for ett varde av 43. 9 

milj. mk (minskning 5.1 milj. mk). 
T=istbiljetternas forsaljning var 57. 4 miJj. mk 

eller I 0. 1 milj. mk storre an foregAende Ar. 
Ring- och turistbiljetierna totala forsii.ljning 
utv isade 5.6 milj. mk:s okning jamfort med 
foregll,ende ltr. 

J a?·nviigs?·eklam 

For jarnvii.garnas reklam har under berattelse
Aret an vi ats ett anslag pll, 34 milj. mk. 

Annonsering 

Annonseringen har i stort sett foljt samma 
principer som under foregll,ende ar. Saluncla har 
de regelbunda tidtabellsannonserna och de vikti
gare forandringarna i trafiken kungjorts i landeis 
dagstidningar. Tid krifterna bar bidragit till att 
i samband med olika kampanjer sprida upp
lysningar· om saval person- som godstrafiken. 

Bland de viktigaste annonskampanjerna mil 
i persontrafiken namnas vinter- och hostrabat
terna och annonserna om ringresor samt i gods
trafiken •>Puu kulkee»- kampanjen. 

Jarnvagarna har aven saval i samarbete med 
Turistforeningen i Finland som sjalvstandigt 
del i annonskampanjor anordnade i utlandet. 

Affischer 
Affischer har tryckts for att, iakttagande 

saval person- som godstrafikens behov stoda 
annouseringen . Dessutom trycktes plakat for 
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framjande av trafiksakerheten och for fOrebygg
ande av olycksfall vid arbete. Jarnvagarnas 
affischer har spritts utomlands pll. grundval 
av utbytesoverenskommelser med olika jarnvags
forvaltningar samt genom Turistforeningen i 
Finland. 

Utstallningar 

SJ deltog i vll.rmassan och i Storexpon for 
rationalisering samt turistutstallningar pll. 
nagra orter. Resebyraernas skadefonster an
litades pa samma sii.tt som forut . I varldsutstall
ningen i Bryssel deltog SJ pa CICE-avdelningen. 

Tryckalst e r 

Ringrese- och Finland-broschyrerna utgavs i 
likbet med tid.igare ar, dock sa, att av den 
sistnamnda aven togs en fransk upplaga for 
utdelning pa varldsutstallningen i Bryssel. Vinter
rabattbroschyren fick en betydligt billigare 
utformning. Broshyren >>Matt nya mal» utdela
des fortsattningsvis at riksdagen, statsradet, de 
centrala ambetsverken, hogskolorna och stor
kunderna. Som nyhet avfattades och trycktes en 
engelsk och tysk med bilder forsedd presentation 
av vll.ra jarnvagar. Den har utdelats ll.t utlanningar 
och med den har man tillfredsstallt ii.ven ofta 
forekommande behov av fotografier och annat 
informationsmaterial. 

Om jarnvagens billinjer utgavs en tidtabell
broschyr . Likasa trycktes informationsblad om 
de viktigaste avsandningsexpeditionerna samt 
om tidtabellerna for stycke- och expressgods, 
for direkt utdelning till kunderna. 

Filmer mm. 

Nya filmer for allmanheten har ej inspelats, 
men av forutvarande har nya kopior forfardigats. 
Genom reklamsektionens forsorg filmades dcss
utom makadamiseringsarbeten, nedlaggning av 
skydd for linjekabel, USIC-kongressen, etc . 

I televisionen har givits flera framstallningar 
om jarnvagarna, bl.a. forevisades vll.ra senaste 
turistfilmer. 

Jii.rnvii.gens reklamformer ii.r fortsattningsvis 
val kanda inom affarsvarlden. Aven nya reklam
former och -platser har tagits i bruk och har 
fll.tt ett mycket valvilligt mottagande. 

Public Relations-verksamhet har ingatt i vll.rt 
program, men pll. grund av dispositionsmedlens 
knapphet har verksamheten forblivit tamligen 
begransad. 

Aven under hii.r berorda period har jarnvags
reklamens syftemll.l varit att i de kretsar, som 
redan ar jarnvagens kunder och dels i de 
kretsar, soro sll. att saga »sky>> jarnvagen, sprida 
vetskap darom, att jarnvagen tjanar alia och 
stravar till att i mojligaste mll.n taga kundernas 
synpunkter i beaktande. Reklamen ansluter sig 
till jarnvagens allmanna forsaljn:ingspolitik och 
trots ekonomisk lagkonjunktur och dess verk
ningar har positiva resultat kunnat uppnll.s. 

Internationell godstrafik 

I tarrifferna for den internationella godstrafiken 
har under innevarande ar gjorts narmast sll.dana 
forandringar, vilka fororsakats av forandringarna 
i den interna tariffen. 

Statsjarnvagarna har fran den 1. 3. 1958 
anslutit sig till overenskomrnelsen om utbyte av 
smabehallare mellan norska, svenska, danska 
och vasttyska jarnvagar. 

Internationell persontrafik 

For Finlands vidkommande har inom den 
internationella persontrafiken den Geroensamma 
Internationella Tariffen for befordran av resande 
och resgods (TCV = Tarif Commun international 
pour le transport des voyageur et des bagages) 
tratt i kraft frAn och med den l:sta roars 1958. 
Harvid har betraffande foljande skett en overgang 
till nytt tariffsystem: 

de hittills anvanda, utomlands tryckta saro
trafiktarifferna har ersatts med en gemensam 
i ifrll.gavarande land tryckt tariffpublikation, 
och 
prisen anges i finska mark, varvid transitland
ernas andelar har sammanraknats. 

Enligt mellan Finland och Radsunionen in
gangen overenskommelse har under sommaren 
1958 ett speciellt week-endtag nagra ganger 
satts i trafik mellan Helsingfors och Leningrad. 
Tagsattet har sammanstallts av 4-axliga sov
vagnar tillhorande finska statsjarnvagarna.Trans
porten av vagnarna har mellan Vainikkala och 
Leningrad skotts med ryska lok och rysk tag
personal. 

G r an s k n in g e n a v b e f o r d r i n g s
a v g i f t e r o c h u p p b o r d s r e d o v i s
ningar. 

Kontrollbyrll.n har under berattelsearet enligt 
faststii.llda bestamroelser granskat prissattningen 



och redovisningen av b efordringsavgifterna i 
inhemsk trafik. Betrii.ffande p ersontrafiken har 
granskningen resulterat i utskrivandet av 824 
kreditnotor till ett vii.rde av 884 479:- och 2 861 
debetnotor till ett vii.rde av 3 128 303:- . B etrii.f
fande godstrafiken har utskrivits 11 kreditnotor 
till ett vii.rde av 19 500:- , 6 102 overdebiteringar 
till ett vii.rde av 20 666 162:- och 15 130 debet
notor till ett vii.rde av 37 116 950:-. Vidare har 
medels 2 891 remi88or debiterats 2 547 305:-. 
Felaktigheter i stationernas redovisningar har 
foranlett ut8krivandet av 197 balansbrev, m edels 
vilka 8tationernas uppbord8redovisningar bero
ende pa felet8 art har krediterats resp. debiterats. 
Resekontrollorerna har pa trafikplatser och i 
resebyrlier utfort 1 083 granskningar av kassor 
och biljettforrlid. 

Jii.rnvii.g88tatistik 

Publikationen >>J ii. r n v ii. g s s t at is t i k for 
1i r 1956; A. r 8 pub I i kat ion (SVT. XX)>> 
u tkom i juni mA.nad 1958. Under berii.ttelseA.ret 
u ppgjordes 8torre delen av >>J ii. r n vii. g s-
8tat i stik for A. r 1957; a r spub l i
k at ion (SVT. XX)>> ur den handskrivna 
publikationen. Publikationen >>S t a t s j ii. r n 
v ii. g a r n a ; m A n a d s s t a t i 8 t k» utkom un-
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der tiden juni 1957 - maj 1958. D e forseningar, 
vilka intrii.ffade i utgivandet av denna publi
kation, berodde pa reformeringen av statistikens 
uppsii.ttning. 

Under berii.ttelsel'l.ret fullbordades foljande 
grund8tati8tik; godstrafikstatistiken for A.r 1957 
i oktober 1958, persontrafikstatistilten for ar 
1957 i augusti 1958 och tagtrafikstatistiken for 
A.r 1957 i juni 1958. Omedelbart efter fullbordan 
det av ovannii.mnda grundstatistik skreds till 
uppgorande av grundstatistik for ar 1958. Av 
ar 1957 A.rs grundstatistik uppgjordes godstrafik
statistiken och persontrafikstatistiken enligt de 
fornyade statistikprinciperna och tagtrafikstatis
tiken enligt de gamla 8tatistikprinciperna. 

Av vagnslastgodstrafiken for ar 1957 upp· 
gjordes for tariffpolitikens behov en statistik 
betrii.ffande varuslag och avstandsgruppering, 
vilken statistik uppstii.lldes i form av kortsystem. 

For Internationella Jii.rnvii.gsforbundet (Union 
Internationale des Chemins de fer) uppgjordes en 
arsstatistik for ar 1957 samt fyra kvartalsstatis
tiker. 

Forutom de tidigare nii.mnda, uppgjordes ett 
flertal statistiska redogorelser for vederborande 
t jii.nstemii.n inom jii.rnvii.gen och andra ii.mbets
verk. 

VIII. PERSONALEN 

P er8onalen. Varje avdelnings per8onalantal i med eltal under A.r 1958 jii.mfOrt med for egl'l.en de ars, 

framgl'l.r av nedanstaende tabell: 

Ordina rle I Extra I Arbetare I Summa personal personal approxlmatlvt 

1957 I 1958 I 1957 I 1958 I 1!l5i I 1958 I 1957 I 1958 

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

Darav: 
Ekonom avdelningen ............ 68 69 79 82 17 19 164 170 
Ban )} 

• •••• 0 ••• 0 • • 1131 1146 48 48 5 763 4 875 6 942 6 069 
Mas kin >} .. .... ..... . 4 245 4 254 2123 1928 5 221 4 639 11589 10 821 
Fomlds )} .... . .... . .. 155 157 141 135 1251 1039 1547 1331 
Trafik » ... .. ....... 9 394 9 236 3 387 3 021 824 620 13 605 12 877 

Summa 15 508 15 396 6 028 5 466 13166 11 291 34 702 32 153 

J ii.rnvagsbyggnadsavdelningen .... 33 37 152 169 1 791 1937 1976 2143 
Totalsumma 15 541 15 433 6180 5 635 14 957 13 228 36 678 34 296 
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SocialveTksamhet . 

Den inom jurnviigsviisenclet lmder b rattelso
aret utforda sociala ver·k ·amheten har fortsatt 
som tidigare. SAsom under tidigare Ar har social
vardssektionen overvakat och lett realiserandet 
av bade lagstadgad och ft·ivillig socialverksamhet 
inom jarnvagarna. Bekliidnad varden bar under 
berattelsear t begriinsats enbart till g mensamt 
anskaffande av uniformer i enligbet med olika 
uniformsbcstammelser. 

Socialvardssektionens verksambet i inkvar
teringsfragor bar narmast begriinsats till ord
nandet av tillfallig inkvartering, for vilket iinda
mal man bar varit tvungen att anvanda utom i 
socialvardssektionens anvandning varande vag
nar ocksfl. sovvagnar . 

Sammanlagt 19 ordinaria arbetarmatsalar var 
i verksamhet under beriittelsefl.ret pa olika bllll 
av banniitet. Privata per oner, statens Forpliig
ningscentral eller av jiirnviigsmiitmen grundade 
andelslag har skott kosthailen. 

Sjalvstandig vaningshusproduktion vars dirige
ring och overvakande fortsiittningsvis centralise
rats pa socialvardssektionen hat·, som under 
flere foregaende Ar, under berattelsearet forgatt 
mycket livligt. Under aret blev tio Arava-vanings
hus fiircliga, av dessa tre i Toijala och ett i 
Joensuu, Kouvola, Helsingfors, Vasa, yslott, 
Riihimaki och Nm·mes. Volymen for dessa 
vaningshus var sammanlagt 53 717 m 3 och 
antalet lagenheter 222. Ytterligare fern vanings
hus var under byggnad och fem vaningsbusbolag 
bar ansokt om Arava-lan fOr ar 1959. 

Pa foranstaltande av socialvardssektionen bar 
man ocksa satt i gang tva raclbusf6retag, for 
vilka man sold Jan frAn anslag for innevru·ande ar. 

Egnabemsbyggnadsverksamheten har under 
clet gangna aret varit tamligen Iivlig. Betydelse
fullt ar, att jiirnviigsstyrelsen ater bar mojlighet 
att for sin del vara med i rcaliserandet av egna
hemsbyggarnas finansieringsplaner. I statsfors
laget var 20 milj. mark reserverade for IAn till 
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Jarnviigsmiinnens egnahen1sverksamhet, och yt
terligare 10 milj. marks anslag for personalens vid 
Hyvinge verkstad egnahems- och v!lningshus
verksamhet. Av det forra anslaget sokte 218 
jarnvagsmiin egnahemslan och sAdant beviljades 
104 sokande. De beviljade Ian n var i allmanhet 
n 200 000:- mark. 24 IA.n boviljades Hyvinge 
verkstads personal. 

DA ritningar lmder foregaende Ar till nya 
egnahemstyper VR7- VR9 blev fardiga betydde 
detta ett utvidgat typurval. 

Pa foranstaltande av socialvardsektionen har 
man under berattelsearet fortfarande fast upp
marksamhet vid byggandet av nya utrymmen 
for socialvard plt olika trafik och arbctsplatser. 

I budgeten hade an. Iagen avsedda for social
vardsbyggnader reducerats mera an tidigare. 
Under berattelseAret byggda storre socialvards
byggnader har i huvudsak finansierats med 
sysselsiittningsmed I, medan man stravat till 
aLt anviinda anslag re. erverade i budgeten for 
utvidganden och reparationer av tidigare byggda 
socialvardsutrymmen smt for byggandet av 
nya rnindre socialvardsutrymmen. 

Farnilje- och allman inkvartering vid jarnvags
byggnaderna har man fortfarande forsokt att 
forbattra. I jarnvagsbyggnadsbyrAn planerades 
ocksA en bastu enligt ny modoll, en sAdan byggdes 
i Lovisa. I fraga om flyttbara kantiner tog man 
i anviindning en modern, betydligt mera latt
byggd an foru t . 

bversikten av olycksfallen under aret visar, 
att antalet olyckor jamfort med foregAendo 1\rs 
bar nedgatt. Till en del har trafikminskningen 
och verkstadernas undersysselsattning fororskat 
detta. 

Olycksfallskurvan har andll varit fallande vilket 
kan betyda att situationen lindrigt forbattrats 
under arets lopp. Vad de olika avdelningarna 
angar kan man konstatera f6l'andringar i olycks
fallens antal jamfort med foregltende ll.r enligt 
foljande tabell: 

I Hl57 1958 

Olyckurnas I Antal Olyckornas I Antal 

Antal I frekvens % 
dodade 

Antal I frekvens % 
dildade 

Linjeforvaltningen ............ .. ........... 4 662 13.0 15 3 946 11.8 15 
Banavdelningen ............ . ............... 1 066 15.3 5 843 13.9 5 
Maskinavdelllingen . ................ . . . ..... 1 645 14.2 5 1 293 11.9 2 
Forradsavdelningen ........... . .. . ......... 208 13.4 - 179 13.4 1 
Trafilmvdelningen .......................... 1450 10.7 5 1286 10.0 5 
Jarnvagsbyggnadsavdelningen .......... . .... 293 14.8 - 345 16.1 2 



I verkstaderna minskade antalet olyckor frt\n 
1 019 fall till 656. Pa minskningen inverkade 
delvis 5-dagarsv ckan i verkstaderna, men ocksa 
verklig roinskning kan konstateras. I maskinsek
tionernas statistiker forblev antalet olycksfall 
pt\ samroa nivt\ soro foregaende ar. 

Pa banavdelningen roinskade antalet olyckor 
ocksa betydligt. om och olyckorna frekvens 
fortfarande ii.r stor dar, beroende pas. k. reservar
betare. vilka yt·keskoropetcns inte har varit 
jii.mfOrbar med stampersonalens. 

Pa trafikavd lningen har trafikens utjaronande 
till en del minskat antalen olycksfall. Antalet 
fall som Iedet· till doden ar ii.nda fortfarande 
stort emedan i arbetet pa bangardarna inte i 
allmanhet kan anvandas siirkilda skyddsapparater 
eller -medel. 

Sammanlagt 3 950 olycksfall intriiffade under 
berii.ttels aret av dessa 1 562 bland innehavare 
av tjiinst och befattning och 2 388 bland arbetare. 
Olyckornas frekvens vat· salunda 115 per 1 000 
personer. Pa grund av olycksfall forlorades 
sammanlagt 54 318 arbetsdagar . Aven detta 
gjorde 1.58 dagjanstalld vid jarnvagen och 
13.7 dagarjolycksfall. 

Pa trafiksektionernas s.k. praktikantkurser och 
aven pa andra fackkurser fort ·attes undel'vis
ningen i arbetsskydd. 

Under det gangna tl.t·et blev en ny sroalfilm far
dig, som behandlar tillverkning av bokad sten och 
dess faror. Anda fran arets borjan har man 
ocksa haft i anvandning en vastty<~k sakerhets 
film »Denk daram med finsk text. Under berat
telsearet har vidare utforts inspektioner i arbets
skydd pa olika avdelningars arbetsplatser och 
fasts uppmarksamhet vid nackdelar och missfOr
hallanden som hotar arbetssakerheten. 

Ocksa at jarnvagsmannens intellektuella in
tressen under fritid och vid deras ledning har 
under berattelsearet egnats okad uppmiirksarn
het. Bl.a. i tmi.stharbarget i Vuokatti ordnades 
forstroelse- och studiedagar, i vilka deltog sam
manlagt 46 personer fran olika delar av bannatet. 

For stodjandet av jarnvag mannens seme ter
vistelse beviljades sedvanliga seme terunderstod, 
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vilkas storlek pa grund av den sokandcs vard
skyldighet har vii.xlat fran 100 °{, till 25 °~ av 
helinackorderingskostnaderna, dock hogst for 
14 dygnas period 600 mark per dygn. Under 
berattelseAret utdelades sammanlagt 407 000 
mark i semesterunderstod. Av det i anvandning 
varande anslaget beviljades Statsjarnvagarnas 
manskorsfOrbund, Statsjarnvagarnas Musikant
forbund, VR Taideliitto, Statsjarnvagarnas Tyk
terhetsforbwld, Jarnviigsmannens Kristliga for
bund och VR Urheilutoimikunta samt flere 
andra klubbar och foreningar i verksamhetsbidrag 
sammanlagt 2 685 000 marie 

Ett gemensamt organ for jarnvagsmannens 
intellektuella och konstnarliga intressen grunda
des under berattelseAret kallat VRHH (Cen
tral fOr jarnvagsmannens intellektuella intressen). 
Med detta organs bistand stravar man att fa 
mera enhetlighet och malmedvetenhet i hobby
verksamheten. 

Arbetet utfort till forman for jarnvii.gsmiinnens 
sport- och idrottsverksamhet har vidare kett 
som samarbete med soc ialvardssektionen och 
VR Urheilutoimikunta tillsatt av jarnvagsstyrel
sen och den har foljt tidigare godtagna riktlinjer. 
I alJa idrottsgrenar som allmant idkas har 
ytterligare ordnats distriktsma terskapstii.vlingar. 
Under berattelseAret ordnades olika tavlingar och 
ovningstillfallen sammanlagt 8 060 och i dessa 
deltog sammanJagt 40 700 personer. 

I samband med detta rna ocksA narnnas att 
pA foranstaltande av VR Urheilutoimikunta 
anordnades USIC's XIIT kongress 1- 6. 9. 1958. 
pA Aulanko. 

Forutom kms- och lagerverksamhet bar genom 
formedling av VR Urheilutoimikunta under det 
gangna Aret ordnats mojlighet for jarnvagsman 
med sina familjer att gora fotvandringat· och 
tillbringa seme tern i turistharbargena i Vuokatti 
och Pyhatunturi. Provianteringen har under 
berattelsearet i sin helhet omhanderhafts av 
Centralen for staden forplagning. I olika jiirn
vagsbyggnader var vid A.rets slut sammanlagt 
25 matstalJen i verksamhet. 

IX. OLYCKSHANDELSER 

Antalet trafikolyckor samt antalet diirvid dodade eller skadade personer framgar av foljancle tabell: 

Antal Kolli- I Overkorningar t;rspM- I Andra Dodade I :-ikadade 
olyckor sioner ningar orsaker 

vid plan- I p!\ annan 
korsning plats 

1958 268 10 109 I 57 34 58 75 6 
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X. DET EKONOMISKA LA.GET 

S tatsjarnviiga1-nas kapitalviirde 

Enligt bokforingen utgjorde kapitalviirdet av statsjarnvagarnas fardiga banot· vid 
utgangen av ar 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 028 843 139:-

Under a r 1958 har tillkommit: 

Vardet av nybyggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 423 856 983:
Viirdet av ny rullande materi el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 744 229 987:
Vardet av nya arbetsmaskiner (franriiJmat arbetsmaski-

n erna vid jarnvagsbyggnaderna samt bruksinvontarierna) 499 947 241:- 11 668 034 211--

Harifdin avgar for ar 1958: 
Under aret har avskrivits: 

Pa vardet av fastigheter ..... .. ... ... . .. ........... . 
>> arbetsmaskiner .... .... . ............ .. . 
>> rullande materiel .. . ............... . . . . 

Unde r a ret har amorterats: 
P a vardet av fastigheter ....... .. ... .. ......... . . . . . 

» a rbet smaskinor . . .... .. .............. - . 
>> rullande materi el ........ .. . . . . . ...... . 

9 101 983: -
111 797 126:-

22 323 970:-

500 256 800:-
215 555 800:-
446 736 200:-

62 696 877 350:-

1 305 771 879:-

Kapitalva rdet av statsjarnvagarnas fiirdiga ban or utgjorde salunda vid utga ngen 
av a r 1958 .... .. . .... ... . .... . . . . . .......................... . . . . .. . 61 391 105 471: -

21 016 142 061: -
490 402 117:-

82 897 649 649: -

Riirtill bor laggas de nya banbyggnademas fastigh etsva.rde, inalles ....... . 
samt H yvinge m ekaniska verkstads byggnadsvarde ........... . ........ . 

H ela kapita lvardet utgjorde salunda vid utga ngen av ar 1958 1 ) ... . ...... • 

Av d e fat·diga banornas kapitalvarde b elopte 
sig pa fastigh et er 37 999 236 126 mark, pa 
rullande materiel 20 570 982 697 mark och p a 
arbetsmaskiner 2 820 886 648 mark eller procen
tuell t resp . 61.90, 33. o l och 4. oo . 

S tatsji.irnvagarnas inkomsleT. 

St.atsjarnvagarnas bruttoinkomster steg ar 
1958 till 30 440 334 399 mark . Fra n denna summa 
bor avdragas utbetalningar ti ll frammande 

jarnvagar m.fl. samt •·estitutioner t ill t rafikan
terna samman lagt 8 16 126 835 mark. varfor for 
reclogorelsearet ater tar som s lu t lig n etto inkomst 
29 624 207 564 mark. D a motsvarande Rumma 
fo r foregaencle Ar utgjorde 28 543 056 424 mark, 
har inkomsterna okat m ed 1 081 151 140 mal'l{ 
eller 3. 7 °~. 

Inl<omstcr art 

Persontrafikinkomster .. 
Godstrafikinkomstcr ... 
Ovriga trafikinkomstcr . 
Telegrafinkomster ..... 
lnkomst av automobil-

trafil•en ...... .. .. . . 
Ersiittning for postbe-

fo rdri ngen .. . ...... . 
Diverse inkornster .. . . . 
E rsiittnin f: fur rabtttt-

transportcr ....... . . 
Summa 

r 1!l5R 

mk 

6 33-! 894 213 
19 9-!5 530 605 

434 837 109 
2 266 295 

762 235 296 

360 389 435 
972 278 666 

811 775 9-!5 
29 624 207 564 

P a olika huvudgrupper fordelar s ig de slutliga 
inkomsterna under ar en 1956- 58 pa foljande 
s •tt: 

Ar 1957 

mk 

21.38 5 991 785 766 
6~33 18901 88609 

1. 4 7 993 309 705 
0.01 2 982 662 

2.57 7-!3 2-!-! 868 

1. 22 360 000 000 
3.2 8 8 7 761859 

2. 7! 662 082 955 
101...-oo' 28 1>43 056 424 

_h 1056 

rnk 

5 752 787 515 
18 012 891 836 

l 041 460 729 
3 698 303 

589 692 -!51 

300 451 495 
892 376 894 

590 597 59 

1 OkninJZ 1\ r 1958 
jiimf. med J!l57 

mk 

3-!3 108 447 
1 043 641 996 

-558 472 596 
716 367 

1 990 428 

389 435 
84 516 807 

149 692 990 
21183 956 821 --.rtl8 t t5t uo 

I 
~ : ~~ 

- 56.22 
- 2-!.02 

2. 56 

0.11 
9.52 

22.61 
3.77 

') U iir i ing:\r icke b ruk sin ,·e ntarie rna, vilkas viirde vid rcdogu re lse;\ rets slut utgjordc 6~0 569 23·1: -
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Jan utgifter och inkomster utgj orde a r 1958 
99. 23, A.r 1957 94.LI och Ar 1956 93. so. 

tgifterna for statsjarnvagarnas forvaltning , 
nnder·htUl och trafikering uppgick Ar 1958 till 
29 853 974 435 mark m ot 30 329 474 076 mark 
foreg end e ur och utvisad e salunda en minskning 
om 475 499 641 mark eller 1. 56%. 

Jarnviig styrclsens utgifter utgjorde 760 945 161 
mark och u tgifterna for linj e forvaltningen 
29 093 029 274 mark eller i procent av uigifternas 
totalbelopp r esp. 2. 55 och 97.4 5 ° 0 . 

J a mfort m ed foregaende ar fordelar s ig utg if
terna p a d e olika momenten pa foljande satt: Utgiftsprocenten, dvs. procentforhiUlandet m e l-

rt~iften art 

I 
tgifter i mark I Okning eller rninskning 

--------,..------- (- ) >r 1958 
Ar Hl58 I :\r 1957 I mk I ·~ 

J timt·tigsstyrelsen 
Avloningar .. ... . ..... .. ..... .. . .. ......... . 
Extra personalens arvoden .. .. ......... . ... . 
Yikariatsa rvoden . ... .. ..................... . 
Resekostnader .... ............. . .... . ... ... . 
Ordinarie pensioner och tid igare medgivna c;~.'tra 

pensioner ... ... ............ . ............ . 
l'nder iiret med givna extra pensioner ..... o •••• 

Yrkesundervisningen ........... . ........... . 
Generaldirektorens dispositionsmedel ..... o •••• 

Yiirme, lyse, vatten och renhaHning 0 ••••••• 0 • 

Tryckningskostnader .. .... . ........ ... ..... . 
Diverse utgifter ... 0 •••••••••••• •• ••••••• • •• 

Gnmdandet av trafikekonomiska forslmings-
austalten .. ... ............... .. ........ . ... . 
lndexforhojningar ~w innchavarnas av tjii.nst 

eller befattninoo avloningar . ................ . 
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 

barnbidrags och folkpensionspremier ....... . 

J iimnigen.s linjefon;a/tning och driftttlgiiter 
P .. e ! s o n a I 11 t g i f t e r 

Avlomngar ... .... . . ....... . ........... . .. . . 
Arvoden a t extra personal och arbetskraft ... . 
Vikariatuvoden ............. . ..... 0 ••• • •••• 

'fjiinstgiiringspengar och premier for inbesparade 
fornodcnheter ....... . . .......... ... . .. . . . 

Reseko tnader, dacrt raktamentcn och ersatt-
ningar for flyttnings kostnader ....... . ..... . 

Ordinarie pensioner och tidigare medgivna e:dra 
pensioner .. ...... . ........ . ....... . ..... . 
nder ii ret medgivna extra pen ioner ......... . 

Statsjiirnviigarnas andel till familjcpensions-
fonden ........ ... ....... . ...... ...... ... . 

Skadcstiind for olvcksfall ... 0 ••••••••• ••••• •• 

bvri~a viirdntgifter ... . ... . . ... .. . ........ . . . 

lnv e ntari e r och driftmat e riali e r 
Driftinvcntarier deras underh iill och inventering 
Brii.nsle .. .. ............ . .................. . 
Ovriga driftmateriali er och diverse anskaffning 

B a na oc h by gg n ade r 

404 596 573 
145 086 607 

2 464118 
13 912 596 

92 902 875 
25 175 

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 
4 261 011363 

580 356184 

llnderhii ll av bana, banonmi de samt byggnader 3 275 074 889 
Underhii ll av anliiggningar for elektrisk drift 

jiimte ledningar for sta.rkstrom, t elcgraf och 
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 054 624 

328 588 310 
129 574 115 

1 491 018 
14 954 89-! 

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 

19 871 008 
7oo 363 83 

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 
21267 642 

71 990 299 
5 070 675 914 

546 533 192 

3 483 226 623 

89 294 483 

76 008 263 
15 512 492 

973100 
1 042 298 

8 629 000 
1 646 700 
4 865 797 

67 328 
660 000 

1 787 372 

99 436 

39 538 379 

5 591 034 
+ 108 501 261 

47 919 938 

23ol3 
11.97 
65o2l 

- 6097 

10.24 

- 38.47 

- 0.7a 
26.40 

3.46 

2.25 

48.03 

+ 60 581 323 8.6-! 

1174 382 765 
178 354113 

22 681540 

12 188 895 

2 236 206 

267 365130 
62 5 6 361 

38 948 038 
8 438 858 

865 147 

7 636 635 
809 66-! 551 

33 822 992 

15.69 
7. 7 7 

4.26 

0.83 

2.02 

14.85 

6087 
8o8l 
4.07 

10.6 1 
15.97 

6.19 

208 151 73-! 5.98 

4 239 859 1 - 4.15 
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l' t~iflcn s art l ' tgifler i mark 

Rorlig materiel 
Underhiill a v rullande materiel, arbetsmaskiner 

och maskinelJa anordningar............ . .... 3 243 651 315 
Ersiittning for begagnandc av friimmande rul-

landc materiel ..................... . ...... j 

, Ovr.iga sakutgiftcr \ 
rryckrungskostnader ..... . ... . .............. 

1 
Skadeersiittningar och brandskyddsutgifter . .... . 
~katter ... . .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 
Ersiittnin" iit postverket for postbefordran . .... . 
Div£>rEe utgifter . . ......................... . 
For oforutsedda behov, tiU ministeriets for-

fogande ................................. . 
For oforutsedd~t behov, till jarnviigsstyrelsens 

9 007 089 

62 443 670 
38 672 466 
16 657 949 
12 000 000 
43 970 655 

fOrfogande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 256 
.Amortcringar ocb avskrivningar av rakningar . . 1142 979 534 
l ndcxforho.ini ngar a v innch. av tjan t och be-

fatt. med gnmdlon av!Oningar ............. . 
Av staten i egenskap av arbetsgivere er lagda 

barnbidrags- och fo lkpensionspremie r ....... . 548 640 998 

Okning eller minskuing 
(-) ilr 195!l ------

tLr l!l~7 

3 445 494 869 

5 050 247 

65 035 403 
39 961 343 
12 552 70 
12 000 000 
24 406 302 

200 000 

966 290 
1 020 630 505 

820 943 091 

473 310 374 

I mk 

201 843 554 

3 956 842 

I % 

- 5.86 

78.35 

2 591 733 - 3.98 
1 288 877 - 3.22 
4105241 32.71 

19 564 353 O.lG 

200 000 

167 034 
122 349 029 

820 943 091 

75 330 624 

17.29 
11.99 

15.92 
lnnehavarnas av tjanst eUer befattnin" pii det 

fOrstor<l<t omnidet i norra Finland dagspcn-
ningar .. . ................................ 5386726 5658018 1- 271292 4.79 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-----
Linjefiirvaltningen sammanlagt 29 093 029 274 29 629 110 238 ~ -2 310 127 729 I 

+ 1 774 046 765 1 
- 536 080 964 1.81 

Inalles 29 853 974 435 1 30 329 474 076 1- 475 499 641 1 1.56 

Enligt statsjarnvagarnas bokfi:iring utvisade 
tlet ekonomiska resultatet av statsjarnvagarnas 
d1·ift under ar 1958 en brist pll 229. s milj. mark. 
Da motsvarande resultatet ar 1957 utvisade 
en brist pA. 17 86. 4 milj. mark, ar det ekonomiska 

resultatet for 1958 jamfi:irt med fi:iregaende ar 
1556.6 milj. mark eller 87.22 ~0 biHtre. 

I exakta siffror framgar vaxlingarna i ifraga
varande ekonomiska resultatet av fi:i ljande sam
manstallning. 

_A_r __ l9_5_R ______ i_·_~r __ 19_5_7 ______ 1_0_k_·n_i_ng~~-r _1_95 __ _, ______ _ 

mk mk mk I % 

lnkomstrr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 624 207 564 1 28 543 056 424 I 1 081 151140 I 3. 7 7 
Utgifter... . ...... . ........... . ... . .... . .... 29 853 974 435 30 329 474 076 - 475 499 641 - 1.57 

--~~~~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~ Overskott cller brist (- ) .. . ............... . . - 229 766 871 1-1 7 6 417 652 1 - 1 556 650 781 I - 87.22 

Helsingfors, jarnvagsstyrelsen den 20 november 1959 

E RKIO AAL TO 

Arvi Nikkita 


