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YLEISKATSAUS 

1. Rautatiekuljetusten kysyntii 

Vuosien 1956/ 1957 taittee sa alkaneessa , pit
kii.ksi venyneessa lamakaudessa, joka oli pahim
millaan vuonna 1958, oli niihtiivissa eriiilla tuo
tannon aloilla piiiittymisen merkkeja jo viime 
mainitun vuoden loppupuolellao Vuoden 1959 
alusta tuotanto liihes kaikilla teollisuuden aloilla 
kaiintyi jalleen solvaan nousuuno Rautatiekulje
tusten kysynniissa tii.mii aiheutti melkoista 
lisiiysta kautta linjan, joskin vuoden 1959 lii
kenneluvut jaivat vielii vuoden 1957 lukuja 
alhaisemmiksio Rautatiekuljetusten kysynniin 
kasvuun vaikuttavain tekijiiin kehitys niibdiiiin 
taulukosta n:o l. 

Teollisuustuotannon volyymi, joka Iaski vuo
desta 1957 vuoteen 1958 noin 3 %:lla, nousi 
vo 1959 edelliseen vuoteen verrattuna 8 %:llao 
Tuotannon volyymin nousu nakyy rautatiekul
jetusten vastaavana kasvLmao Vaikka rakennus
toiminta on elpynyt merkitsevi:isti seka talo- etta 
vesi- ja maarakennuksen osalta, ovat rakennus
materiaalin, kuten sementin, kalkin ja ti..ilien 
kuljetukset rautateitse vahentyneeto Mainittujen 
ryhmien kohdalla on vabennys ollut edellisesta. 
vuodesta liihes 6 000 vaunukuormaa eli noin 9 %0 

Autoliikenteen osuus n iiissa kuljetuksissa on si..is 
edelleen voimakkaastoi kasvanut ja rautateiden 
merkitys on yha vabenemii.ssao Kun taltii osin 
on kysymys piiiiasias a lyhyiden tai keskipitkien 
matkojen kulj etuksista ja kun terminaalivaihei
siin meneva ajanhultka ja siita aiheutuvat kustan
nukset pyritaan nimenomaan rakennustarvikkei
den kuljetuksissa eliminoimaan mahdollisimman 
vahiin, tama kehitys on rakennustoiminnan eri
koisluonne huomioon ottaen hyvin ymmiirret
tiivissao 

Viennin volyymi on kasvanut no 14 %, sii 
enemmiin ku.in teolli uuden volyymio Vienti
tavaroiden rautatiekuljetusten kokonaislisays on 
lahes 31 000 vaunukuormaa eli no 10 %0 Sata
mien kautta li.i.hetetyn raakapuutavaran koh
dalla on lisiiys yli 22 000 vaunukuormaa ja muun 
satamien kautta kulkeneen vientitavaran koh
dalla no 22 900 vaunukuormaao Neuvostoliittoon 
on kuitenkin vientitavaroita lahetetty v o 1959 
vain no 36 500 vaunukuorrnaa, kun tama hLku 
oli Vo 1958 yli 50 6000 Ulkomaankaupan kulje
tuk ista ovat eniten kasvaneet raakapuukulje
tukset - 30 % - ktm taas muun vientitavaran 

Taulukko l. Rautatieliikenteen kysyntiiiin vaikuttavien tekijain kehitys vvo 1955-59 

I Yksikko 1 1955 1 1956 I 1957 I 1958 1 1059 i\Iuutos 
ou o ri te % 

1958/50 

10 Teollisuus, volyymi • 0 .. . .... •••••• • • • • »1954 = 100» 111 114 117 113 122 + 8 
- kaivanmLis ... . .................... >) 116 123 134 135 146 + 8 
- tehdas 0 0. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » 110 113 115 110 120 + 9 
- siihko-, kaasu- ja vesilaitokset 0 0 0 0 0 0. >) 117 121 135 140 140 ± 0 

20 Metsatalous 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 107 96 100 101 103 + 1 
3o Rakennustoiminta, volyymi ........... ~ 100 109 109 114 121 + 5 

- talonrakennus 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » 96 105 101 100 105 + 5 
- maa- ja vesirakennus .......... . ... I) 107 117 123 140 147 + 5 

4o Reaalikansantuote 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I) 106 108 109 109 116 + 6 
5o Tuonti, volyymi 0 • • • 0 • • • •• • • • • • •••••• I) 116 127 123 110 132 + 20 
60 Vienti, volyymi ......... . .. .. .... . .. . ~ 109 107 117 115 131 + 14 
70 Ammattomoottoajono liikenne, volyymi 

- henk:iloliikenne .. . ........ . . . .. . . .. »1952 = 100• 131 135 133 136 145 + 7 
- tavaraliikenne .. .. ................. » 163 168 167 168 191 + 14 

80 Rekisteroityjen kuonna- ja pakettiautojen 
-luku .. . .......................... 1.-pl 47 200 54 000 57 300 55 300 55 300 ± 0 
kantavuustonnit ... . ................. tn 156 000 177 000 187 000 189 000 1198 000 + 5 

90 Henkiloliikenne moottoriajoneuvoiUa 0 0 0 106 hkm 5 820 5 890 6 300 6 700 7 400 + 10 
10o 'favaraliikenne moottoriajoneuvoilla . . . . 106 tkm 2 210 2 230 2100 2 200 2 500 + 14 
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kuljetukset ovat lisiiantyneet vain n. 3 %:1la. 
Yiimeksi mainittuj n kuljetusten kasvu on a iheu
ttmut piiiiasiassa sahatavaran viennin voimak
kaasta lisiiantymisesta. 

Vaikka paperi- ja massateollisnuden volyymi 
nousi n. 8 %. tahan ryhmiii:tn kuuluvien tava
roiden, siis etupiiiissii paperin, massan, kartongin, 
puuhiokkeen ja kuitulevyn kuJjetuksot viiheniviit 
40 000 tonniUa eli runsaat l % . tonnikilometri
miiarien viihentyessii jopa 98 miljoonalla eli noin 
14 %- Tama varsin epiijohdonmukaiselta niiyt.
tavii kehitys johtuu todennakois sti pa.aas i.assa 
siitii, etta Jamakauden aikana teolli.suuslaitokset 
joutuivat kuljettamaan entista suuremmassa maii
rin, pienia, tayte- ri n luontoisia lahetyksia kau
empana oloviin satamiin, koska laivojen ei y leen
sa kannattanut tulla niita varten tehdasta lahim
pana olevaan, perinnaiseen vientisatamaan. Tama 
ai.beutti osaltaan en, etta vuonna 1958 paperi
teollisuustavaroid n kuljetukset rautateitse seka 
miiaraltiii:in etta nimenomaan tonnikilometreinii 
ilmaistuina olivat lamakaudesta huolimatta huo
mattava.a suw·uusluokkaa, kun ta.as v. 1959 
suhdanteiden parantuessa suurton m·ien laivauk
set, seka satamien ai:irellii sijaitsevien laitosten 
vientina ilman valill a tapahtuvia maakuljetuksia 
etta sisamaan laitosten vientinii perinnaisiin 
.·atamiin, li iiiinty ivat ja tiiyte-erien yleensa 
tavallista pitempien matlwjen kuljetukset viihe
nivat. ita paitsi on huomattava. ettii vaik.ka 
koko teollisuuden voJyymi Iaski vuodesta 1957 
vuoteen 1958 n. 3 % :1la, niin vastaavana aikana 
paperi- ja puuteollisuuden vo lyymi kuitenkin 
hieman nousi, edellisen osalt a n. 1 %:lla ja jiil 
kimmiiisen osalta n. 7 %:Ua, mikii myos va.ikutti 
siihen, etta kuljetukset taltii osin pysyiviit v. 
1958 suhteellisesti suurempina kuin muiden ryh
mien kuljetukset. Yarsin uurPlta osalta vai
kutti - viennin ja paporiteollisuuden volyymin 
kasvuun- todenniikoisest.i myos e, etta v. 1958 
jouduttiin paperia ja selluloosaa lamakaudesta 
johtuvan huonon menekin vuok ·i varastoimaan 
ja kuljet.tamaan satamien vientivarastoihin. joista 
tavara voitiin useimmis a tapaul~sissa Jaivata 
vasta vuoden 1959 puoJolla. Tiitii varastoihin 
lahettamista, joka poikkeukselli en suurena lisiisi 
rautatiekuljetuksia onemmiin kuin mita heikoh
kot vientisuhdante t olisivat edellyttii.neet, tapah
tui huomattavassa maarin mm. Pohjoi -Suomesta 
eraisiin eteliiisiin satamiin. - Paperiteollisuus
tavaroiden edella mainittuun ryhmaiin, minka 
kuJjetukset siis laskiYat vuodesta 1958 vuoteen 
1959 tonnikiJometreissa n. 14 %. kuuluu myos 
kotimaan Jmlutukseen jiii:inyt paperi ja sellu
loosa. Siten on ilmeista. etta Iaskuun on jossain 
miHirin vaikuttanut myos niiiden tavaroiden 
autokuljetusten lisaiintyminen. 

AutokuJjetukset ovat kokonaisuudessaankin 
lisiiiintyneet erityisesti tavaraliikenteen osalta 
vv. 1958-59 huomattavasti voimakkaammin 

kuin rautatieku.ljetukset. Tama nahdiian siita
kin. ettii rautateiden tavarakulj tuksissa on 
lisay tonneina ilmaistuna ollut vain n. 6 % 
nettotonnikilometreissii niin vt'ihiin kuin n. 3 %
vaikka teollisuudon Yolyymi on vastaavana 
aikana kasvannt n. 8 %- Ktm tuontivolyymi on 
sita paitsi kasvanut kokonai. ta 20 %. mutta 
tuontiknJjetukset , ·a tmukuormissa rautateitse 
vain rtmsaat 4 %. viittaa tamii siihen suuntaan . 
etta rautatiekuljetu ten kasvu on taltii osin ollut 
huomattavasti vahaisempaa kuin vastaavion 
a utokulj etusten kasvu. Ammattimaisen auto
liikenteen voJyymi on kasvanut tavaraliikenteen 
kohdalla periiti n. 14 %. henkiloliikenteen kohdalla 
n. 7 % · Tamii ei anna kohityksesta tosin tiiysin 
oikeata kuvaa. koska mm. liikeJaito ten omaa 
kuljetustoimintaa on saatettu siirtiiii kustannus
syistii entista enemman ammattimaisen liikenteen 
hoid ttavaksi. mutta kun au toilla tapahtu van 
koko tavaraliikento n on arvioitu tonnikiJomet
reissa lisai:intyneen (taulukon 1 mukaan) n. 14 
%: lla ja koko h~>nkiloliikenteen henkilokilomet
reissa n . 10 %:lla, osoittaa tama selva ti. etta 
autoliik nteen ekspansio on o llut entista voi
makkaampaa. 

Henkil6liikenteen lisiiys moottoriajoneuvolii
kenteessa on ollut erittain hu mattava verrat
tuna a ikaisempiin vuosiin. Se on paaasiassa yksi
tyisen henkiloautoliikenteen aiheuttamaa. Hen
kiloautnkanta on nimittain kasvanut vuodesta 
1958 vuoteen 1959 yli 23 000 yksikollii el i n. 
16 %:lla, kun kasvu edeJli eni:i vuonna oli 18 000 
yksikkoii. Kasvu oJi myos linja-autojen koh
daUa niin suuri lmin 16 %- Yksityisen henkilo
autoliikenteen entista huomattavampaa kasvua 
kuvaa myos se, etta koko moottoriajonouvoilla 
suoritettava henkiliiliikenne on lisiiantynyt 10 % 
Inutta amrnattimainen vastaava liikenne vain 
n. 7 %, joten yk ityison henkiloautoliikenteen 
kasvu on ollut tiitii voirnakkaampaa. 

Kuorrna- ja pak('ttiautojen lukumaiira . sisal
Jyttarnatta siihen erikoisautoja, on pysynyt 
suunnilleen ennallaan. mutta sitii vastoin kanta
vuustonnit ovat lisiiiintyneet noin 5 %:lla. 

Rautateiden tavaravaunujen lukumaiira on 
niinikiiiin pysynyt liihes samana, mutta vaunujen 
yhteiskantavuus on lisi:iantynyt 441 000 tonnista 
481 000 tonniin e li noin 9 %:lla. Tiimii kapasi
teetin kasvu jobtuu liihinnii uusien, suurempi
kantoisten Hk-vaunujen lukumaiiran lisaiintymi
sestii. Kantavuuden , uhde on muuttunut rauta
teille hieman edullisemmaksi, sill a kuorrna- ja 
pakettiautojen kantavuustonnit olivat vuoden 
1958 lopussa 43 % rautatien tavaravaunujen 
kantavuustonneista , mutta v. 1959 lopussa vas
taava luku oli vahan alhaisempi eli 41 % -

Kun verrataan kuorma- ja pakettiautojen 
lukumiiariiii rautateiden tavarayaunustoon, saa
daan seuraava asetelma: 

Kuorma- ja pak.autojeo Rautatieo tavaravaunujen 

Juku kanta VUUS· Juku kaotavuus-
tonnit tonnit 

31. 12. 1947 ••••• 0 ••••••••••••••• 26 600 96 500 27 200 428 000 

31. 12. 1958 0 • • •••••••••••••••••• 55 300 189 000 26 900 441 000 
31. 12. 1959 •••••••••• 0 •• • ••• • • • 0 55 300 198 000 26 543 481 000 
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2. Liikenne ja kuljetnkset 

Kertomusvuoden ja neljan edellisen vuoden liikennetta esittiHi tauluklw n:o 2. 

Taulukko 2. Rautateiden kaupallinen liikenne vv. 1955-59 

Suorit.e 
I Yksikko 11955 

1. Kuljetettu tavaramiiiira 106 tn 19.2 
2. ettoliikenne ................ 106 ntkm 4 530 
3. Tavaravatmujcn keslrikuorma tn/aks. 6.0 
4. VR omist.vaunujen tyhjii kulku % 20.6 
5. Henkilollikenne .............. 
6. Ilenkilovaunujen tiiyttosnhde 

a = arvioitu luku 
k = korjattu 

106 hkm 2 260 
% 38.5 

J o vuoden 1958 viimeisella neljanneksella. 
alkanut tavaraliikenteen vilkastuminen jatkui 
ja voimistui vuonna 1959. Ensimmaisella nel
janneksella kuormattujen vaunujen lukumii.iira 
oli tosin viela lahes 4 % pienempi kuin vastaa
vana aikana v. 1958. Huhtikuusta alkaen kuor
maukset kuitenkin lisaantyivat niin, etta koko 
ensimmaisen vuosipuoliskon kuormausluvut 
osoittivat jo 2 % lisay ta edelliseen vuoteen ver
rattuna. Kasvu jatkui edelleen vuoden loppu
puolella suhteellisen voimakkaana, joten koko 
vuoden taso nousi noin 5 % vuoden 1958 tason 
yliipuolelle. Kaupallisessa liikenteessa vuonna 
1959 kuljetettu tavaramiiara oli kaikkiaan n. 
17. o miljoonaa tonnia eli noin 5. 5 % suurempi 
kuin edellisena vuotma. Kun kaukoliikenteen 
keskimatka samanaikaisesti. lahinna leudon tal
ven vaikutuksesta. lyheni 258 km:sta 253 km:iin, 
lisaa.ntyivat tonnikilometrit vain noin 3 %:lla. 
Vertauksen vuoksi mainittakoon, etta kansan
talouden kokonaistuotannon lisays edellisesta 
vuodesta oli runsaat 4 %-

Liikenteen vilkastuminen aiheutti rnyos sen, 
etta vaunuylijaama vaheni edellisesta vuodesta 
huomattavasti. Kun ylijaama oli v. 1958 keski.
maarin 3 000 vaunua paivassa, oli vastaava luku 
v. 1959 2 370. 

Tavaraliikenteen kuljetusnopeutta on edelleen 
pyritty aikatauluja uusimalla parantamaan. Tiir
keimpana muutoksena mainittakoon uuden kiito
tavarajunaparin 1055/ 1056 kulkuun asettaminen 
maaliskuun l. paivasta alkaen Helsingin- Kok
kolan valille jatkoyhteyksineen. Myos vaunu
kuormaliikenne on jossain miiarin nopeutunut. 
Niinpa esimerkiksi Pasilasta saatiin vaunukuor
mat lahtemaan jo kuormauspaivan iltana suo
rilla junilla 1'urkuun. Tampereelle, Seinajoelle, 
Ouluun. Kouvolaan ja Pieksamaelle ja erailla 
mui\lakin kuljetu valeilla on vaunukuormalii
kenne saatu nopeamrnaksi ja sii.annollisemmaksi 
mm. tasmentama.lla jLmien kokoonpano-ohjeita. 
Vaikkakin talvi v. 1959 oli verraten suotuisa ja 
junien ku.lku tahan aikaan kohtalaisen tyydyt
tava, ei jtmien kulkt.mopeutta kokonaisuudes
saan ole voitu sanottavasti parantaa. Eraissa 
osissa rataverkkoa on painvastoin esiintynyt 

1195G 

18.0 17.9 16.1k 
4 420 4 330 k 4 063 k 

6.0 5.8 5.6a 
2l.J 23.4 28 

2 250 2 250 2118 k 
40.0 39.0 35.9 

I 1950 

I 17.0 
4205 

6.2 
28 

2 272 
36.9 

Muutos 
% 
1058- 59 

+ 6 
+ 3 
+ 11 
± 0 
+ 7 
+ 3 

entista enemman myi:ihasty:misia. Tarna johtui 
varsin suurelta osalta lukuisista, rnonin paikoin 
erittain vaikeista ratatOista, joiden vuoksi junien 
kulkuaikoja huomattavasti hidastavia hiljen
nyksia oli tavallista runsaamrnin, seka osittain 
myos nopeutetuista aikatauluista ja uuteen veto
kalustoon, lahinna uu, iin Hr-12 dieselvetureihin 
tulleista vioista. Kun radan korjaus ja kunnossa
pito on paaratojen osalta edistynyt kuitenkin 
hyvaa vauhtia . voidaan naita tilapaisia hiljen
nyksia piakkoin vahentiia ja aikatau luja vas
taavasti nopeuttaa. 

Vaihtopalvelua ja risteysasemien tyoskentelyii 
on voitu edelleen huomattavasti yksinkertaistaa 
ja helpottaa, mista syysta kustannuksetkin ovat 
talta osin jatkuvasti supistuneet. Diesel- ja 
hoyryvetureilla suoritetut vaihtopalvelun tunti
maarat ovat supi tuneet edellisesta vuodesta 
arkipaiviia kohden 2 815 tunnista 2 626 tuntiin 
eli 6. 1 %- Raidetraktori en vaihtopalvelutunti
maarat ovat taasen lisiiantyneet 109 tunnista 
240 tuntiin pa.iviia kohden kayttoon saadun 15 
raidetraktorin ansiosta. Vaihtopalvelun aiheut
tamat ku tannukset liikenneosastolla ovat supi -
tuneet vuoden aikana noin 7. 1 %· Kun kuor
rnaukset ovat lisaantyneet sarnana aikana noin 
4. s %:lla, ova.t vaihtopalvelun yksikkokustan
nukset supistnneet noin 8 %:lla. Koko ratapiha
paivystyksen kustannukset, koneosaston kustan
nukset mukaanluettuina, olivat sisaisen kirjan
pidon tietojen mukaan n. 6 % pienemmat kuin 
edellisena vuotena. - Puutavaran koneellista 
kuormausta on v. 1959 kuluessa edelleen kehi
tetty hankkimalla n elja uutta 15 tannin kiin
teata pukkinosturia, jotka on sijoitettu Tohrna
jarvelle, Hiekkalahteen , Porokylaan ja Hyryn
salrnelle. Lisaksi on Lahteen hankittu 7 tonnin 
Demag-mobijlinosturi ja Sotkamoon 15 tonnin 
kiskoilla liikkuva pukkinosturi. Naiden avulla 
on kuormauskustannuksia voitu alentaa niinkin 
tuntuva. ti, etta puutavaran kuljetuksia on siir
tynyt autoilta rautateille. Nosturien avulla on 
voitu myos parantaa kuljetusnopeutta ja alentaa 
vaihtotyokustannuksia. koska nostureita kay
tettaessa voidaan kuormata suuria va·unuryhmia , 
joita matkan aikana ei tarvitse vaihtaa. 
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Edella mainitun kiitotavarajunan 1055 ku.l
kuu.n a ettamisella on kappaletavaran kuljetus
yhteyksia voitu entisestaan parantaa. Niinpa 
on paiisty siihen. etta Helsingin ja Turu.n alueella 
kuormatut kiito- ja kappaletavaravaunut saa
daan seuraavaksi aamuksi Poriin, .Jyvii kylaan, 
Yaasaan, Kokkolaan ja eraille mu.illekin liikenne
paikoille. Kappaletavarakulj tukset ovat lisiian-

tynoet edelliseen vuoteen verrat.tuna 64 200 ton
nilla eli noin 10 %:lla. Liikonne on siis lisaan
tynyt talta osin huomattavasti enemman ku.in 
muut tavarakuljetukset. Kappaletavaran lwneel
lisia kiisittelyvalineita on edelle n lisatty. niin 
tta tyotehoa on Yoitu yhii parantaa. Kehitys 

ilmenee seuraavasta asetelma ta: 

Kiisittelyviilineitii vuoden lopu. sa 
1955 1956 1057 1!15 1059 

haarukkatrukkeja ...... .. ..... . 74 89 111 125 127 
haarukkavaunuja ............. . 400 415 482 500 520 
avolavoja .................... . 45 000 55 000 7 5 000 85 000 100 000 
hiikkilavoja .................. . 2 900 3 700 6 000 7 000 9 000 

Autoliikenteessii lisatti in edelleen keskitettya 
kotiinkuljetustoimintaa aloittamalla se Raumalla 
ja Uudessakaupungissa. Niinikaan avattiin uusi 
jakeluliikennelinja Salo-Pernio ja ulotettiin 
Seinajoen-Panttilan linja Teuvalle. Tavara
linjaliikenne Vaasa- iirpio lopetettiin sen sijaan 
kannattamattomana. 

Henkiloliikenteessa piiiistiin v. 1959 varsin 
tyydyttaviin suorituksiin. Henkilokilometrimiiii
rat lisiiiintyivii.t vuodesta 1957 n. 7 %:lla, ja 
merkillepantavaa on, etta henkilovaunujen 

Henkilolukenteen junakilometi·it v . 1959 

tayttosuhde nousi 35. 9 %:sta 36. 9 %:iin eli n. 
3 %:lla. Henkilokilometrimiiarissii ylitettiin myos 
vuosien 1956 ja 1957 taso noin I %:lla. Mootto
rointiaste on henkiloliikenteessa jatkuvasti nous
sut. Liikenteeseen aadtm tmden dieselkaluston 
ansiosta on hoyryvetovoiman ldiyttoa sekii pika
ju.na- ja henkilojunaliikenteessii voitu v. 1959 
a ikana huomattavasti vahentiia. Myos tavara
liikenteeseen on saatu jonkin verran dieselveto
voimaa. Koko henkiloliikenteen moottorointi
aste oli kertomusvuonna euraava: 

I Kiitojuna L Pikajunat ITenkili:ijunat Yhteensii 

Junakm I % 
Yctovolma 

Junakm I % Junakm :Juuakm I ~. 

Moottorivetw-it . . .... . ... 20 000 2. L 1128 000 19.3 152 000 0.8 1 300 000 5.l 
~1oottorivaunut ........ . . 895 000 97.9 606 000 10.3 1 508 000 .0 3 009 000 11.8 
Kiskoautot . . . . . . . . . . . . . . - - - - 12 500 000 67.0 12 500 000 49.2 
lliiyryveturit .......... . . - - 4130 000 70.-! 4 494 000 24.~ 8 624 000 33.9 

Yhteensa I 915 000 100 5 864 000 1100 18 654 000 1100 25 433 000 1100 

Erityisesti on buomattava. etta moottorivetu
reilla boidettavan pikajunaliikenteen mootto
rointiaste on noussut 19. a %:iin oltuaan vuonna 
1958 ainoastaan 5.1 %· Samoi.n on moottorointi 
aste lisiiantynyt tu.ntuvasti kiskoautojen ansiosta 
henkilojtmaliikenteen kohdalla, miltii osin kisko 
autoilla hoidettiin v. 1959 jo 67 %, !run vastaava 
Juku v. 1958 oli 56.1 %, mutta hoyryvetureilla 
enaii 24.2 % vastaavan luvun v. 195 ollessa 
34. 5 %- - Linjaliikenteessa olevien tavarajunien 
moottorointiaste oli v. 1959 4. 5 % - Tavaraliiken
teessa olevista moottorivetureista suurin osa on 
Yr 11- ja Vv 15-sarjan dieselvaihtovetureita, 
jotka sopivat hyvin myos kevyempaan linja
liikenteeseen. 

3. Tcknilliset tuotantoviilineet 

Valmiisi.in ratoihin liitettiin v. 1959 Kontio
maen-Taivalkosken rataosasta 59. 7 km:n mit
tainen vali Viiiikio- Taivalniska, ja Suolahden-

Haapajiirven rataosaa yhteensa 43.2 km. joten 
uutta rataa saatiin l iikennoitaviiiin kuntoon 
yhteensii n . 103 krn, mika. on n. 63 km enem
man kuin edellisenii vuonna. Vuonna 1957 aloi
tettua Lahd n- Loviisan kap araitei en radan 
muutostyota jatkettiin edelleen ja olivat paa
asialli impia toita pengerrys-. silta- ja rumputyot. 
Todettakoon, etta Loviisan rata liitettiin koko
naisuudessaan ja toistaiseksi kapearaitei. ena 
1. 1. 59 lukien valtionrautateiden ratavet·kkoon 
ja omistukseen seka avattiin tavaraliikenteelle 
tiiysin vawuJlmormin. Joensuun-Koveron jo 
kokonaisuude saan liikentee een avatulla rauta
tierakennuksella suoritettun viela jiiljella olevia 
sorastus- ja viimei telytoita ja Joen uun rata
pihan etelapiian muutostoita, samoin iilinjarven 
- Juankosken rataosalla mm. taydennysluontoi
sia pengerrys-. ilta-, tie- ja huonerakennustoita. 
Tyot aloitettiin kahdella uud lla rautatieraken
nuk ella, nirnittain Kaulirannan- Kolarin osuu
della joulu.kuussa ja Pyhiisalmen 2. 3 2 k:m pitui
sella kaivosradalla marraskuussa. 



Eri puolilla rataverkkoa suoritettiin ratapiha
laajenm.tksia ja raiteistojen uusimistoita. Tyo
kohteista mainittakoon mm. Karjaa, Tampe
reen Viinikan ratapiha, Seinajoki, 1\:Ialmi, Manty
harju ja Suonenjoki. Riihimaen uuden jarjestely
ratapihan, joka tulee nykyisen ns. laskumaki
ratapihan suunnalle, rakennustyot aloitettiin 
vuoden lopulla maanleikkaus- ja pengerrystyona. 
- Kaksiraiteisena otettiin uutta rataa liiken
teelle yhteensa 19.4 km, nimittain rataosat 
Kumila-Toijala ja Messukyla-Kangasala. Ker
tomusvuonna otettiin rautateillamme kayttoon 
uusi , ns. kansainvalinen normaalikiskotyyppi, 
jonka paino on 54.430 kgfm. Tampereen-Lem
paalan valilla suoritettiin lantisen raiteen 43 
kgfm:n kiskojen vaihto naihin kotimaassa vals 
sattuihin kiskoihin 20.4 km:n pituudelta. Edel
leen jatkettiin rom. Oulun radan 30 kgfm:n kis 
kotuksen vaihtoa 43 kg/m :n kiskotukseen Kauha
valta, jonne se edellisena vuonna oli paattynyt, 
Kokkolan tulovaibteelle. Kun huomataan nama 
tyot, vaihdettiin paaraidetta kaikkiaan uusiin 
kiskoihin n. I33 kilometrin seka naissa vaihdoissa 
vapautuneisiin kiskoihin n . 70 kilometrin 
pituudelta. 

Kiskotuksen vaihdon ansiosta kiskonkatkea
mien lnkumaara aleni vuoteen 1958 verrattuna 
huomattavasti, silla katkeamia oli v. 1959 enaa 
2 022, kun tama luku v. I958 oli 3 202. 

Radan sepeloimisessa ohit~ttiin I 000 kilo
metrin raja, silla valmiiksi tai puolivalmiiksi 
sepeloitya paaraidetta oli vuoden piii:ittyessa 
I OI7 km eli 18.6 % koko rataverkon paaraiteis
tosta. V. I959 sepelOitiin rataa 192 kilometria. 
Raide epeliii. kiiytettiin 5I5 000 m 3 eli 147 000 m 3 

enemman kuin edellisena vuonna. 
Rakennusten osalta suoritetuista toista mai

nittakoon TmkuLm rakennettu, 55 000 m 3 suu
ruinen, 6 sijaa kasittavii. kiskoautotalli, Kotkan 
ja Savonlinnan veturitallien laajennustyot, Hel
singin asemarakennuksen muutos- ja peruskor
jaustyot seka Kouvolan asema- ja postiraken
nuksen rakennustyot, joissa siirryttiin vuoden 
viimeisella neljii.nneksella sisii.tyovaiheeseen. 

R.eleasetinlaitteita valmistui Mantyharjuun, 
Korsoon, Jarvenpaahan; Riihimaelle valmistui 
Korttion erkanemisvaihteen reletmvalaitos. Edel
leen suoritettiin releasetinlaitteiden taydennys
toita rom. Vuolingolla, Mmtomii.es ·a ja Tikklll'i
lassa. Koko Helsingin-Riihimii.en vali saatiin 
vuonna I959 linjasuojastetuksi, kun linjasuojas
tus myos Keravan-Riihimaen . osuudelle val
mistui. Itsetoiminen linjasuojastus valmistui 
myos l\Iikkelin-Otavan valille. 

yleisen liikenteen vaunut . . ........... . .... 
virkatarvevaunut . . . . . . . . . . . .............. 

Yhteensii 

U eilla ratapihoilla lisattiin ja parannettiin 
valaistusta, jolloin varsinkin suurehkoilla lii
kennepaikoilla otettiin kayttoon ns . kaasupur
kauslamppuja . joiden avulla valaistuksen tehoa 
saatiin edelleen parannetuksi. Uusia 32 m:n 
valonheit.inpylvaita pystytettiin yhteensa 9 kpl 
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Vetovoiman osalta voidaan todeta, etta hoyry
vetmeita poistettiin liikenteesta epataloudellisina 
ja loppuunkuluneina yhteensa 34 yksikkoii vas
taavan luvun v. 1958 ollessa 5::!. Hoyryveturien 
lukumiiara oli vuoden lopussa 680, kun 1uku 
v. 1958 lopussa oli 714. Vuoden aikana valmistui 
21 kpl Vr 11-sarjan dieseljarjestelyvetureita ja IO 
kp1 Vv I3-sarjandieselvaihtovetmeita sekii. ensim
maiset raskaat diesellinjaveturit, sarjaa I-Ir I2, 
joita valmistui 6 kpl - kaikki kotimaisilta teh
tailta. Edellisena vuonna ruotsalaiselta toimi
nimelta Nohab Ab:lta vuokratun diese1linja
veturin vuokra-aika jatkui vuoden loppuun. 
Lisaksi vuokrattiin saksalaiselta toiminimelta 
Maschinengesellschaft Kiel AG (l\iaK) yksi diesel
linjaveturi seka itavaltalaiselta toiminimelta Jen
bacher W erke yksi dieselvaihtoveturi. Kun ker
tomusvuoden aikana ei hylatty yhtaii.n moottori
veturia, oli vuoden lopussa kaytossa kaikkiaan 
90 moottoriveturia seka mainitut 4 vuokra
veturia. Kotimaisten moottoriveturien luku
maarii oli siten 36 kpl suurempi kuin v. I958 
lopussa. Moottorivaunujen maara kasvoi 23 
kiskoautolla ja oli naiden vetoyksikoiden koko
naislukumaara v. 1959 lopussa I74. 

Henkiloliikenteen vaunusto sai uutta kalustoa 
27 vaunua. iista on kiskobussin liitevaunuja 
sarjaa EFiab, joissa on paivavaunu- ja konduk
tooriosasto, 25 kpl seka sarjaa FPoab, joissa on 
konduktoori- ja postiosasto, 2 kpl. Henkilo
vaunuja jouduttiin poistamaan v. I959 liiken
teesta 55 kpl; henkilovaunujen kokonaismaara 
oli vuoden 1959 lopussa I 343. 

Kaupallisen tavaravaunuston lukumii.ara va
heni edelliseen vuoteen verrattuna 390 kappaleella 
kun lasketaan 4-akselisen vaunun vastaavan 
kahta 2-akselista vaunua. Tama aiheutui siita, 
etta vuoden aikana jouduttiin poistamaan lii
kenteesta vaunuja enemman kuin mita uusia 
valmistui. Kuitenl{in on huomattava se, jo 
edellii todettu seikka, etta tavaravaunujen yhteis
kantavuus nousi edellisesta vuodesta n. 9 %:lla. 
- Kaupallisen tavaravaunuston bruttolisii.ys oli 
465 vaunua vastaavan luvun v. 1958 ollessa 355 
vaunua. Tama maara jakautui seuraavasti eri 
tyyppien osalle: 294 kpl tukkien ym. puutavaran 
kuljetusvaunuja sarjaa Hk, 94 kpl lamminvau
nuja sarjaa Ggv, 25 kpl avonaisia malmivaunuja 
sarjaa Om, siiiliovaunuja 4 kpl sarjaa BGo, 
1 kpl suurkuormavammja sarjaa Ose seka 20 kpl 
eri sarjoihin kuuluvia sailiovaunuja yksityi ille. 
Tavaravaunukanta oli vuoden lopussa: 

k><tettuja v. avov. sailiov. yhtcensii 

9 672 I2 720 358 22 750 
625 3 080 88 3 793 

10 297 15 800 446 26 543 

7 eri liikennepaikalle , minka lisaksi Kokkolaan 
pystytettiin yksi 20 m:n pylvas. Vuoden lopussa 
oli 32 m:n valonheitinpylvaita rataverkolla 
yhteensa 103 kpl 29 eri liikennepaikalla. - Viesti
yhteydet paranivat jalleen huomattavasti vuo
den 1959 kuluessa. Tarkeimmista uudistuksista 
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mainittakoon, etta vuoden aikana rakennettiin 
uusia kuparipuhelinlinjoja 969 jkm ja teras
johtoja 120 jkm. Vanhoja kuparijohtoja puret
tiin 408. 4 jkm ja terasjohtoja 339 jkm. Puhelin
avojohtojen y h teismiiii.ra lisaantyi n ain ollen 
341 jkm:lla. Edelleen kunnostettiin valtionrauta
teiden omia johtoja 8 396 jkm ja posti- ja len
natinhallituksen johtoja 8 465 jkm, y h teensa 
16 861 jkm. Uusia pub linmaakaapeleita asen
nettiin y b teensa 57 850 m, yhteisen johdin
pituuden ollessa 2 616 069 m, seka puhelinkaape
leita yhteensa 2 589 m yhteisen johdinpituuden 
ollessa 28 990 m. Selektoripuheli.nJaitteita tay
dennettiin kahdella selektoritelineella ja 65 puhe
linliitynnallii. Vuoden lopussa selektorijohtojen 
yhteispituus oli 4 150 km. Kaukopuhelinverkos
ton automatisointia laa jennettiin vuoden aikana 
viidella lisiiyhteydell ii valeilla Helsinki-Hyvin
kii.an konepaja, Tampere-Pori seka Tampere
Peipohja. 

Myos radiolaitteita otettiin lisaa kayttoon. 
Niinpii Kirkniemen ja Raahen asemille asennet
t iin y ksi t ukiasema, joista Raahen asema on 
koekiiytossii. Tukiasemat liikennoiviit kahden 
tai kolmen kannettavan radiolaitteen kanssa. 
Pieksiimiiell ii j ou tui vuod en 1959/1960 vaib 
teessa kokeilukuntoon yhden tukiaseman ja 2 
veturiasemaa kasittavii ratapibaradiojarjestelma. 
Vuoden lopussa oli kaytossa yhteensa 7 radio 
verkkoa. - Linjaradiokokeiluja suoritettiin niin
ikaan kertomusvuonna sem·aavasti: jarjestelma
kokeiluja rataosilla Pieksiimaki- Jyvaskyla ja 
Toijala-Tampere seka kenttiivoimakkuusmit-

tauksia osuuksilla Toijala- Tampere-Haapa
maki. 

Sahkoistamistyon a loittamisesta dieselOinnin 
rinnalla rautatiehallitus teki kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministeriolle esityksen 15. 5. 1959. 
Taman mukaisesti hallitus esitti vuoden 1960 
tulo- ja menoarvioon otettavaksi 400 miljoonan 
markan suuruisen maararaban sahkoistii.mistoi
den aloittamiseksi. Eduskunta ei kuitenkaan 
h yvaksynyt esitettya miiariirahaa vuoden 1960 
tulo- ja menoarvioon, vaan kehotti suorittamaan 
asiassa lisatutkimuksia ja hankkimaan lisii.selvi
tyksia uuden esityksen antamista varten. 

Valtionrautateiden varastoissa olevien tava
roiden keskimaarainen varastoarvo oli n. 6. 3 mrd 
markkaa eli n. L 7 mrd mk pienempi kuin edelli 
senii. vuonna. Polttoaine- ja puutavaravarastojen 
keskimii.arainen kirjanpidollinen arvo oli em. 
summasta n . 2. 55 mrd mk. Hankinnat varastoi
hin olivat n. 9. 5 mrd mk mika on 0. 9 4 mrd mk 
vahemman kuin vuonna 1958. 

4. Talous ja Tarilfit 

Rautateiden kirjanpidollinen alijaama oli 
vuonna 1959 390 mmk eli 160 mmk enemman 
kuin v. 1958. Liikenteen kasvusta huolimatta 
taloudellinen tulos oli s iis hieman huonompi kuin 
edellisena vuonna. 

Taloudellinen k ehitys kay ilmi taulukoista 
n:o 3 ja 4. 

Taulukko 3. Rautateiden kayttOkustannust.en hintaindeksi vv. 1955-59 

I 
1955 

I 
1956 11957 

I 
1958 

I 
1959 llluutos 

Rin taindeksi % 
1958/59 

Henkiloku tarmukset ................ . ..... . . .... . .... 110 126 134 142 147 + 3.5 
Vetovoiman polttoaineet ........... ... ... . ... . . .... . .. 102 110 119 111 90 - 18.9 
Radan, rakennusten ja laitteid n kunnossapito .. . . ...... 101 106 111 121 124 + 2.5 
Kaluston korjaus ............................ . ....... 102 110 117 121 126 + 4.1 
Muut kayttokustannukset 1) .............. . .. .......... 101 107 116 120 121 + o.s 

Yleinen kayttokustalillusindeksi 1) . ... . .. • .....•. •.•. .. 1 1o6 1 u7 1 '125 1 13o I 131 1 + o.s 

') e i sil!allii poistoja. 

Taulukko 4. Rautateiden kirj anp idon mukaiset kayttomenot, tulot ja vuositulos vv. 1955-59, mmk 

Erii 1 1955 

HenkiJolmstalillukset ..................... . ...... . . ... 
Vetovoiman polttoaineet 1 ) .... ...... . . ... .. . . ... .... .. 

Radan, rakennusten ja laitteiden kwmossapito .......... 
Kuljetuskaluston, autojen ja tyokoneiden krumossapito .. 
Sekalaiset kiiyttokustalilluksct 2) ..•.•...• ... ..• ••• ..... 

Kirjanpidon mukaiset poistot .................... ...... 

Kiiyttomenot yhteensii I 
Tulot .. . . . .. ..... .. . . . ... ....... ... ........ . .... .... I 
Vuositulos ..................... .. ...... . ......... . .. . 1-

') Vetnrien ja moottorivaunujen pottoa.ineet. 
') Sisiiltaa mm. a utojen polttoaineet 

13 252 
4 592 
2 591 
2 987 
1412 

732 

25 566 

25101 

465 

1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 

15 175 16 374 16 949 17 605 
4818 4 648 3 807 3 148 
3 282 3 262 3 047 3 367 
3193 3 445 3 244 3 322 
1 619 1 580 1644 2 510 

894 1 021 1143 1323 

28 982 1 3o 329 29 854 1 31 275 

I 27 184 I 28 543 I 29 624 I 3o 8 5 

I - 1 798 I - 1 786 1 - 23o 1- 390 



Valtionrautateiden hallinto-. kunnossapito- ja 
kayttomenot olivat vuonna 1959 31 275 milj. mk. 
Tasta on kuitenkin vahennettava menopuolella 
olevien rahtialennusten miiara, 719 milj. mk, 
jotta menoja voitaisiin verrata edellisen vuoden 
menoihin. Kun vuoden 1958 menot olivat 
29 854 milj. mk, osoittivat menot siis n . 702 
mmk:n eli 2. 4% lisaysta verrattuna vuoteen 1958. 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat 
vuonna 1959 31 959 milj . markkaan. Tasta on 
vahennetty suorituksia vieraille rautateille ym. 
ja takaisinmaksuja rautatien kiiyttajille yhteensa 
l 074 milj. mk, joten kertomusvuoden netto
tuloksi jaa 30 885 milj. mk. Myos tasta on vielii 
vahennettiivii kuljetusmaksuista myonnetyt, em. 
alennukset maariiltiian n. 719 mmk, jotta ver
tailu edellisen vuoden tuloihin voidaan suorittaa. 
Kun edellisen vuoden nettotulot olivat 29 624 
milj. mk, ovat tulot lisii.iintyneet 542 milj. mar
kalla eli 1. s %-

Se, etta nimelliset kustannukset ovat vuonna 
1959 lisaantyneet suhteellisesti enemmiin kuin 
tuotot verrattuna vuoteen 1958, johtuu osaksi 
VR:n henkilokunnan palkkatason noususta, joka 
aiheutti nimellisissa henkilokustannuksissa n. 
4 % lisayksen. seka osaksi liikenteen rakenne
muutoksista ja eraista, vuoden 1959 alusta toi
meenpannuista, alempana ma.inittavista tariffin 
alennuksista. Li ikenteen merl{ittavasta kasvusta 
huolimatta tavaraliikenteen tulot lisaantyiviit 
vuonna 1959 vain n. 1 % :lla verrattuna edelliseen 
vuoteen. Henkiloliikenteenkin tulot kasvoivat 
v. 1959 ainoastaan 1. 8 %:lla. Nain siita huoli 
matta, etta myos henkiloliikenne kasvoi - seka 
henkilokilometrien etta myytyjen lippujen 
osalta - kautta linjan vuonna 1959 verrattuna 
vuoteen 1958. Rautatiehallitus on useaan ottee
seen tehnyt esityksia varsinkin kuukausilippu
tariffin tarkistamisesta. Jo vuoden 1958 alusta 
toimeenpannun yleisen tariffinkorotuksen yhtey
des a rautatiehallitus esitti keskim. 24.5 % koro
tusta kuukausilipulle, mitii ei kuitenkaan hyvak
sytty. Taman jalkeen on tehty muitakin, sekii 
kuukausi- etta eraita muita alennuslippuja kos
kevia tariffikorotusesityksia, joita myoskaan ei 
ole otettu toistaiseksi huomioon. Kun rauta
teiden ja linja-autojen menoliput aivan lyhyita 
matkoja lukuunottamatta ovat nykyisin suun
nilleen samalla hintatasolla, tulisi myos kuukausi
lippujen ja sen mukaan miiiiraytyvien monien 
muiden alennuslippujen hintojen olla lahempana 
linja-autojen alennuslippujen hintoja. Vuoden 
1959 tulojen perusteella tuottivat henkiloliiken
tee ·sa linja-autoliikenteeseen ja yleiseen tariffi
tasoon verraten alihintaan erilaisilla alennus
lipuilla suoritetut henkilokuljetukset rautateille 
tappiota n. 796 mmk, mikii olisi siis rautateille 
korvattava yleisista varoista valtionrautateiden 
talouden hoidon yleisistii perusteista 19. 5. 50 
annetw1 lain mukaan. · 

Kertomusvuoden alu ta otettiin vaunuryhma
alennuksia koskevat mii.ii.raykset tariffisi:i.antoon. 
Useana aikaisempana vuotena oli tii.llaisia alen
nuksia myonnetty eri asiakkaille rautatiehalli
tuksen paatoksil lii. ja saatujon kokemusten pents
teella katsottiin nama alennukset perustelluiksi 
ja laadultaan sellaisiksi, etta ne on yleistettii.va 

2 i-! - 61 / 1,73 
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kaikkia asiakkaita koskeviksi. Vaunuryhma.
alennuksen suuruudeksi maara.ttiin vahintaan 
10 vaunuakselia k<i.sittaville kuljetuserille 5 % 
ja viihintaan 50 vaunuakselia kasitta.ville erille 
10 %- - Toukokuun alusta lukien alennettiin 
myos saili6Yaunuissa ja suursii.ilioissa kuljetet
tavien nestemaisten aineiden vaunukuormaluo
kitus siten, etta rahditus miiariittiin suoritetta
vaksi luokan 6 mukaan. Kun mm. bensiini kuu
lui aikaisemmin luokkaan 4 ja polttooljy luok
kaan 5, merkitsi muutos naille tavaroille huo
mattavaa alennusta. Alennus oli luokan 4 tava
roille 18 % ja luokan 5 tavaroille 10 %- Alenta
minen johtui siita, etta naiden tavaroiden kul
jettaminen sailiovaunuissa on jatkuvasti 
vahentynyt. 

Kun verrataan toisiinsa v. 1958 ja v. 1959 
vuosituloksia, on huomattava, etta rautateiden 
reaaliset kokonaiskustannukset nousivat rahti
alennuksia ja poistoja lukuun ottamatta vuonna 
1959 verrattuna vuoteen 1958 1. 8 %:lla, kun ne 
taas vuodesta 1957 vuoteen 1958 vahentyiva.t 
n. 4 %:lla. Kun kuitenkin rautateiden yleinen 
kii.yttokustannusindeksi nousi v. 1959 verrattuna 
vuoteen 1958 vain 0. 8 %:lla ja kun muutos v. 
1958/57 oli niin suuri kuin + 3. 8 %, on hinta
kehitys ollut muuten verraten edullinen. Poltto
aineiden hintaindeksi alentui vuonna 1959 entista 
jyrkemmin eli perati 18. 9 %:lla, kun muutos 
1958/57 oli - 7. 2 %· 

Yllteenveto 

Vuoden 1959 liikennemaarat osoittavat, etta 
muiden kulkumuotojen kiristyneesta kilpailusta 
huolimatta rautateiden merkitys maan talous 
ja kuljetuselamalle on edelleen ensiarvoisen 
tarkeii.. Rautateiden edellytykset hoitaa sille 
uskottuja kuljetustehtavia ovat viime vuosina 
huomattavasti parantuneet ja tulevat edelleen 
paranemaan suoritettujen ja uudistusohjelman 
mukaisten kunnostus- ja uudistustoiden ansiosta. 
Lisaiintyvat tavara- ja henkili:ikuljetukset edel
lyt.tavat, etta rautateiden suoritustehoa paran
netaan entista nopeammassa tahdissa eri uudis
tuskohteiden osalta. Erityisen tarkeaa olisi, 
etta vetovoimakysymys saataisiin mahdollisim
man kiireellise ti ratkaistuksi rautatiehal!ituksen 
esittamien suuntaviivojen mukaan. Rautateiden 
sahkoistaminen dieseloinnin rinnalla kay liiken
teen kasvaessa entista va.lttamattomammaksi, 
sillS. ilman tii.ta joka suhteessa voimakasta ja 
taloudellista vetovoimamuotoa, jonka edut on 
useimmissa muissa maissa jo kauan sitten huo
mattu, ei, paaratojemme lisiiii.ntyvia kuljetuksia 
kyetii. hoitamaan silla tavalla kuin mita nyky
aikaiselta ja jarkevasti hoidetulta rautatielaitok
selta vaaditaan. Myos vatmustoa on saatava 
seka tavara- etta henkilovaunujen osalta entista 
enemman lisaa ja sen tasoa on muutenkin lwho
tettava. Kun on odotettavissa, etta rautatiet 
paii.sevat teknillisten edellytystensa ja samalla 
kilpailumahdollisuuksiensa puolesta vahitellen 
nykyista edullisempaan asemaan muihin liikenne
muotoihin, erityisesti autoliikenteescen verraten, 
kasvaa rautateiden merkitys l•uljetustoimessa 
entisestaankin. 



I. YLEINEN HALL INTO 

Tyontutkimus ia siihen liittyvii ?'ationalisointi
toiminta 

Edellisen kertomusvuoden aikana tapahtwmt 
toiminnan organisatorinen muutos, jolloin tyon
tutkimustoimisto muutettiin jarjestelytoimistoksi 
ja jolloin en tehtavat tasmennettiin ja samalla 
laajennettiin kasittamiian tyontutkimuksen seka 
siihen liittyviin rationalisointitoiminnan suunnit
telun ja suorittamisen valtiom·autateiden kai
killa toiminnan aloilla, on vaikuttanut myontei
sesti koko kertomusvuoden toimintaan. Toi
minnan piiapaino on edelleenkin . uuntautunut 
tyon tuottavuuden ja taloudelli en kannattavuu
den kohottamiseen tahtaaviin tutkimuksiin, joista 
tarkeimpina mainittakoon tyoolosuhteiden ja tyo
menetelmien teknillinen kehittaminen seka hen
kilOlmnnan entista tehokkaampi kaytto tyovoi
man tarkoituksenmukaisen mitoituk en ja tehta
vien uudelleen jaon avulla. Tyon tuottavuuden 
Iisak ·i on tutkimu.ksissa kiinnitetty huomiota 
tuottavuuden muihinkin nakokohtiin, kuten 
raaka-aineiden ja paaoman tuottavuuteen. Toi
minnan tehostamiseksi ja paikallisen tutkimus
tarp en tyydyttamiseksi annettiin tyontutkimus
ja rationalisointialan erikoiskoulutusta 27 kesh.--us
ja linjahallinnon virkamiehelle. Lisaksi on 42 
henkiloa ollut eriJaisil.la tyontutkimus- ja ratio
nalisointialan kursseilla ja opintopaivillii . 

Seuraava selostus on laadittu paiiasiassa toi
minnallisen jaon pohjalle, koska se selvimmin 
kuvaa tutkimusten aloja. 

L i i k e n t e e n v a 1 i t 6 n h o i t o . Lii-
kennepaikoilla tutkimukset ovat jatkuvasti 
kohdistuneet paiiasias a liikenteeseen, tyomaa
riin, tyopaikkajarjestelyihin sekii tyovoiman 
kiiyttoon ja mitoitukseen liikennetta vastaavalla 
tavalla. Tutkimuskohteiden laajuudesta johtuen 
on tutkimukset suoritettu yhteisto iminnassa jar
jestelytoimiston eri jaostojen, linj ahallinnon tyon
tutkijoiden seka muiden virkailijoiden kanssa. 

uurimmista tutkimuskohteista mainittakoon 
Karjaa, Lappeenranta, Savonlinna, Mikkeli, Kuo
pio, Rovaniemi, Vaasa ja Vaskiluoto. Lisiiksi 
kaikissa jaksoissa on suoritettu jak ojen omia 
tyontutkijoita seka virkailijoita kayttaen lahinna 
henkilokunnan ja koneiden kayttoon liittyvia 
tutkimuksia. 

R at a p i h at. Turun ja Kouvolan rata
pihoilla suor itettiin ratapihajao ton johdolla tar-

koituksenmukaisempiin raidejiirjestelyihin tah
taavia, tutkimuksia. Lisaksi laadittiin suunni
telma Va=alan uutta tavarasuojaa ja tavara
liikennetta varten . Ratapihatutkimukset ovat 
usein liittyneet liikennepaikkojen yhteydessa suo
ritettuihin tutkimuksiin . 

R ad an k u n nos sap ito. Rada11 sepe
loinnissii on sovellettu uusie11 menetelmien kayt
toonottoa ja saatettu paatokseen yleistutkimus 
radan kunnostustoista silmiWa pitaen ko11eellis
tamisen kannattavaisuutta. Kyllii tettyjen ja 
kylliistiimattomien ratapolkkyjen kaytostii uo
ritettiin kannattavaisuuslaskelmat erikoisesti 
uusia rautatie1·akennuksia varte11. Palkkaus
teknillisee11 y le istutkimukseen liittyvanii suori
tettii11 palkkaustapatutkimuksia ja tyontekijain 
suoritusastetutkimuksia rata ja rautatie
rakennustyomailla. 

R a k e 11 11 u k s e t. P.ietar aaren uuden tavara
toimiston sijaintiin ja ohjelmointi in liittyvien 
tutkimusten tuloksena yhdistettiin aseman toi
misto uuteen tavaratoimistoon, mikii toimenpide 
johti henkilokunnan siHistoon. Vapautunut ase
marakennus muutettiin asuinrakennukseksi. Lap
peenrannan uuden veturitallin paikan ja t ilojen 
maarittelyksi suoritettiin tutkimuksia. Seina
joella aloitetti in uutta asemarakennu ta ja uutta 
huoltOl'akennw ta koskevat tutl<imukset seka 
Viinikkaan tulevan uuden moottorivetureiden 
huo ltohallin tyo- ja huoltotilojen tarpeen maa
rittely. 

Asemilla toimivan henkilokunnan kayttoon ja 
Widen jii.rjestelyihin kohdistuvat tutkimukset 
ovat usein antaneet virikkeen toimistojen ja 
tyopaikkojen uudelleen jarjestelyille, mika puo
lestaan on johtanut muutoksiin huonerakennuk-
issa. Sitiipaitsi huonerakennusten muutostoitii 

on jouduttu suunnitte lemaan rakennuston perus
k orjausten, releasetinlaitteiden asennus- ym. toi
den yhteydessii seka asemilta tulleiden pyyntojen 
perusteella. Tarkeimmista mainittakoon asemien 
uudelleen suunnittelut Lahden, Heinolan, Porin, 

einajoen, Jokelan, Hikian ja Parikkalan ase
milla, tavaratoimiston muutostyot Savonlinnassa 
sekii vaununtarkastajien- ja korjaajien seka sii
voojien huolto- ja tyoskentelytilojen jtirje tely 
Vaasan varastorakennu.kseen. 



VR:n hallintorakennuksessa sijaitsevien huone
ym. tilojen tehostettu kaytto on vaatinut jatku
vasti tutkimuksia ja muutossuunnitelmia. 

K o n e p a j a t j a v a r i k k o k o r j a a m o t. 

Pasilan, Turun, Vaasan, Oulun ja Pieksamiien 
konepajoilla .on edelleen tutkittu henkilo- ja 
tavaravaunujen korjausta ja huoltoa seka uusien 
tavaravaunujen val:mistamista. Siirryttaessa yha 
enemmtin hoyryvetovoimasta Clieselvetovoimaan 
on paakonepajojen tutkimustoiminta myos koh
distunut uuden vetovoimakaluston- ja vaunuston 
osien valmistuksessa, korjauksessa ja huollossa 
esiintyvien tyoprosessien ja tyomenetelmien 
parantamiseen seka suorituspalkkausten perus
teiden selvittelyyn erikoisesti Turun konepajalla. 
Hyvinldian, Vaasan ja Kuopion konepajoilla on 
jath.-uvasti suoritettu tutkimuksia myos hoyry
vetureiden osien valmistukseen, korjaukseen ja 
huoltoon liittyvistii toistii. Lisiiksi konepajoilla 
on suoritettu muita tutkimuksia, joista mainitta
koon mm. matkustajavaunujen pesu, korjaus ja 
maalaus, apuilmasailioiden valmistus, telien 
rakentaminen ja toiden hinnoittaminen, raskaan 
polttooljyn ja kiiytetyn vaunuoljyn kaytto
mahdollisuudet, 54 kg/m ratakiskon hitsaus, 
hitsauspuil~kojen talodellisuuslaskelmat, eri kone
pajojen sisaiset 1.-uljetukset ym. 

Tutkimukset yksikkovaunulammityksesta seka 
paakonepajojen henkilOorganisaatiosta on pantu 
alulle. 

Varikoilla tutkimusten paapaino on koh<listu
nut vetokaluston- ja vaunuston huoltotoiden- ja 
tilojen jarjestelyihin, tyomenetelmien kehittiimi
seen seka henkilOkunnan oikeaan kayttoon. 
Lisaksi suor.itettiin smuimmilla varilwilla vau
nuntarkastus- ja korjaushenkilokunnan kayttoa 
ja tarvetta koskevia tutkimuksia. Naissa tutki
muksissa pyrittiin keskittamaan vaunujen tar
kastus- ja korjaustyot liikenteen solmukohtiin 
ja lisaamaan pikakorjauskapasiteettia konepaja
korjausten vahentiimiseksi. Laajemmista tutki
muksista mainittakoon vaunubenlcilokunnan tar
peen selvitykset Pasilan, Karjaan, Lahden, 
J yviiskylan, Savonlinnan, Oulun, Kemin, Rova
niemen, Ylivieskan, urmeksen ja Lieksan rata
pihoilla, apulammittajien tarpeen selvitys seka 
tyonormit halkokayttoisissa vetureissa. Kisko
autojen puhtaanapitoa ko kevat tutkimukset 
pantiin alulle. Naissa tutkimu.ksissa pyritaiin 
tyopaikkajarjestelyjen ja tyomenetelmien ohella 
normittamaan puhtaanapitoasteet, vaadittavat 
tyoajat ja sopiva tyoaika .. 

Konepajojen ja konejaksojen toimistotoita, 
palkkalaskentaa ja yleish.-ustannuksia koskevat 
tutkimukset saatiin loppuvaiheeseen . 

Muut tuotantolaitokset ja 
pol t to a in eva r as tot. Vara to-osaston 
tuotantolaitoksilla, Hankasalmen sahalla, Kon
nunsuon polttoturvevalmistamolla ja Mikkelin 
kylHi tyslaitoksella suoritettiin yleistutkimuksia 
laito ten kannattavaisuudesta ja tuotannon 
parantamismahdollisuuk ista. Tutkimusten tulok-
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sena ryhdyttiin organisaatioon, tyoprosesseihin
ja menetelmiin, henkilokunnan kayttoon ja maa
raan seka palkkaukseen liittyviin jiirjestelyihin . 
Polttoaineiden kasittelyyn liittyvia tutkimuksia 
uoritettiin suurimmilla polttoainevarastoilla ja 

hiilikentilla. 

L o m a k k e i t a tarkistetti_in 830 kpl ja 
uusia suunniteltiin 72 kpl. Myos u.usia, asiak.kai
den kannalta tarkoituksenmukaisempia rahti
kirjoja suunniteltiin ja otettiin kayttoon. 

A 1 o it e t o i min n an organisaatiota kehi
tettiin yh<listamallii valtionrautateiden yleinen 
aloitetoiminta ja koneosaston aloitetoiminta seka 
vahvistamalla aloitetoiminnalle uudet saannot. 
Saapuneiden alo.itteiden Juku oli 138, joista pal
kittijn 11 aloitetta. 

T a v a rani m is t 6 a on laad.ittu jatkuvasti 
yhteistoiminnassa jarjestelytoimiston, varasto
osaston standardisoimisjaoston seka eri osastojen 
asiantuntijoiden kanssa. 

H a IIi n no ll in e ri j a k o. Loviisan rauta
tie Oy:n lopetettua toimintansa ja tehtavien siir
ryttya VR:n hoidettaviksi kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerio mii.arasi sanotun rauta
tien liitettaviiksi valtionrautateiden ratoihin ker
tomusvuoden alusta lulcien . Hallinnollisessa ja 
tilastollisessa suhteessa tama 82 km:n pituinen 
ratao a Valko- Niemi kuuluu Lahden liikenne
alueeseen seka I talousjaksoon, 2 ratajaksoon, 
2 konejaksoon, I varastojaksoon ja 2 lii.kenne
jaksoon. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion 
paatosten mul'Caisesti liitettiin kertomusvuoden 
aikana valmiisiin ratoihin seka avattiin yleiselle 
liikenteelle rautatiehallituksen mii.ariiamii.ssa laa
juudessa seuraavat rataosat: 

Suolahden- Haapajiirven rautatierakennuksen 
8. 1 km:n pituinen rataosa Pihtipudas- Seliintaus 
tammikuun 15 paivii ta lukien seka 18. a km:n 
pituinen rataosa Enonjarvi-Varanen marras
kuun 1 paivasta lukien. Hallinnollisessa ja tilas
tollisessa suhteessa edellinen rataosa kuuluu Yli
vieskan liikennealueeseen, 2 talon jaksoon, 7 rata
jaksoon, 5 konejaksoon, 4 varastojaksoon ja 5 
Iiikennejaksoon seka jiillcimma.inen ratao a Jyvas
kylan liikennealueeseen, 2 talousjaksoon, 5 rata
jaksoon, 9 konejaksoon, 3 varastojaksoon ja 
9 liikennejaksoon. 

Kontiomaen- Taivalkosken rautatierakennuk
sen 20.1 km:n pituinen rataosa Vii.ii.kio- Leino 
tammikuun 15 paiviista lukien seka 39. 6 5 km:n 
pituinen rataosa Leino- Taivalniska marraskuun 
1 paivasta lukien. Hallinnollisessa ja tila tolli
sessa suhteessa mainitut rataosat kuuluvat 
Kajaanin liikennealueeseen 2 talousjaksoon, IO 
ratajak oon, 6 konejaksoon, 5 varastojaksoon 
ja 6 liikennejaksoon. 

Hallinto-asetuksen muuttami
n en. Kull(ulaitosten ja ylei. ten toiden ministe
rion e itte lysta muutettiin valtionrautateiden 
hallinnosta 21 pii.ivanii joulukuuta 1932 annetun 
asetuksen seuraavat kohdat: I5 §:n I momentin 
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1 ja 2 kohta, 25 §:n 1 momentin 4 kohta, 27 §:n 
2 momentti, 43 §:n 1 momentti, 46 §:n 1 momentin 
l kobta, 48 §:n 2 momentin 2 kohta, 49 §:n 6, 
10 ja 11 momentti, 50 §:n l , 3 ja 5 momentti, 
51 §:n 2 momentti, 55 §:n l momentti, 56 ja 57 §, 
29 §:iiii.n lisiittiin uusi momentti 2. Muutokset 
koskivat valtionrautateiden keskushaluntoon ase
tettavia viran tai toimen haltijoita, asiain kiisit
telya rautatiehallituksessa, viran ta.i t.oimen 
haltijoiden kelpoisuusehtoja, virkojen tai toimien 
tayttamista sekii virkaeron myonttimi ta. 

Rautatiehallinnon tyojarjestys 
Kertomusvuonna muutettiin tyojarjestyksen 6 §. 
Muutos koski kurinpitoasioiden kiisittelya rauta
tiehallituksessa. 

T y 6 a i k a I a u t a k u n t a . K ertomusvuo
den kuluessa rautatiehallitus teki esityksen kulku
laitosten ja yleisten toiden ministeriolle lauta
kunnan toiminnan jatkamiseksi seuraavaksi 2-
vuotiskaudeksi, lautalrunnan taydentamiseksi 
seka ehdotuksen uudeksi tyoaikalautakunnan 
ohj esaannoksi. 

Valtionrautateidon l eht ipal-
v e I u. Ottaen huom.ioon valtionrautateiden 
lehtipalvelun tarkean tehtavan yhdyselimena 
sanoma- ym. lehdistoon ja muihin tiedotusva.li
neisiin rautatiehallitus antoi tammikuussa 1959 
uudet maaraykset lehtipalvehm jarjestelysta, teh
tiivista ja kaytosta. 

K ii. y t t 6 k om i teat. Rautatiehallituksen 
ja maii.rii.ttyjen henkilokuntajiit'jestojen valilla 

edellisenii. vuonna tehtyjen sopimusten mukai
sesti jatlrui jaksonkaytt.ok miteain ja keskus
kayttokorojtean toiminta edelleen vuoden 1959 
ajan. Mainitut sopimukset ovat s isalloltiian 
tii.ysin samanlaiset kuin edelliseJHi, kerralla vuonna 
1957 tehdyt sopimuks t. 

To i m i k u n n at. Vuoden 1959 aikana 
rautatiehallitus asetti toimikunnat: 

- laatimaan ehdotuksen rautatiehallituksen vuo
den 1960 tulo- ja menoarvioehdotukseen sisii.l
tyvien uusien vakinaisten virkojen tai toimien 
taikka ylimii.iiraisten toimien perustamis sta 
tai muuttamisesta; 

- laatimaan suunnitelman YR:n 100-vuotisjuhlia 
varten kustannusarvioineen; 

- tutkirnaan VR:n paiikonepajojen uudelleen
jarjestelya.; 

- tutkimaan dieselvetokaluston m iehittii.mista 
vain kuljettajalla ja tekemiHin tii.sta esityksen 
rautatiehallitukselle; 

- laatimaan teknillista ja taloudellista selvityst.a 
automaattikytkiroien kii.ytantoonotosta; 

- tutkimaan rautateilU.i kuljetettavan tavaran 
kiisittelyn l;:oneellistami ta . 

Kertomusvuonna kiisiteltyjen as1am luku
rnaara kay selville alia olevasta taulukosta, johon 
vertaiJun vuoksi on otettu myoskin edellisen 
vuoden vastaa,·at luvut.. 

Rautatiehallituksessa v. 1959 kiisiteltyien asiain lukumiidrii 

Yleisistunto Osastoistunto Esittely pita-

I 
Esit tely Yhteensl\ 

0 asto, joki\ on esitellyt asian 

1958 I 1959 1958 

llallinto-osasto ............. . ... 5 6 

I 
316 

Talous ~ •••••••••••••• 0 •• 13 7 440 
Rata >) .... . ...... ... ... 16 15 556 
Kone ~ . . . . .. ... .. ...... 15 11 273 
Varasto » ....... . . .. . .. ... - -1 381 
Liikenne >) . . . . . . . . ......... 7 7 230 
Tariffi )) .... . ............ 1 2 111 
HautatiE>rakennusosasto . . ....... 3 2 88 

Yhteensa liO 51 I 2 395 

A rnmattiopetus. Rautatieopisto, sa pidettiin ker
tomusvuonna yhteensa 21 kurssia 839 oppilaalle. 
Muu ta koulutustoiminnasta mainittakoon. etta 
liikennejaksoissa jarjestettlin 5 alokaskurssit 150 
oppilaalle seka ilmajarrukursseja liikennetarpeen 
edellyttii.mii ii. laajuudessa. 

Kevaii.sta syksyyn kestaneita veturinlarnmit. 
tfijakursseja oli 3, jollla oppilaita kaikkiaan 90. 

Kielikursseja on jarjestetty ainoastaan Oulun 

I 

ta i yli- jnhtajallo 
johtajalle 

1959 1958 I 1959 I 1958 1959 1958 I 1959 I I 

374 67 60 3 38 4159 4 226 4 599 
356 251 209 1 571 1361 2 275 1933 
517 15 9 2 973 3 060 3 560 3 601 
250 34 36 2183 2 835 2 505 3 132 
433 31 24 2 034 1 9 7 2 446 2 448 
194 397 550 2 725 3 570 3 359 -1321 

95 40 24 10 129 10 273 10 281 10 394 
112 110 86 870 880 1 071 1 080 

2 331 945 998 26 323 28125 29 723 31508 

varikolla englannin kielessa l 0 oppilaalle. Kirje
opistojen kautta on opiskellut englantia, ranskaa, 
saksaa ja ruotsia 20 henkiloa. 

Li sa.ksi jiirjestettiin syksylla rautatieopistossa 
kirjanpidon kurssit, joilla oli 15 oppilasta. 
Kirjanpidon kirjeellis en opiskeluun on osallistu
nut 55 henkilOa. 

Rautatieopiston omien kurssien osanottajat 
jakaantu.ivat seuraavasti: 
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Liikenneosasto: kurssitt luokknn oppilasta naista 111 iestii 

Ylempaan liik.virkatutk. valmentavat luentokw·ssit . 1 
2 
1 
1 

l 23 23 
72 
21 
40 

Ylemmat liikenneoppikurssit ................... . 3 74 2 
13 Alustavat liikenneoppikurssit .... . .. . ......... .. . 34 

Turvalaitekurssit ........ . . .... . ............... . 1 40 

Yhteensii 5 66 171 15 156 

Tariffiosaston oppikursseilla oli 16 naista ylempien liiJ<enneoppikur ien yhteydessa. 

Koneosasto: 

Veturinkulj et.taj akurssi t • 'a • • • • • • o .... . . . . . . . . . . 2 3 115 
Vaunumiesoppiku rssit . . . ... .. .. . .... . . . ....... . . 1 1 30 
Hr 12-kurssit . . . . . . . . . . . . .... . ........ . . ..... 1 1 46 
VR 11-kurssit .... . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 87 
Dm 7-kur·sit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ....... 3 3 135 
Dm 4-kurssit . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 42 
Yleismoottorikur sit . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 1 l 42 

Yhteensa 11 12 497 

~11uiden osastojen kurssit: 

Hallinto-, talous-, rata- ja rautatierakennusos. ku.rssit 1 1 33 31 2 
26 
36 
60 

Rakennusmestatioppikurssit . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Ratavartijaoppikur it . . . . . . ................. . . . . 1 1 36 
Vara tonhoidon peruskm·s i .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ... 2 2 60 

Yhteensa 5 5 155 31 124 

Kaikkiaan 21 23 839 62 777 

Veturimiest e n pa t e vyysk i rj oj a 
on annettu kaikkiaan 300 kpl , joista veturimes
tarinkirjoja 3, veturinkuljettajankirjoja 147 ja 
veturinlammittajankirjoja 150 kpl. 

Psykoteknillinen laboratorio 

Toimintavuodella on ollut valivaiheen luanne . 
Toisaalta yleinen tyollisyysti lanne ja sen lisaksi 
myos veturimieskoulutuksen uudistamissuunni
telmien keskeneriii yys ovat aiheuttaneet sen, 
etta uutta henkilokuntaa on laboratorian toimi
alaan sisiiltyvien tyotehtavien osalta otettu ver
raten viihiin. Vw·taavasti ns. juoksevien valin
tojen laajuus on odelleen supistunut. Tata piir·· 
retta ovat viela voimistaneet eriiiit satunnaiset 
tekijat, joiden takia vuoden loppupuolella pidet
taviksi suunnitel lut valinnat laboratorian esityk
sista huoliroatta siirtyivat seuraavan vuoden 
alkuun. Toisaalta kertomusvuonna on jatkettu 
tai pantu kayntiin valmistelutoita, jot!~:a jo vuo
den loppupuolella ovat lisiinneet tai tulevat liihi
vuosina lisiiti.maan laboratorian tyon monipuoli
suutta. 

Osittain nama seikat kuvastuvat jo toirointa
vuoden aikana tutkitusta koehenkilojoukosta. 
Se on niiet lukumiiaraisesti pienempi kuin edeUi
sena vuonna, ja lisaksi muodostavat varsinaisin 
valintakokein tutkitut siitti. talla kertaa vain 

n. 60 %· ~ Jaista taas on »konepajakoulujen 
ammattioppilaita•> kokonaista 69 % ja •>varikoi
den veturimiesalokkaita& eka &liikenneoppilaita•> 
kumpiakin vain aile 10 %- Kokonaan uusi ryhmii 
ovat >>trukkimiehet», joita Kouvolan varikon esi
tyksesta nyt ensi kertaa tutkittiin valintakokein. 
Kokeet perustuivat autonkuljettajien valitsemi
sek i uunniteltuun koesarjaan. >>Kliinisia eri
t.yistutkimul<sia» eli sellaisia rautatielaisiii, jotka 
ylilaaldiri on osoittanut joko suoraan Jaborato· 
rioon taikka psykiatrin tntkittaviksi ja psykiatri 
puolestaan laboratorioon psykologisia erityis
kokeita varten, on jonkin verran enemmiin kuin 
edellisena vtlonna. Kun naista tapauksista piiii· 
osa on periiisin vuoden loppub.-uukausilta, ts. 
sen jalkeen kun ylilaakari paatti, etta psykiatrin 
potiJaat on osoitettava laboratorioon eiki.i. ulko
puolisille psykologeille kuten siihen asti, on 
todenni.i.k6ista, etta niiden maiira tulevina vuo
sina yha kasvaa. Laboratorian kannalta nama 
tutkimukset m erkitsevat luonteeltaan aivan uutta 
ja seka suuritoista etta vaativaa tebtavaa. Tiita 
puolta laborat.orion tyossa tulee edelleen laajen
tamaan ylilaakarin ja laboratorian kesken vuo
den lopussa tehty sopimus, joka perustuu UIMC:n 
suositukseen ja jonka mukaan niiden rautatie
laisten, jotka tw·vallisuusmaarayksia karkeasti 
rikkomalla ovat aibeuttaneet joko liikenne
onnettomuuden tai sen vaaran, tulee ali tua 
psykologiseen erityistutkimukseen. 
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Erilaisin esikokein tutkittuja on kaikista to i
mintavuonna kokeissa olleista lahes 40 %- Nii.istii. 
on lahes puolet vaihtokonduktooreja, joiden 
valintakokeiden valmistelut toimintavuoden 
aikana saatiin piiatokseen. Ammattianalyysin ja 
sille perustuvan testisarjan valmistuttua suorite
tut esikokeet antoivat myonteisen 1.-uva.n. testien 
kayttomahdollisuuksista ns. konduktoorikurssien 
oppilasvalinno issa ja laboratorio jouttmeekin var
sin pian osallistumaan myos nii.iden valintojen 
suorittamiseen. Toisena suurena ryhmana ovat 
esikokein tutkittujen joukossa kaikki ne tyo
lwneiden kii.yttii.jat, autonkulj ettajat ym. vas
taavat henkilot, joille vuoden mittaan voitiin 
esittaii. tii.rkeimmiit autonkuljettajien valinnoissa 
kaytettii.viksi suunnitelluista kokeista. ekii. po. 
valintoja varten suunnitellut laitteet etta muu t 
kokeet saatiin naet to imin tavuonna valmiiksi. 
mutta kun varsinaisiin es ikoke isiin laboratoriosta 
riippumattomien syiden takia e i piiasty, kokeiden 

1. V eturimiehet 

varikon vetw·imiesalokkaat 

2. K onepajakottlujen ammattioppilaat 

kayttokelpoisuutta on eri yhteyksissa selvitelty 
mahdollisuuksien mukaan. Tiissiikin tapauk essa 
on kes.keiset valmistelut uutta tehtaviia varten 
saatu paatokseen. 

M:uista valmistelutoista on ensi sijassa mai
nittava ne tapaturma-alttiutta koskevat tilastol
liset selvitykset, joita laboratorio y lilaaka rin 
esityksesta tekemansii tyosuunnitehnan mukaan 
ja VR:n huoltojaostolta saamansa materiaalin 
pohjalta on suor ittanut. Naiden selvitysten poh
jalta on mahdollista . iirtyii. kokeellisesti selvitte
lemiiiin tapaturma-alttiuteen vaikuttavia p yyk
kisiii tekijoita . Lopullisena t.avoitteena on tut
kimusmenetelmii., jo lla tapaturma-altt ius voi
daan todeta ennakolta. 

S o v e 1 t u v u u s k o k e t, e s i k o k e e t, 
e 1 v i t y k s e t. Toimintavuoclen aikana labo

ratoriossa on tu tkittu kaikkiaan 617 koehenkiloii. 
Nama jakaantuivat eri ryhmiin seuraavasti: 

:25 25 

moottoriasentajaoppilaita Hyvink>t>l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
ammattioppilaita Pa.'lila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 256 

3. Li'ikenneoppilaat 

liikenneoppilaat ................. . ............ . . . . . . . .. ... . .. . 32 

4. K urssien osanottajia 

j arj estel ytoimi~ton tyontutkimuskurss i 

5. Er£laisia 11ikkuryhmid 

trukkimiehiii Kouvola 
varikoiden asentajaharjoittelij oita 

0. Kliinisia erityistutk'imulcsia 

27 

ll 
6 

27 
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y lilaakarin Hihettiimia .. ..... .. . . . .... . ..... ..... ... .. . ...... . 2 
ll psykiatrin pyytamia ........................... . ............ . 13 

7. Esikokei n tutkittuja 

vaihtokoncluktooreja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 
autonkulj . laittein tutk ittuja.... ... ..... ... . .. .. . ... .. . . .. .. .. 135 247 

Kaytannossa olle iden koesarjojen tarkoituksen
mukaisuutta on jatkuvasti selvitetty ja pyritty 
lisii.iimiian. Samoin on jatkuvasti selvitetty kone
pajakoulujen ammattioppilaille pidettyjen kokei-
den patevyytta. . . . 

Erilaisten es ikokeiden jalkeen on k ayttokelpO!
siks i todettnina vo itn ottaa kayttoon useita 

lahorator iossa suunnite ltuja uusia testeja. 
mmatinanalyysien laatimista on jatkettu. 

K i r j as to, k a l u s t o j a va l in e i 6. 
Toimintavuonna valm.istui laboratoriolle Riihi
miien. sahk okonepajalla kaksi autonkuljettaj ien 
valinnassa kaytettav iksi suun.n iteltua teknilli -



sesti korkeatasoista laitetta, nimittain ajokoe
laite ja piirtokoelaite. Hyvinkaan konepajalla 
valmistui ammattioppilaiden kokeissa kaytettava 
langankiertamiskoelaite y_nna .~uonnekokee!la 
monipuolisesti kayttokelpornen purustuskoelatte 
(Mira). 

Alustavien suunnitelmien ja yhteisten neuvot
telujen pohjalta on Riihima~n sahk6ko~ep~jj1l_la 
laboratoriolle ryhdytty valmLStamaan nun ikaan 
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teknilliselta toteutukseltaan korkeatasoista rata
koelaitetta ja Hyvinkaan konepajalla uudelleen 
suunniteltua kaivinkonelaitetta. Naiden valm.is
tuttua laboratoriolla tulee olemaan ajo- ja kone
paja-ammattien tutkimiseen varsin monipuolinen 
ja uudenaikainen valineisto, vaikka joitakin 
kipeasti uusimisen tarpeessa olevia vanhoja lait
teita yha onkin pakko kayttaa. 

II. RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET 

J{ iskonvaihto ja sepelOinti: 

K ertomusvuonna otettiin rautateillii.mme kayt
t66n uusi ns. kansainvalinen normaalikisko
tyyppi, jonka paino on 54.430 kgfm. Tampereen 
- Lempii.alii.n valilla suoritettiin lantisen raiteen 
43 kgfm:n kiskojen vaihto naihin kotimaassa 
valssattuihin kiskoihin 20.4 km pituudelta. 
Oulun radan 30 kgfm:n kiskotuksen vaihtoa 43 
kgfm:n kiskotukseen jatkettiin Kauhavalta, jonne 
se edel1isena vuonna oli pii.attynyt, Kokkolan 
tulovaihteelle. Koska myos Nurmon, Ruban ja 
Lapuan ratapihojen osalta vaihto suoritettiin 
vasta nyt, kasitti vaihto 102. o km raidetta. 
Messukylan- Kangasalan valilla vaihdettiin lan
tise sa raiteessa 43 kgfm:n kiskotusta uuteen 
samanpainoiseen 5. r; km matkalla. Kaikkiaan 
vaihdettiin pii.araidetta uusijn kiskoihin 133.2 km 
seka nii.issa vaihdoissa vapautuneisiin kiskoihin 
69.7 km pituudelta. Viimeksimainituista vail1-
doista olivat Salon- Pernion valilla, 8 . 1 km 
matkalla, suoritettu 30 kgfm:n kiskotuksen 
vaihto 43 kg/m :n kiskoihin eka Kiukainen
Kauttua ja Tuomioja-Raahe rataosien 22- 25 
kg/m:n kiskojen vaihto 30 kg/m: n kiskoihin 
mainittavimmat. 

Katkeamisen tai rikkoutumisen takia joudut
tiin raiteista poistamaan 2 022 kiskoa, mika on 
63 % edellisen vuoden mii.iirii.stii.. 

Raclan sepeloinnissa ohitettiin tuhannen raide
kilometrin raja, silla valmiiksi tai puolivalm.iiksi 
sepel6itya paaraidetta oli vuoden paattyessa 
l 016. s km eli 18. a %- Tii.sta oli kuluneen vuo
den osuus 19l. s km jakautuen rataosittain 
semaavasti: Riihimaki- Toijala (molemmilla rai
teilla) 14. a km, Saaksjarvi-Tampere (molem
milla raiteilla) 4. 3 km., Tampere- Kangasala 
(molemmilla raiteilla) 16. 1 km, Kouvola-Taa
vetti (molemmilla raiteilla) 12. 1 km, Paimio
Pernio 5.1 km, Tampere-Siuro 15. r; km, Vam
mala- Harjavalta 39.1 km, Seinajoki-Kokkola 
34. s km, Kokkola- Eskola 23. o km, Oulu
Kontiomaki 25. 2 km, Erittelemattomia sepe
Jointeja 2. s km. Raidesepelia kaytettiin 
515 000 m 3 . 

Sillat: 

Ratasiltoja rakennetti in tai uusittiin eri rata
osilla yhteensa 71. Huomattavin tyo oli Jarven-

pii.an 2-aukkoinen alikulkusilta, joka rakennet
tiin urakoitsijaa kii.yttaen, urakkahinnan ollessa 
33. 1 milj. rnk. Lantiselle raiteelle Hameenlinnan 
pohjoispuolelle tuleva Vanajaveden 84 m ris
tikkosilta valmistui niinikii.an, mutta paikoilleen 
asennus jai tulevalle vuodelle . 

Ylikulkusiltoja rakennettiin 6, nimittain Sorin
ahteen 5-aukkoinen terii.sbetonilaattasilta Tam
pereelle seka Pitkalahden, Punkaharjun, Ajtto
jarven, Vaalan ja Kaulirannan sillat. 

Rakennukset: 

Varsinaisia a untotaloja ei sisaltynyt vuoden 
rakennusohjelmaan, mutta Kemjjn valmistu i 
18 aswnhuoneistoa ldi.sittava yhdistetty asunto
ja lepohuonerakennus. Taman kivitalon tilavuus 
on 4 613m3 ja tuli se maksamaan 47 milj. mark
kaa. Iisalmelle rakennettiin tilavuudeltaan l 900 
rn3 oleva puinen poliklinild(arakennus, johon 
sisaltyy myos asuinhuoneisto. Turkuun valmis
tw 5 500 m 3 suuruinen, 6 sijaa kii.sittava kisko
autotalli. Kotkan ja Savonlinnan veturitalleja 
laajennettiin. Oultm N okelassa laajennettiin 
rataosaston korjaamoa ja rakennettiin vaunun
korjaushalli. Liikennepaikkarakennuksissa suo
ritetuista muutos- ja peruskorjaustoi ta mainit
takoon Helsingin asemarakennuksessa suoritetut 
tyot, joiden yhteydessii. rautatiemuseo siirrettiin 
ja vapautuneet tilat kunnostettiin virkahuo
neiksi. Kouvolan asema- ja postitalon rakennus
tyo sa siirryttiin vuoden viimeisella neljannek
sella sisatyovaiheegeen. 

M aa-alueiden lunastaminen: 

Kaksoisraiteiden vaatimia lisamaa-alueita 
lunastettiin mm. 1\iommilan-Lappilan ja Toi 
jalan- Viialan valillii. seka 27.s ha alue Hanka
salrnen ratapihan laajentamista varten. Jyvas
kylii.ssa lunastettiin 4. 2 ha alue omakotiasutusta 
varten. 

Ratapihat, kuormausalueet, laiturit ia tiet: 

Eri puolilla rataverko ·toa suoritettiin rata
pihalaajennus- ja raiteistojen uusimistoita. Tyo
kohte i ta mainittakoon Kirkkonummi, Malmi, 
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Karjaa, Tampereen Viinikka, Jamsa, Vilppula, 
e inaj oki, Suonenjoki, Mantyharju ja Haukivuori. 

Viimeksimainitun ratapihan raidetasoa nostettiin 
sen etelapaas a, ktm taas liikennepaikan pohjois 
p uolella suoritettiin raiteen alentaminen leik
kaamalla maata n. 12 500m3 • Riihimaen uuden 
jarjestelyratapihan. joka tulee nykyisen ns. 
laskumakiratapih an uunnall , rakennustyo aloi
tettiin vuoden lopulla maanleikkaus- ja penger
rystyona. Routahaittojen poistam iseks i jatket
tiin radan sorastamista rataosilla urme - Juu
rikkalahti, Suonenjoki- Kuopio, Haapamaki-

einajoki kuljettamall a naill e rataosille noin 
150 000 m 3 soraa. 

Tottolan mutatietunnelin kautta kulki juna 
ensi ken·an jo 19 . 12. 58, mutta kun taman jal
keen suoritettiin viela seka tttnnelin etta raiteen 
viimei telytoita, tapahtui yleiselle liikenteelle 
avaaminen vasta 30. 9. 59. T1mn lin pituu. on 
533 m. 

Pobjankurussa suoritettiin satamalaiturin osit
tainen uusiminen. Ryvinkaan henkilolaitm· iden 
jatkami en yhteydes a purettiin vanha vesitorni. 

Kaksoist·aiteet fa uudet rataosal: 

Rataosat Kuurila- Toijala ja Messukyla
Kangasala otettiin kaksiraiteisina liikenteelle, 
edellinen l. 7. ja jalkimma.inen l. 11. Kislwtus 
on kummassakin 43 kgfm ja raiteiden pituudet 
1l.o ja 8. 4 km. 

Paitsi maini ttuj en kaksoi .. raiteiden takia, 
lisaantyi paaraidepituus rataosastolle luovutettu
jen uusien rataosien l<autta 113 . 1 km. Nama 
olivat: Joensuu- Kovero, 44.4 km , iilinjarvi
Juankoski, 4 2. s km, Vaakio- Leino, 19. 6 km ja 
P ihtipudas-Selantau. , 6. s km. 

Opastin- ja turvalaitteet: 

Relea. etinlaitteita valmistui Mantyharjuun, 
Korsoon ja Jarvenpaahan seka Ri.ihimiielle 
K orttion erkanemisvaihteen releturvalaitos. Vuo
lingon, Murtomaen ja Tikkurilan releasetinlait
teis a suoritettiin taydenny toita. Itsetoimista 
linjasuojastusta valmistui Keravan- Ri.ihimaen 
ja Mikkelin- Otavan valille sek a Matkuun m ekaa
ninen asetinlaite. 

uurehkoja asetinlaitteiden taydennys- ja muu
tostoita tehtiin Salmisi sa, Haapama lla, Kangas
a lla, Vehmaisissa ja Toijalassa. 

U usia tasoristeysten valo- ja a.anivaroitus
laitoksia otetti in kaytant66n 18 . 

Ratapihakoneistot ja laitteet: 

Rautjarven- Laikon valill valmistui Helise
viinjoen vedenottolaitos ja Punkasalmelle raken
nettavaa vastaavanlaista laitosta varten tehtiin 
kaksi toisiinsa yhdistettya vesikaivoa. Karjaan 
ja Porin 20 m:n kii.ant6lavat sii.hkoistettiin. 

Ratapiha-alueiden valaistut:;ta parannettiin py -
tyttamiWa 8 valonheitinmastoa. Nai.sta t uli 
Seinajoelle ja Kokkolaan kaksi seka muut 
Mantyluotoon, Ouluun, I.i . almelle ja Kuopioon. 
Ryrynsalmelle, Hiekkalahteen, Porokylaiin ja 
Tohmajarvelle asennettiin 15 tonnin palkki
nostw·i. 

Tyokonehankinnat: 

Ratao a tolle hankituista tyolwneista mainit
takoon 2 rada lla kulkevaa lumilinkoa, 2 t•at;kasta 
raiteentukemiskonetta, raivaustrakt.ori, kauha
kuormaaja, kiskonpii.ii.n karkaisuk one ja 9 rata
tyovaunua. 

Puutcu·hatoiminta: 

Saiiolosuhteet olivat kuluneena vuonna kovin 
po ikkeukselliset. Talvi o li nmsasluminen, :n:.utta 
kevat kuitenkin varhainen. Relmikuun lopull a 
sato i vetta, maaliskuun Jopulla etelaiset rinteet 
o livat sulia. Jiinpa piiii. tiinkin Etelii-• uome a 
puistoti:iihin jo huht.ikuun puolivii.lis ·a . Kesa oU 
erikoi en lruiva jopa niin, etta nurmikot kulot
tuivat ja o li niita uusittava. Syksy oli suotui. a 
ja istutuksia voitiin tehcla jossakin maarin vielii 
joulukuun a lussa. 

Erikoista huomiota kiinnitettiin yleison ole. -
kelupaikkojen v iih tyisyyden lisaamiseen lisaa
malJa istutuksia, kuJ~ka-aseteJmia ja ·UW'nia. 
Kaksi Jiikennepaikkaa, nimittii.in Hillo ja Puu
kari , saivat ensirnmaiset istutuksensa. 

Kaupallisen toirninnan kohdalla osoi tti tilin
pii.atos 267 5 14 markan eli 10. s % lisaystii edelli
seen vuoteen verrattuna. ja oli ri taim istojen 
myynti yhteensa 2 723 314 markkaa. 

Sillanrakennusfaostossa laadittiin yhteen. a 423 
piirustusta 180 eri tyota varten. 

Terassiltojen normaalipiirustulGia t ehtiin 50 
m:n ristllikosiltaa ·eka 11 ja 10 m:n le vysiltoja 
varten, joissa ensiks i mainitussa kansi on alhaalla 
ja molemmissa viimeksi mainitui sa y lhaall ii . 
Terasbetonirakennepiirustuksia tehtiin 7 y likulku -
iltaa, 4 alikulkusiltaajan . 20rautatiesiltaa varten . 

Erilaisia s il tojen ja rumpujen k orjauspiirustuks ia 
ym. tehtiin 58 kpl sek a a lustavia ehclottlksia 28 
y li- ja a lilmlkus iltaan. 

Huonerakenntlksia varten tehtiin rakenu -
p iirustuksia yhteensa 239 kpl, joista Kouvolan 
asemarakennulGen osalle tuli 70. ekalai ia 
rakenteita, kuten la itureita, vesihuoltosuunni
telmia, valaistuspylvii.ita ym., varten tehtiin 
27 piirustusta. 

Yksityisten toimesta tehtyja rakeune utmni
telmia tarkastettiin ja ni.iden johdo ta aunettiin 
lausunto ybteensa 114 tapauksessa, joista vesi
ja v iemarij ohtoristeilyja oli 79 kpl, sah koristei
ly ja 22 kpl, iltoja 5 kp1 ja sekalaisia rakenteita 
8 kpl. Lisaksi laadittiin h ankintakysely lnonnok
sia, tarjouksia k oskevia lau untoja ja sopimut:!
ehdotuk ia terassiltojen hankintaa varten. 



Eri konepajoilla valvottiin terassiltojen ym. 
teriisrakenteiden valmistusta. Kertomusvuoden 
aikana otettiin va.':ltaan yhteensa 14 teriissiltaa, 
2 kiiantolavaa ja 11 valonheitinmastoa. Valmis
tuneista teriissilloista mainittakoon Vanajaveden 
kaksoisraiteen 84 m :n j annemittainen ristikkosilta. 

Samoin valvottiin teriisbetonisten siltojen 
rakentamista 28 tyopaikalla. Rakennetuista 
alikulkusilloista mainittakoon Jarvenpiian ja 
Lappeenrannan sillat seka ylikulkusilloista Sorin
ahteen silta Tampereella. Rataosilla Seinajoki
Vaasa ja Seinajoki-Oulu uusittiin yhteensa 47 
tcrasbetonikantista ratasiltaa ja avorumpua. 
Viela tutkittiin kertomusvuonna ja annettiin lau
sunto 830 betonin koekuut.iosta ja 85 kaapeli
kourusta. 

Ratapihajaostossa kiisiteltyjen asioiden jakaan
tumisesta eri ryhmiin voidaan mainita, etta 170 
asiaa koski ratapihojen laajentamiskysymyksia. 
:Naista mainittakoon Riihimaki, Hameenlinna, 
Seinajoki, Kouvola ja Kokkola. 

Kaksoisraidetta, radanoikaisua ja tasausviivan 
muutoksia koskevia asioita oli 28 kpl. 

Yksityisten raideanomuksia ja. raidemuutoksia 
kasiteltiin 55, kaupunkien ja kuntien 19 seka 
valtion muiden laitosten 3 kpl. Tiista ryhmasta 
mainittakoon Rauma-Repola Oy:n, OTK:n, 
SOK:n, Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n, A .Ahlstrom 
Oy:n, Outokumpu Oy:n, Hameen Vaneri Oy:n 
ym . raiteiden rakentamis-, laajennus- ja muutos
suunnitelmat. 

Asemakaavakysymyksiii oli 62 seka katuja, 
teita ja lastausalueita koskevien asioiden luku
maarii 164. Edellisiin kuuluvista olivat huomat
tavirnroat Tampereen, Kouvolan ja Lahden eri 
kaupunginosien seka Alikeravan, Keuruun, Suo
nenjoen, Espoon ja Tikkurilan asemakaavat ja 
niiden muutokset. 

Pakkolunastus- ja ma.anvaihtoasioita kasitel
tiin 123, alueen vuokrakysymyksia, joihin useihin 
liittyi myos rakennuslupa-anomus, 80 ja VR:n 
rajan liiheisyyteen rakennettavien rakennusten 
rakennuslupia 10 kpl. 

Rakennuksia koskevia asioita oli 108, joista 
sum·in osa oli rakennusten sijoituksia, ves.i- ja 
viemarijohtoja koskevia 130, siltojen ja rumpu
jen sijoituksia 35 ja henkilO- ja kuormauslaitu
reita koskevia 39 kpl. 

Kaksoisraidetyon yhteydessii tehtavia laajen
nussuunnitelmia tarkistettiin raiteiden hyoty
pituuden suurenemisen takia Tampereen-Ori
veden viilisilla ratapihoilla. Samasta syysta teh
tiin kiskonvaihdon yhteydessii suoritettavia 
pidennyssuunnitelmia Porin, Pohjanmaan ja 
Savon radoilla. 

Turvalaitteita ja muita teknillisia laitteita kos
kevia asioita oli 45. Tiihan ryhmaan kuuluivat 
rom. vaunuvaa'at, jarrutuslaitteet ja kuormaus
mallit. 

Sekalaisia asioita on kiisitelty 238. Tahiin ryh
maan kuuluvista mainittakoon puhelin-, siihko
ja lampojohtoristeilyt, erilaiset nostureita ja 
kuljettimia koskevat asiat, lohkomisluvat ym. 

Naiden lisaksi on jaoston toimesta suoritettu 
ratapihojen kartoituksia sekii aloitettu vaunujen 
vastusarvojen mittaustyot. 

3 74-61 
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Huone1·akennusjaostossa suunniteltiin ja laadit
tiin paapiirustukset 49 uudisrakennukselle 
yhteensii 99 piirustusta. Piirustukset hyvaksyt
tiin ja rakennusmaariirahat myonnettiin 40 
rakennukselle, joissa tyot myos aloitettiin. Naista 
mainittakoon Seinajoen junatoimisto, Niiralan 
ja Hillen asematalot, Oulu-Nokelan asuin- ja 
majoitusrakennus, Pieks>Lmiien vaununkorjaus
paja, Turun varikon korjaus- ja huoltorakennus, 
useita saunoja, ratavartijan asuinrakennuksia, 
rata-autotalleja, talousrakennuksia ym. 

Lisaksi on rakenteilla oleviin rakennuksiin 
tehty tyo-, erikois - ja o apiirustuksia sekii tyo
selityksiii. Suuremmat rakennukset on suunni
teltu osaksi kantavin tiiliulkoseinin, osaksi teriis
betonirunkoisina. Julkisivumateriaalina on ollut 
alumiini- tai mineritlevy, puhtaaksimuurattu 
tiili tai kalkkirappaus. Pienehkot rakennukset 
on suunniteltu puusta rakennettaviksi. 

Lisarakennuksia on suunniteltu 14. Naista 
huomattavimmat ovat Helsingin varasto, Kuo
pion ratajakson korjauspaja, Oulun rataosaston 
korjaamo, Tampereen asemaravintola, eri tavara
asemat ym. 

Vanhoihin rakennuksiin on tehty muutos
piirustuksia yhteensii 114 kpl, joista 73 muutos
tyolle myonnettiin maararahat. Huomattavim
mat muutostyot ovat Helsingin hallinto- ja 
asemarakennuksessa suoritettavat huoneiden 
uudelleen jarjestelyt, eri liikennepaikkojen lipun
myynti- ja postinpalvelupoytien uusiminen sekii 
releasetinlaitteiden huonetilojen jarjestely. Kes 
kuslammityksia, WC:ita ja kylpyhuoneita on 
suunniteltu sekii asema- etta asuinrakennuksiin. 

Uusien ja uusittavien junavaunujen sisustus
toiden suunnittelu ja valvonta on uutena tehta
vanii siirretty huonerakennusjaoston hoitoon. 

Rakennuslupaa odottamaan jaaneistii suunni
telluista uudisrakennuksista ovat huomattavim
mat Haapamaen posti- ja sahkotalo, Seinajoen 
varikon korjauspaja ja buoltorakennus, Turun 
varastorakennus, Lappeenrannan veturitalli, 
Tampere-Viinikan veturitalli ja lampokeskus, 
Kontiomaen kerhotalo, Kouvolan 4 perheen 
asuintalo, Helsingin ja Riihimaen kalliosuojat 
ym. Rakennushallituksen v. 1958 alullepanema 
kaikkien valtionrautateiden hallinnossa olevien 
rakennusten uudelleen numeroiminen ja kortiston 
taydentaminen on jatkunut viela tiimiinkin 
vuoden. 

Turvalaitejaostossa laadittiin 65 turvalaitoksen 
ja 24 tienristeyslaitoksen uudistus- ja tiiyden
nyssuunnitelmat, minka lisaksi kasiteltiin 58 
muuta turvalaiteteknillistii asiaa . 

Erikoisesti mainittakoon seuraavia turvalai
toksia koskevat suunnitelmat: Leppiikosken, 
Saaksjarven ja Siilinjarven releasetinlaitteet, 
Hanko, Riihimaki (Korttio), Lahti (Loviisan 
radan liittaminen), Kouvola (Savon radan uusi 
tulosuunta), Alapitka, Mellila, Haapamiiki (ase
tinlaite II), Virrat, Panniiinen ja Tuira. 

Ylikaytiivien liikenteen turvaamista koskevia 
varoitusopastinlaitoksia suunniteltiin mm. seu
raaville liikennepaikoilte: Helsinki (Hameentien 
ja Lonrotinkadun ylikaytavat), Hanko, Karjaa, 
Salo, Raisio, Ryttyla, Mellila, Kiikka, Tuira, 
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Kausala, Harju, Pieksamiiki, Suontee ja Ranta
salmi. 

Turvalaitosten kayttoa varten laa(littiin 85 
a emapiirustuksella varustettua erikoisjohto
siiiintoa, joista 27 va.rmistuslukkolaitoksia ja 28 
valo- ja iif1nivaroituslaitoksia varten. 

Jaosto valvoi kaikkien turvalaitetoiclen tek
nillista puolta ja laati niita varten 171 erikois 
piirustusta seka asotinlaitekilpipiirustuksia 
320 kpl. 

Uusia yleisia rakennuspii1·ustuksia valmi tui 
57 kpl. 

Sitapaitsi jaosto huolohti asetinlaitekoneisto
jen ja tarkeimpien erikoistarvikkeiclen tilaami
sesta tyopaikoille ja turvalaitevara ·toon seka 
niiden tarkastuksesta ja va:;taanotosta. 

Raidejaosto on kertomu \'Uonna kiisitellyt noin 
220 raideteknillista asiaa. Kiisiteltavat asiat 
koskivat vaihcle- ja raideosien suunnittelua ja 
hankintaa, ratapihojen vaihdeyhteyksien suun
nittelua, ratojen sepeloimista ja kaarteiden tar
kistusta, kuljetu mahdolli!'luuksia (kislwpainosta 
ym. riippuen), kiskon hitsausta ja kulumista, 
junavaurioiden tutkimi ta, alaa koskevia kek
sintoja yms. Ulottumakysymyksista on suori
tettu monipuolisia laskelmia ja. tutkimuk ia. 

Toimintavuoden aikana piirrettiin 101 hyvak
syttya piirustusta ja lisiiksi noin 80 pill·ustusta, 
jotka kuuluvat osina tyon alia oleviin vaihde
suunnitelmiin. Lisaksi tarkastettiin 26 Hyvin
kiian konepajan piu·tamaa piirustusta ja 14 sepe
loimisprofiilia, joiden yhteenlaskettu ratapituu 
oli 276.5 km . 

Tarkastusmittauksia suori.tettiin raiteenmit
tausautolla koko rataverkolla, jolloin tarkastet
tiin rataa 5 085 km. Jaoston kaksi mittausryh
maa suoritti linjalla nuolikorkeuskasinmittausta, 
mitaten 267 kaarretta pituudeltaan yhteensa 
230 km. Matisa kaarte nlaskukoneilla laskettiin 
263 kaan·etta pituudeltaan yhteensa 224 km. 

Myos valvottiin ja tarkastettiin ennen vuoden 
kiskonkorjaush itsausten alkua suoritettuja kis
konhitsauskokeita. Kertomusvuonna. hitsattiin 
kaasulla 234 jatkosta, 87 kulumis- tai valssaus
vikaa, 3 076 kiskonpaata ja 643 risteysta. Lisaksi 
on Hyvinkaan konepajan hitsaamossa tarkas
tettu siellii. hitsattuja kiskoja. 

Kiskonpaiden karkaisua suoritettiin rataosilla 
Helsinki- Pasila, Toijala- Tampere ja Tampere 
-Nokia yhteensii 30 km:n matkalla. Lisaksi on 
Hyvinkiian konepajalla karkaistu 255 vail1teen 
risteysta. 

Jaosto on myos suorittanut raide- ja vaihde
tat·vikkeiden tarkastuksia VR:n omassa kone-

pajassa samoinkuin yksityisissii konepajoisHa. 
Yksi jaoston insinooreista on osan toiminLa
vuodosta ollut kiskojen vastaanottajru1.a. 

Ueoleknillisen jaoston toin1esta suoritettiin vuo
den aikana maaperioitutkimuksia 136 eri tutkimus
paikassa. Kiissii tehtiin kaikkiaan 4 127 koetus
kairausta. joiden yhtecnlaskeitu pituus oli 21 169 
m. Maanaytteita otettiin 89 pisteestii yhteensa 
849 kpl. Lisaksi tutkittiin 142 sora- ja . epeli 
naytetta. Tutkimusten johdosta laadittiin 147 
pii1ustusta. Yleisluontoisi. ta kysymyksi ta annet
tiin vuoden aikana 92 erilli ta lausuntoa. 

• unnnitteilla olleiden uudis- ja lisiirakennusten 
perustamissuhteita koskevia tutkimuksia tehtiin 
mm. Taivalkoskon asomarakonnusta ja tavara
suojaa, Kuopion ja Seinajoen lampoket~kusta 
seka Pieksamaen sahkotaloa varten. Lisii.ksi tut
kittiin muutamia oljysiiilioiden ja vaunuvaakojen 
pailllioja sekii. 9 valonheitinpylvaii.n paikkaa. 

Ratapenkereen vakavuutta selvittavia tutki
muksia tehtiin mrn. rataosilla Pasila-Kapyla, 
Kotalato-Salo, Hamoenlinna-Parola, Vatiala
Ka.ngasala, L vii a-Valko, l\iiokelspiltom
I~apinjii.rvi, Porlammi-l\iickolspiltom ja Leppii
vesi-Vihtavuori yhteen a 33 paikalla. Radan
oikaisumahdollisuu ksia selviteltiin valeillii. Loppi:i 
vaara-Kauniainen, Leppavesi-Vihtavuori, Toi
vala-Siilinjarvi, Lapinlahti- Nerkoo ja Iisalmi 
-Soinlahti. 

Ali- ja ylikulknsiltapaikkoja tutkittiin yhteensa 
12 kpl. Varsinaisia siltapaikka- tai vanhojen 
siltojen perustamista koskevia tutkimuksia teh
tiin 16 kpl, joista 8 sijaitsi Kaulu·annan- Kolarin 
ratasuunnalla. Lisaksi tutkittiin 19 rumpu
paikkaa, 

Vedensaantimahdollisuuksia selviteltiin Pei
pohjassa, Sydiinmaalla ja Haipossa . 

Soranottopaikkoja tutkittiin jaoston toimesta 
Vilppulassa ja rataosalla Kannonkoski-Varanen 
seka Kaulirannan- Kolarin ratasuunnalla, 

Ratapihojen laajennusta silmallapitaen suori
tettiin tutkimuksia Karkussa ja Raumalla. 

Tutkimusten perusteella annettiin lausunnot 
kysymykseen tulevista perustamistavoista ja 
vahvistarnistoimenpiteistii. Maarakennustoiden 
suoritusta ja ratojen sepelointia valvottiin jaos
ton tyovoiman allimissa rajoi . a. 

Jaosto osallistui radan suunnittelua, rakenta
mista ja ktlllllossapitoa koskevien ohjeiden ja 
maii.raysten uudistamistyohon. Radan pituus
profiilit, joissa oli siirrytty uuteen tasausviivan 
sijoitukseen ja paalutuksen kymmenjarjestel
maan, otettiin kayttoon jaoston monivuotisen 
tyon tuloksena. 

III. RAUTATIERAKENNUKSET 

Vuonna 1959 jatkettiin toita Kontiomii.en
Taivalkosken, Suolahden- Haapajarven, Joen
suun-Koveron ja Siilinjarven-Juankoskon rau-

tatatierakennuksilla sekii Lahden-Loviisan ja 
Jyvaskylan-Suolahden ratojen muutostoil'la 
sekii. aloitettiin tyot Kaulirannan- Kolarin rauta-



tierakonnukse lla ja Pyhiisalmen kaivosrataraken
nuksella. LiRaksi Vihoriaisten ratarakennuksella 
tohtiin pienehko taydennystyo . 

Va1·oja kaytettiin ja tOita suoritettiin maini
tuilla rautatierakenm•soso.Rton alaisilla tyopai
koilla seuraavasti: 

Kontiornaen- Taivnlkosken rattlatt'eralcennus 

Kontiomaen - Taivalkosken 17 5 km pituinen 
rata sisaltyi 20 paivana huhtikuuta 1934 annet
tuun lo.kiin rant.at.i 1·akennnksista vuosina 1934-
1938 ja sen rakennustyot aloitettiin vuonna 1934. 
Liikenteelle avattiin 15 paivana tammikuuta 
1959 ViHikion- Leinon 20. 1 km pituinon rataosa, 
ja 1 paivana marraskuuta 1959 L ein on-Taival
kosken 39.65 km pituinen rataosa, joten koko 
rada.sta on kertomusvuoden loppm.m mennessa 
avattu liikenteelle, Pesi6kylan-Ammansaaren 
haararata mukaanluettuna, yhteensa 172.2 5 km 
ja avaamatta on eniiavain I. 6 o lrm. 

Vuoden 1959 aikana on rautatierakennuksen 
paaasiallisimmat ty6t olleet raiteen kiskottami
nen rataosalla Korvua-Taivalniska seka soras-

T yo Ia j i 

Pengerrystyot 

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

•• sivuun ................ _ . . _ .. _ . . ... _ . _ 
rataleikkauksista penkereeseen .. . ........... . 

» • sivuun .................... . 
Lisii.Jnaata penkerecseen . . ........................ . 
Sivu- ja laskuojien louhimista ..................... . 
Rataleikkauksien louhimista ja soramuuria ......... . 
Penkereen alustan vah vistamista ................ ... . 
Tuki- ja keilamuuria ............................. . 
Kiviverhousta ............... .. .................. . 
Multa-, trnve- ja soraverhousta ........... . ....... . . 
Salaojaa ........................................ . 

Paallysrakenne 

Raidesoraa ennen kiskotusta . .. . . . . .... . .......... . 
••... ... normaaliradan juni.lla .. . .. .. . . .... . .... . 

Sepelomtla ............. . .. . ...... . . ... _ . .. . ..... . 

P a a 11 y s r a k e n n e . Paaraidetta kiskotet
tiin Korvuan ja Taivalniskan liikennepaikkojen 
vi.i.lilla kaytetyilli:i. 30 kg/m kiskoilla 23. so o km 
ja vaihdettiin Lipon ja Korvuan liikennepaikko
jen vi:i.lilla 22. a 4 3 kgfm ty6raidekiskotus uusiin 
30 kg/m kiskoihin 9.191 km. Sivuraiteita kisko
tettiin ki:i.ytetyilla 30 kg/m kiskoilla Korvuan 
liikennepaikalla 0. 8 4 6 km, Kurtin liikennepaikalla 
0. 6 km ja Taivalvaaran liikennepaikalla 0.18 9 km. 

A i t au k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t . 
Leinon ja Korvuan liikennepaikkojen tulotiet 
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tus- ja Yiimeistelyty6t rataosalla Leino
Taivalniska. 

V a r o j e n k ic'i y t t 6: 

T' arsinaiset rndiiri.irahat: 

Siirtynyt v. 1957 19 Pl. I: 16 
1958 19 Pl. 1: 14 
1959 19 Pl. I: 17 

)) )) 

:.\Iy6nnetty v . 
1959 

600: 
29 665 669: 

600 000 000: -
80 000 000: 

1!.159 >> (pakkol.) 9 032 000: -

Kaytet.ty vuonna 1959 

Siirtyy vuodelle 1960 

S u or it e t u t t y 6 t: 

718 698 269: -

420 670 924: -

298 027 345: -

P e n g e 1' r y s t y 6 t. Pengerryst6ita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1959 seka 
rautatierakennustoiden alkamisesta lukien eu
raavasti: 

v . 1959 I Paljous _ __:c_:_:_:_ ____ --,-1 _______ vv. 1934-1959 

Paljous Kustannus 

3 845m3 

6 886 >) 

8 241 
34 082 >) 

8 916 
104 594 >) 

49 • 
2 912 >) 

2 485 >) 

332m2 

29 461 * 
1413 111 

18 260 m3 

110 543 >) 

1153 642: -
828 900: -
956 711: -

2 418 791: -
6 293 498: -
3358 421: -

32167112: -
96 739: -

8 267164: -
1804 920: -
6 854 581: -

426 468: -
1713 049: -
5 213 341: -

6 274 867: -
65 682 657: -

99 804m3 

138 863 » 
256 536 

1 313 161 » 
148 480 

1 756 607 >) 

6 617 >) 

222 642 >) 

21 291 >) 

23 554 m2 

423 531 >) 

4775m 

123 457 m3 
476 366 >) 

6 099 » 

valmistuivat seka Lipon, Leinen, Korvuan ja 
Kurtin liikennepaikkojen varastoalueiden tasoi
tukset saatiin suoritetuiksi. Taivalkosken lii
kennepaikalla tehtiin kuormausalueiden raivauk
sia ja tasoituksia. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Ammansaaren 
liikennerakennuksen laajennus- ja muutosty6 
suoritettiin seka Taivalvaaran valiaikaiselle lii
kennepaikalle pystytettiin parakki liikenneraken
nukseksi. 
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Suolahden-H aapajarven rautatierakennus 

Talla 171 km pituisella radalla, jonka raken
tamisesta piiatettiin 20 piiivana huhtikuuta 1934 
aimetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 
1934- 1938, aloitettiin ty6t vuoden 193 lopulla. 
Liike~t elle avattiin 1 paivana tammikuuta 1959 
SaarlJii.rven- Enonjarven 27. o km pituinen rata
osa, 15 paivana tamrniJwuta 1959 Pihtiputaan-

elantauksen 8.1 km pituinen rataosa ja 1 pai
vana marraskuuta 1959 Enonjarven- Kannon
kosken 7 . 2 2 km pituinen ratao a, joten l<ertomus
vuoden loppuun mennessa rada ta on avattu lii
kenteelle 70. o 8 km pituinen rataosa Suolahti
Kannonkoski ja 55. o 6 km pituinen rataosa 
Selantaus- Haapajarvi sek a 4. 8 km pituinen 
Pitkakankaan soraraide . 

Vuoden 1959 aikana jatkettiin t6ita piHiasialli
sesti Saarijarven- Pihtiputaan valilla ja Haapa
jiirven ratapihalaajennuksella. 

T yo I a j i 

Pengerrystyot 

Rata-alueen raivaust~t . . ....... ..... . . . . .. . ... . . .. . 
Laskuojien kaivua ......... .. ................... . . 
Maata ojista penkereeseen . . .............. . . . .... . . 

» sivuun ....... . ...... . .... . ... . ... ... . 
rataleikkauksista pen kcre<'secn .......... . .. . . 

11 >> sivm1n . .... .. ... . .... .... . . 
]Ji amaata penkereeseen . ...... . ................ . . . 
Sivu- ja laskuojien louhimista ... . ......... . .. . . . . . . 
Rataleikkauksien louhirnista ja soramuuria ........ . . 
Penkereen alustan vahvistamista ...... ...... . .... . . . 
Tuki- ja kcilamuuria .. . . . .. . .......... . .... ...... . 
Kiviverhousta . .. ... ... .... . ..... . .... . .... . .. . . . . 
Multa-, turve- ja soraverhousta . ... ......... ... .. . . 

alaojaa .................... . ........ . . . ... .... . . 
Kiviheitoketta ... . . . . . . .. .. . .. . ... . ..... .. .. ... .. . 

Pdiillysralcenne 

Raidesoraa ennen ki kotusta ........... .. . . .. . .. .. . 
» normaaliradan jmlilla . . ...... .. ........ . 

Sepelointia . . .... .......... . . ........... ... .. .. . . . 

Edella mainituista ty6miiarista on kaksi ura 
koitsijaliiketta suorittanut rautatiehallituksen 
kanssa tekerniensa sopimusten mukaisesti: lasku
ja sivuojien kaivua 519 m 3 , maan siirtoa rata
leikkauksista 12 131 m 3 ja kallion 1ouhintaa 
3 763 m 3 • 

R u m m u t j a s i 1 l a t . Omana ty6na asen
nettiin Kannonkosken 26. o m jannemittaisen ali
kulkusillan teriisjanne paikoilleen seka rakennet 
tiin valmiiksi Potmonkosken 29. o m vapaa
aukkoinen teriisbetoninen kaarisilta, Potmon 6. o 
m vapaa-aukkoinen teriisbetoninen a likulkusilta 

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

Varsinaiset maari.i1·ahat: 

Siirtynyt v . 
My6nnetty >> 

1958 19 Pl. I: 14 
1959 19 Pl. I: 17 

37 748 345: -
800 000 000: -
180 000 000: 

>> (paltkol.) 23 479 000: -
)) ( ) 560 000: -

1959 
1959 
1959 

Kaytetty V1tonna 1959 
1 041 787 345: -

655 792 810: -

Siirtyy v u odelle 1960 385 994 535: -

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

Pen gerry sty 6 t. Pengerryst6ita suori
tettiin rataosalla Saarijarvi- Pihtipuda ja r aide
oraa kuljetettiin rataosille , 'aari jarvi-Varan en 

ja Keitelepohja-Pihtipudas . 
P engerryst6ita on suoritettu ja raidesoraa kul

jetettu vuonna 1959 ja rautatierakennust6iden 
a1kamisesta lukien seuraava ti: 

v. 1959 

Pnljous 

4 321 m3 

380 » 
14 552 • 
73 886 • 
18 511 

225 737 I) 

1050 I) 

12 58 

5 948 • 
11m2 

50 405 • 
856 111 

1036 m3 

7 687 m3 

120 265 » 
568 » 

I Kustnnm1• 

272 625: -
2 400 756: -

295 600: -
6 38141 : -

50 838 415: -
8 888 750: -

90 459 671: 
3 023 889: -

25 746 464: -
251922: -

15 923 776: -
377 259: 

5 199 689: 
793 177: -
976 097: -

4 208 93: -
32 815 291: -

2 281147: -

Pnljous 
V\'. 1938-1959 

118 702 m3 

117 282 I) 

210 42 • 
1 889 183 

231 979 
2 122 881 )) 

13 634 I) 

379 628 I) 

24 657 • 
10 456 m2 

600 148 • 
7189 m 

11 256 m3 

227 841 ma 
445 699 I) 

2 382 )) 

(kehiisilta), Keitelepohjan 15. 4 m vapaa-aukkoi
nen teriisbetoninen holvisilta ja J outsenjiirven 
tien terasbetoninen y likulkusilta, j .m . 8. 5o + 
10. so m + 8. 50 m, sekii yhden m·akoit ij a liikkeen 
toimesta va1mistui Kannonkosken ylil{ulkusilta, 
j.m. 9.60 m + 13. oo m + 9.so m. 

P a a 11 y s r a ken n e. Raidetta ki kotettiin 
vanhalla 22.3 4 a-25 kg/m ty6raidekiskotuksella 
kaikkiaan 24.5 km Kannonkosken alikuJkusil
lalta Varasen 1iikennepaikan pohjoispaahii.n ja 
Korpisen ratasillan etelapuolelta K eitelepobjan 
liikennepaikalle seka 4. o km ty6raidetta Teeri-



kankaan soramakeen . t:>aar·ijarven pohjoispuo
lella vaihdettiin pii.araiteen tyoraidekiskotus 4. o 
km matkalla uusiin 43. so 7 kg/m kiskoihin. 

A i t a u k s e t. t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
aarijarven liikennepaikan seka Kallion-Vas

tingin maantien tiensiirrot valmistuivat. Tie
toita suoritettiin Varasen, Kutemaisen ja Keitele
pohjan liikennepaikoilla seka Kannonkosken tulo
tielHi. ja ylikulkusillan tiepenkereilla. Varasto
alueiden tasoituksia tehtiin eri liikennepaikoilla 
ja tasoylikii.ytavia rakennettiin tarpeellisiin paik
koihin. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Varasen liikenne
rakennusta ja Keitelepohjan vahtitupaa raken
nettiin. 

Vies til a itt e e t . Kuparijohtopari asen
nettiin rataosille Saarijarvi- Varanen ja Keitele
pohja-Haapajarvi. 

J oensuun- KO'Ve1·on rautatierakennus 

J'oensm.m-Koveron 44.4 km pituinen rata on 
osa J'oensuun-Ilomantsin radasta, joka sisaltyi 
3 paivana kesakuuta 1938 annettuun lakiin rauta
tierakennuksista vuosina 1939- 1946. Eduskun
nan myonnettyii. ll paivana marraskuuta 1949 
mii.ararahan aloitettiin radan rakentamistyot 

Ty ii Ia j i 

Pengerrystyot 

Rata-alueen raivausta ............ . ...... . . .... ... . 
Laskuojien k<tivua ... ........... .. .......... .... . . 
Maata ojista penkerecseen ............... . ....... . . 

~ sivuun ........ . ......... .. ... ....... . 
rataleikkattksistlt penkereeseen .............. . 

~ ~ sivunn .................... . 
Lisamaa.ta penkereeseen ........................... . 

ivn- ja laskuojien louhimista ...... . .............. . 
Rataleikkank~ien louhimista ja soramuuria ......... . 
Tuki- ja keilamnuria ....... ... . ........ . . ..... . .. . 
Kiviverhoustlt ...... .. .. . ........................ . 
Multa-, tnrve- ja soraverhousta .... . ............... . 
Salaojaa ........................................ . 

Ptiiillysrakemw 

Raidesoraa ennen kiskotusta ...................... . 
normaaliradan jnuilla . ................. . 

p a ally ' rake nne. Joensuun ratapihalla 
suoritettiin muutostyot k.iskottamalla raidetta 
I. o km uusilla 30 kg/m kiskoilla seka siirtamalla 
vaihteita ja rakentamalla uusia. 

A it a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Heinavaaran, Keskijii.rven ja Koveron liikenne-
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saman vuoden Joppupuolella. Valtioneuvoston 
pati.toksen mukaisesti 25 paivana marraskuuta 
1951 keskeytetyt tyot aloitettiin uudelleen 1 pai
vii.na helmikuuta 1953 ja jatkettiin niita k erto
musvuoden a .ikana. Rata on kokonaisuudes aan 
avattu liikenteelle. 

Vuoden 1959 aikana suoritettiin viela jaljella 
olevat sorastus- ja viimeistelytyot seka J' oensuun 
ratapihan etelapaan muutostyot. 

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

T1 ar sinaiset miiari.irahat: 

Siirtynyt v. 1958 19 Pl. I: 14 
Myonnetty >> 1959 19 Pl. I: 17 

Kaytetty vuonna 1959 

• iirtyy vuodelle 1960 

S u or i t e t u t t yo t: 

39 161 729: -
50 000 000: -

89 161 729: -

80 677 013: -

8 484 716: -

P e n g e r r y s t y o t . Raidesoran lisiiysta 
suoritettiin erailla painuneilla penkereilla ja rou
t ivassa leikkauksessa. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kul
jetettu vuonna 1959 seka rautatierakennustoiden 
alkamisesta lukien seuraavasti: 

I v. 1959 

Paljous 

20 575 m3 

I Ku ta.nnus 

137 709: -
308 826: -

5122: -

73 749:-

1920 500: -
82328:-

7 173 il41: -

Pa.ljous 
vv. 1949-1959 

20 48 m3 

32 236 • 
61 784 

315 106 
90 860 

477 185 » 
1589 • 

67 098 •> 

5 099 • 
3 475 • 

702 » 
2 905 m 

21375 m3 

172 097 » 

paikoilla valmistuivat lmorroausalueiden tiet ja 
kuormausalueiden tasoitukset. Pakkolunastus
lautakuntien maaraamat tasoylikaytavat raken
nettiin. 

H u o n e r a k en n u k s e t. Heinavaaran rata
mestarin ja ratavartijan asuinrakennus, Koveron 
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pysii.kk.irakennus ja kolmen peL'heen a uinrakon
nus seka .T oensuun sauna- ja pesutuparakennus 
valmistuivat. J·oen-·uun ratavartijan asuinraken
nus tehtiin si,;ustusvaiheescen. 

S iili njii?-ven- Juan kosken ravtatiern kenn us 

Siilinjarven-Juanko,;ken 42.G km pit.uinen 
rata on osa Siilinjiirven-Sy mi1jtirven radasta, 
joka :;is~iltyi 3 paiviinii kesakuuta 1938 annettuun 
lakiin rautatierakennuksista vuosina 1939- 1946. 
Eduskunnan myi:innettyti 11 piiivana marras-
1..--uuta 1949 miiar·arahan aloitettiin radan raken
tamistyi:it saman vuoden loppupuolella. ~larras
kuun 25 paivanii 1951 tapahttmeen ,-altioneuvus
ton piiiittiimiin keskeytyk~'<en jiilkeen aloitettilir 
tyi:it uudelleen 8 paiviinii. tammikuuta 1953 
ja jatkettiin niita kerLomusYunden aikana. Rata 
on kokonaisuudessaan avattu liikcnteelle. 

Ty o I a i i 

Pengerrystyiit 

Laskuojieu kaivua ............. . ... . .. _ .......... . 
Maata ojista penkerecsecn ................. .. ..... . 

>> sivuun . ................. . .... . ...... . 
rataleikkauksista penkerceseen .............. . 

>> » sinmn ............ ...... . . . 
Lisii.maata penkcrel'scrn . .. . ............... ... . ... . 
Sivn- ja laskuojien louhimista ............... . .. _ ... . 
Rataleikkauksien louhimista ja soram 1111ri a .....•. 
Tuki- ja keihummria ............................. . 
Kiviverhousta . .. .. . . ............. . .............. . 
Multa-, turve- ja soravNhousta ........... . ....... . 
Salaojaa ........................................ . 

Piiii/1 ysrakcnne 

Raidc oraa ennen kiskotusta ........... . . _ ........ . 
normaaliradan junilla 

Rum m u t j a s i I lat. Yhden urakoihija
liikkeen toimesta Yalmistui .Tuankoskella Runkin
tien y likulkusi lt a, j.m. 11.75 m + 11.75 m. 

P a ii 11 y rake nne. .Juankoskella ki ko
tett.iin 0. 2 4 km pituinen Yara:;toraide uusill.a 
30 kg/m kiskoilla . 

Tie t j a t as o i t u k s e t. Siinkimaen, 
Vuotlahden ja Juankosken liikennepaikkojen tiet 
valmistuivat. Juankoskella suorit ttiin liikonne
paikan ta. austa . 

Huon era k on n u k e t. Siilinjarvella muu
tettiin korjaamorakcnnus ratamestarin toimisto
ja huoltorakennukseksi .. Juankoskella ratavarti
jan asuiJ.uakennus tehtiin ..;i;;ustusvaiheeseen. 

''a r o j c n k a y t t 6: 

r· w-sinaiset miii.irurahat: 

Riirtynyt v . 1957 19 Pl. I: 16 
1958 19 Pl. T: 14 
1959 19 Pl. 1: li 

)) )) 

Myi:innetty v. 
1959 >> (pakkol.) 

3 000 000: -
16 016 037: -
50 000 000: -

302 700: -
1959 )) ( ) 7 078 000: -

Kaytett:r vuom1a 1959 

:::iiirtyy vuodelle 1960 

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

76 396 737:-

48 486 418: 

'17 910 319:-

P on g e t' r y s t y i:i t. KPrtomus\'uoden aikana 
»uoriteLtiin ojien puhdist usta ja penkereiclen 
verhousta. 

PengerrystOitii on suoritcttu ja raidesoraa kul
jetettu vuonna 1959 ja rautatierak nnusti:iiden. 
alkamisest.a lukien seuraava:;ti: 

Paljou; 

182 m 3 

1 905 m2 

350 )) 
22-! Ill 

6 900 m3 

Kustannus 

6-! 60H: 

135 705: 
32 220: 

35 000: 
35 380: -

5 600: -

1 323 34-!: 
24 500: 

776 5-!0: 

2 415 292: -

l'ihe1·iiiisen ratarakennU8 

Pnljous 
\'\'. 1940-19~0 

27 819 m3 

22 906 >) 

30 543 )) 
-!51 495 >) 

92 209 
594 707 )) 

2 3-!8 )) 
.1-!7 668 ,, 

814 )) 
5 107 m2 

10 047 >) 

1 466 m 

39 05G m3 

122 090 )) 

Vuoden 1959 aiJmna asennettiin Iha I an lii
kennepaikalla varmistuslukknlaitteita. 

V a r o j c n kay t t i:i: 

T' arsinaiset mtitircimhat: 

, 'i irtynyt v. 1958 19 Pl. I: 15 
Kaytetty vuonna 1959 

t-;iirtyy yuodelle 1960 

541 06:2: -
179 957:-

361 105: -

Lahden- Loviisan radan mttutostyo 

Lahden- Loviisan 77 km pituisen kap araitei
sen radan muutt,ami~;esta normaaliraiteiseksi teki 
va ltioneuvosto periaatepiHi.toksen piii viina 



helmikuuta 1957 ja rny6m;i ty6llisyysvaroja 21 
paiviinii helmikuuta 1957. jolloin mdan rakennus
tyot aloitettiin saman vuoden hehnikuussa scka 
jatkettiin niita kertomusvuoden aikana. 

Vuoden 1959 a ikana ovat muutostyon piia
asiallisimpia toita olleet pengerrys-, silta- ja 
nnnpuly6t sekii raiteen kiskottaminen. 

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

F arsi,wiset mi:id?'ii?·altat: 

l\lyonn tty v. 1959 19 Pl. I : 17 
1959 

T y iiI a j i 

Pengerrystyot 

400 000 000: -
80 000 000: -

480 000 000: -

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

* siYuun ......... . ... . .............. . . . 
rataleikkauksista penkereeseen . .. ..... . ..... . 

» » SiVU1ill . .. . ...... . .. . ...... . 

Lisiimaata penkereeseen ..... . .................... . 
Sivu- ja laskuojien louhiut:uL ... .. . . .............. . 
Rataleikkauksien louhintaa ja soramuuria ........ . . 
Penkereen alustan vahvistamista .......... . ..... . . . . 
'l:~k:i- ja keilamuuria ............ _ .......... . ... . . . 
Ju vJVerhousta ........... . ...... . .... . ........... . 
Salaojaa .......... . ....... . .... . ............ .. . . . 

Piiilllysrakenne 

Haidesoraa en non kiskotusta ....... . ... . .. . .. . . . .. . 
normaaliradan jtmilla ... . .............. . 

Sepeliiintia . . ............................... . .. . . . 

Edelli:i mainituista ty6maa.rista on kaksi ura
koitsijaliiketta suorittanut rautatiehallituksen 
kanssa tekemiensa sopimusten perusteella: 1isa
maan a.joa 7 315 m3. kallion 1ouhintaa 646 m 3, 

kiviverhouksen tekoa 57 m 2 ja sorastusta 
1 901 m 3• 

R u m m u t j a s i 11 a t . Uusia rumpuja val
mistui 24 kpl. Yanhoja rumpuja jatkettiin 19 kpl, 
korotettiin 29 kp1 ja katettiin terasbetonikannella 
18 kpl. Omana tyona katettii.n vanhoja rata
siltoja terasbetonikannella 2 kpl v.a. 3. o m ja 
1 kpl v.a. 5. 2 m. seka kabden urakoitsijaliikkeen 
toimesta valrnistuivat seuraavat ratasillat: Ori
matti lan 16. o m jii.nnemittainen esijann.itetty 
terasbetonisilta. Porlammin 20. o m jannernittai
nen e ijannitetty terasbetonisilta ja Andersbyn 
6. 5 m vapaa-aukkoinen kehasilta. 

P a a l l y s r a k e n n e. Paaraidetta kisko
tettiin 30 kg/m kaytetyilla kiskoilla 6 . o km. 
Paaraide on kok onaisuudessaan p6lkytetty nor
maaliradan ratapolkyilla . 

Kaytetty vuonna 1959 

Riirtyy vuodelle 1960 

Tyollisyys1:arat: 

Myonnetty v. 1959 19 Pl. YI: 1 
Kaytetty vuonna 19.'59 

Jaiinnos 

Suo r i t e t u t t y 6 t: 
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238 847 567: -

241 152 433: -

90 000 000:-
90 000 000: -

P c n g e r r y s t y 6 t. Pengerrystoitii on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1959 seka 
rakennustoiden alkamisesta lukien souraavasti: 

v. 11)50 - I Paljous 
vv. 1957- 1959 

Paljous Ku:;tannns 

I 
66119: -

2 463 m3 76-! 191: - 6 604 m3 
2 544 » 120 696: - 12161 >> 

11844 2 844 992: - 22 812 >> 

14 890 I) 1338 290: - 63 392 )) 

28159 5 835 568: - 75162 
86 952 • 31446 346: - 190 642 )) 

22 )) 202 286: - 22 )) 

5 933 • 8 737 794: - 19 967 )) 

3 342 620: -
33 456: - 58 m3 

69 m2 127 583:- 119m2 

GO 137: - 15 m 

140 697 m3 63685 973:- 151 78m3 

387 484: -
4406 413: -

Aitaukset, tiet ja ta. soitukset. 
Eri liikennepaikoilla on suoritettu kuormaus
a lueiden tasoituksia. 

Huon e J' a ken n u k set. Lapinjarven ja 
Virenojan liikennepaikoilla on suoritettu entisten 
liikenne- ja asuinrakennusten korjauksia. 

Jyviiskylan-Suolahden radan muutostyo 

J yvash.-yUin-Suolahclen 40. 6 km pituisen rata
osan liikenneteknilliscsti epaedu..llisten nousu- ja 
kaarresuhteiden muuttamise ta vastaamaan sii
hen liittyvien ratojen rakentamisessa kaytettyja 
telmillisia maariiyksia antoi valtioneu vosto rak en
tami luvan 20 piiivana maaliskuuta 1958 ja 
myonsi ty6llisyysvaroja 11 piiivana syyskuuta 
1958, jolloin rakentamisty6t a loitettiin saman 
vuoden syyskuussa, ja jatkettiin niita kertomus
vuoden aikana. 
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Vuoden 1959 aikana ovat muutosty6n paa
asiallisimmat ty6t olleet leikkaus-, pengerrys- ja 
rumputy6t seka ty6ntekij6iden majoitus- ja ruo
kailuparakkien pystyttiimineno 

V a r o j en kay t t 6: 

Varsinaiset miiararahat: 

My6nnetty vo 1959 19 Pl. 1: 20 200 000 000: -
l) 1959 80 000 000: -

Kaytetty vuonna 1959 

Siirtyy vuod lle 1960 

T yo I a j i 

Pengenystyot 

280 000 000: -

253 220 288: -

26 779 712: -

Rata-aluecn ra.ivausta 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. o 
Laskuojien kaivna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 o o o 0 • o 0 0 0 • 0 0 o 0 0 0 0 0 

Maata ojista penkereeseen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 

* sivuun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

rataleikkauk ista penkereeseen 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 

•> " sivuun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lisiimaata pcnkereesecn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rataleikkau.ksien louhimista jao soramuUI'ia 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 

Penkereen aJustan vahvistamista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 

Tuki- ja keilamuwoia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 

J{jyjverhousta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 

Multa-, tmve- ja soraverhonsta 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piiiillysmkenne 

Raidesoraa cnnen kiskotusta 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 

nonnaaliradan junilla 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rum m u t j a sill a to Uusia putkirum
puja valmistui 7 kpl ja betonirumpuja 4 kpl. 
Vanhoja rumpuja jatkettiin 10 kpl ja katettiin 
terii.sbetonikannella 1 kpl seka suoritettiin lista
kivien korotuksia neljassa rummussa. Aloitettiin 
yhden 5 0 5 m vapaa-aukkoisen betonisen rata
sillan (kehasilta) rakennusty6to 

K aulirannan- K ola1·i n ?oautatierakennu<J 

Kaulirannan- Kolarin 124 km pituisen radan 
rakentarnisesta pii.atettiin 23 paivana joulukuuta 
1959 annetulla laillao Eduskunnan myi:innettya 
22 paivana joulukuuta 1959 mii.ararahan ja valtio
neuvoston 23 paivana joulukuuta 1959 ty6llisyys
varoja aloitettiin radan rakentamisty6t saman 
vuoden joulukuussao 

Vuoden 1959 aikana suoritettiin ratasuunnan 
mittaust6ita ja aloitettiin ty6nt kij6iden majoi
tus- ja huoltotilojen rakentamineno 

Tyollisyysvarat : 

My6nnetty vo 1959 19 Pl. VI: 1 
Kaytetty vuonna 1959 

Jaann6 

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

50 000 000: -
49 999 977: -

23: -

P c n g e r r y sty 6 to Pengerryst6ita on suo 
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuom1a 1959 eka 
rakennust6iden alkamisesta lukien seuraavasti: 

"0 1959 

Paljous I Kustannus 

7 898 m3 

7 919 >) 

922 
268 335 l) 

28142 
21 016 ~ 

4156 )) 

45 l) 

501 111 2 

(j 928 » 

1 852 m3 

Varojen kaytt6: 

828 761: -
3 382 788: -
3 246 860: -
3 944 429: -

90 763136: -
3 749124: -

67 34 204: -
5 467 562: -
2 311620: -

103 658: -
767 491: -
451106: -

250166: -
67 000: -

Varsinaiset mtiti?oarahat: 

My6nnetty vo 1959 19 Pl. I: 17 
Kaytetty vuonna 1959 

Siirtyy vuodelle 1960 

Tyollisyysvamt: 

Myi:innetty v o 1959 19 Pl. VI: 1 
Kaytetty vuonna 1959 

Jaann6s 

Pyhiisalmen kaivosrata1oakennus 

Paljous 
VVo 195 - 1059 

7 898m3 

9 261 » 
10 988 

285 059 » 
30 967 

22914 
4 156 I) 

~5 • 
501 m2 

7 645 » 

1 852 m3 

100 000 000: -

100 000 000: -

5 000 000: -
341 305: -

4 658 695: -

Outokumpu Oy:n kaivosalueelle johtavan 2o32 
km pituisen nso Pybasalmen kaivosradan raken
tarnispiiat6ksen antoi valtion uvosto 5 paiviinii. 
marraskuuta 1959 ka tehtiin radan rakentami-



sesta samana paivana kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministeri6n ja Outok:umpu Oy:n vi:ililla 
sopimus. Ty6t ratarakennuksella aloitettiin mar
raskuussa 1959. 

Vuoden 1959 aikana ovat ratarakennuksen paa
asiallisirnmat ty6t olleet ratasuunnan viitoitus
ja mittaust6itii., metsii.nraivauksia sekii pengerrys
toiden aloittaminen. 

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

Tyollisyysvamt : 

My6nnetty v. 1959 19 Pl. VI: 1 
Kii.ytetty vuonna 1959 

Jaaru1os 

T yo I a j i 

Pengerrystyot 

3 000 000:-
2 470 805:-

529 195: -
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E1·iniiisten velallisten ja velkojain tili: 

KuJJ..""Ulaitosten ja yleisten t6iden ministerion 
sekii. Outokumpu Oy:n vii.lisen sopirnuksen perus
teella on Outokumpu Oy:n rahoitusosuus puolet 
kokonaiskustannuksista. 

Kaytetty vuonna 1959 636 202: -

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

Pengerrysty6t. Vuonna 1959 on penger
rystoitii. suoritettu seuraavasti: 

I Paljous I Kustannus 

Rata-alueen raivausta ........................... . .................. . 71236: -
282 406:-
266154:-
196 981: -
471144:-

Maata ojista penkereeseen ... . .................................. . ... . 510 m3 

649 ~ sivuun ............ . .............. . ................... . 
• rataleikkauksista penkereeseen ................ . ........ . . . .... . 

Lisamaata penkereeseen ....... ... . ... . ..... . .............. .. ....... . 2 912 • 
Rataleikkauksien louhimista ja soramutu·ia ...... . .... .. . . ... ... . ..... . 90 225: -

Rautatietutkimv.kset 

V a r o j en kay t to: 

Tyollisyys-varat: 

Myonnetty v. 1959 19 Pl. VI: 1 
Kaytetty vuonna 1959 

Jii.ii.nnos 

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

10 300 000: -
8 010 147: -

2 289 853: -

Kauli1·annan-Ii.olarin rata uunnalla suoritet
tiin tii.yskoneellinen tutkimus Pellon-Kolarin 
kaivosalueen valisella ns. keskismmnalla seka 
erikoistutkimuksia Kaulirannan-Pellon vii.lisellii. 
osuudella. 

Luumaen-Lappeenrannan rata 'tLUnnalla suo
ritettiin tii.yskoneellinen taydermystutkimus koko 
osuudella. 

Parikkalan- Onkamon ratasuUIDlalla suoritet
tiin puolikoneellisia taydennystutkimuksia, kus-

4 71-6 1 

tannusarvion uusiminen ja kannattavaisuus
laskelmat. 

Uudenkaupungin-Rauman ratasuunnan tut
kimi eksi hankittiin karttoja ja suoritettiin val
mistavia suunnanmaarittelyja. 

Salon- Ojakkalan- Hels-ingin ratasuunnan tut
kimiseksi hankittiin karttoja ja suoritettiin val
rnistavia suunnanmiilirittelyjiL 

Vuonna 1959 kii.ynnissii. olleisiin rautatie- ja 
ratarakennuksiin niiden aloittami<;esta alkaen 
vuosittain ja yhteensa kaytetyt rahamaarat, 
samoinkuin niihin ja rautatietutkimuksiin vuonna 
1959 kii.ytetyt varat ilmeneviit seuraavasta 
tanlukosta: 



Yun:-d 

1934- 38 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1941:5 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1\)57 
1!)5q 
Hl5l 

Kontiomiiki- 1 Suolahli
Taivallw.· ki J!Mpnjiirvi 

H 313 1781 1 601 3 2 
29 912 353 10 081 576 

4 443 702) G 333 869 
3 8(17 966 5 027 573 
5 391173 6 348 928 
6 373 487 6 333 637 
4 031 845 4 050 136 
3 958 285 5 189 915 

Jocn!iun
Kovcro 

Riilinjiirvi
Juankoski 

- 1 11195 4 5 
8 529 766. 

15 428 320 I 
989757 132613904 170:W947 138();)126 

29 955 094 22 650 716 171 893 suo 1J3 779 350 
123 307 004 267 274 717 84 255 733 96 066 871 
2181Jl 838 250 009 222 6 638 891 192 991 
316 081 925 805 356 852 159 858 074 176 387 914 
346 387 752 1 21(; 788 078 385 275 301 -!35 133 715 
415 157 595 1 019 682 563 262 772 701 358 965 447 

Yihci"Hiisrr I Lnhden-
ra.tn · Lovi i~nn 
rnkennus muutos.tyi) 

G73 191 569 785 465 052 211 288 469 296 624 3HJ 225 !i7G oq 

.Jyyiis
kyliin 
Suolahdon 
muutostyO 

I Knuli- , Pyhii
ranta- snlmen 
Kolari kaivo·-

1 rata 

620 249 5721 893 844 297 275 408 5211 339 671148 119 844 929 64 818 719 
606 350 !i90 7li1 542 791 324 209 578 319 127 151 22 271 ~17 ' 27!i 2-!0 1!)51 42 322 102 
420 670 924 655 792 810 80 677 013 48 486 418 179 957\328 847 5G7303 220 2()5 341 305 2 470 805 

\'ht. 3 7'2 775 709, 7 097 141 589\1 979 299 028,2 228 300 450 3fi8 269 (j25 !ili9 906 4 1 345 542 367)341 305 2 470 805 

l'uonna 1959 on kiiytetty lisiiksi: 

Oriveclen- Jamsan rautatierakennus 
Korian- H arj un yhdysratarakcnnns 

Yhteensii vuonna 1959: 

108 :330: -
1 :346 H2:3: -

Rautatie- ja rata1·akennukset .................. . ......... . 1 842 142 217: -
8 010 147: -RautatietutkimukseL ............. . ................ _ .. . .. . 

IV. LIIKKUVA KALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET 

LiiH·uva kalusto 

Kortomusvuoclen aikana ei valmistunut uusia 
hoyryvetureita. Liikentee!:ita poi.stettiin epatalou
dellisina ja loppmmkuluneina yhteensii 34 hoyry
veturia. Hoyryveturien mii.ara oli sitcn vuoden 
lopussa 680 (n10den 1958 lopussa 714). 

Vuodon aikana valmist.ui 21 Vr 11-sarjan die
seljarjestelyveturia ja 10 Vv 1:3 -. arjan diesel
vaihtoveturia. Lisaksi valmistuivat ensimma iset 
raskaat sarjaa Hr 12 olevat diesellinjavotw·it, 
yhteensii. 6 kpl - kaikki kotimaisilta tchtailta. 
Edellisena vuonna ruotsalaiselta toiminimelta. 
Nohab Ab:lta vuokratun cliesellinjaveturin 
vuokra-aika jatkui vuoden loppuun; lisaksi 

vuokrattiin vuoden aikana :mk::;ala i!:ie lta toimi
nimelta l\'l.aschinengesellschaft Kiel AG (MaK) 
yksi diesellinjaYeturi ja yksi clieselvaihtoveturi 
sekii itavaltalaiselta toiminimeltii .Jenbacher 
\Yerke yksi dieselvaihtoveturi. Kun kortomuR
vuoden a ikana ei hylatty yhtiHin moottorivetu
ria, oli niita vuoden lopu sa kaytossa kaikkiaan 
90 kpl ( + mainitut 4 vuokravetmia). 

Keveit.a moottorivaunuja (ki kobussoja) , -al
mistui kertomusvuodcn aikana 23 kpl, ja oli 
s iten niiden lukumiiara vuoden lopussa 174 
(vuoclen 1958 lopussa 151), koska vuoden aikana 
ei poistettu liike nteesta yhtii.an moottorivaunua. 

Vaunuja valmistui vuorlen aikana seuraavat 
m•iarat: KiRknauton liitevaunuja, joissa on 2 lk 



piuvavaunu- ja kond.osasto, sarjaa EFiab 25, 
kiskoauton liitevaunuja, joissa on yhdistetty 
kond.- ju postiosasto, ~;arjaa FPoab 2, liirnmin
vatmuja ~arjaa Ggv 94, sailiovaunuja sarjaa BGo 
4, avonaisia tavaravaunuja sarjaa Hk 294, 
avonaisia mahnivaunuja sarjaa Om 25, avonaisia 
scpelinlevitysvaunuja sarjaa M.as 90 ja suur
kuormavatmuja sarjaa Ose 1 l'pl. 

Lisiiksi valmistui Posti- ja lennatinlaitokselle 
postivatmuja sarjaa Po 4, postiliitcvaunuja sar
jaa PFoab 2, ja tyovatmuja sarjaa TP 1, seka 
si:iiliovatmuja Typpi Oy:lle sarjaa Sti 12, Oulu 
Oy:lle sarjaa Sol 2, Esso Oy:lle sarjaa Gnz 1, 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:lle sarjaa Syp 4, ja 
AGA Oy:lle sarjaa Sag 1 kpl. 

Vuoden aikana poi>;;tettiin liikenteestfi hcnkili:i
Yaunuja 55, katettuja tavaravaunuja 212, avonai
sia taYaraYaunuja 577. ja virkatarvevaunuja 41 
kpl. 

Vuoden lopussa oli henkilovaunuja l 343, 
joisia virkatarvekaytossi:i 158, tavaravaunuja 
26 878, joista katettuja 10 030 ja avonaisia 15 505 
kpl. 

Jfoottorivetureita ja moottorivaunuja sekti niiden 
rakenteen kehittiimista l.:oskevat tyot . 

Edellisina n10sina alkanut uuden moot toroidun 
J,alu ton hankinta jath.-ui vilkkaana myos kerto
musvuonna ja aiheutti paaosan moottorivetu
reita ja -vaunuja koskevista toista. Huomatta
van osan naistii tehtavista muodostivat raken
teilla olevan moottoroidun kaluston tyon ja 
tarveaineiden tarkastukset seka valmisttmeiden 
vaunujen ja vetw·ien vastaanottokoeajot luo
,·utustarka::;tuksineen . Uutta moott,oroitua liik
kuvaa kalustoa valmi::~tui kertomusvuonna sou
raaYasti: 23 kpl Dm 7 -moottorivaunuja eli kisko
autoja. 25 kpl matkustaja- ja tavaraosaston 
,..isaltavia liitevaunnja sarjaa EFiab ja 4 kpl 
tavara- ja postiosaston sisiiltii\•ia liitevaunuja 
sarjaa FPoab, 10 kpl 350 hv tehoisia hydraulisella 
voiman,..iirrolla varnstettuja Yv 13-dieselvaihto
vetureita, 4 kpl 840 hv tehoisia hydraulisella 
voiman iinolla varustettuja Yrll-dieseijarjes
telyvetureita (Tampella-1:-lR::\f-DS l. 2 T-vaihteis
toincn, 4-akselinen veturi). 17 kpl samantehoisia 
hydrauliseila voimansiirrolla varustettuja Yv15· 
d ieselj iirjeste lyveturci ta (samanlainen kuin Vr 11· 
veturi . Jukuunottamatta vaihteistoa, joka on 
Yoith L 217 z) ja ensimmiiiset 6 kpl 1 900 hv 
tehoisia, ahkoisella voimansiirrolla varustettuja 
H.r 12-dieseilinjaveture ita. :i\Iainitusta kalustosta 
,-almisti Lokomo Oy 2 \"'rll-veturia. !) Yvl5-
vetmiaja 3 Hr12-veturia, loput olivat Valmet Oy:n 
Lentokonetehtaan va1mistamia. ~iinikaiin ker
tomusvuonna aseunettiin Lokomon ja Lentokonc
tebtaan toimesta lisasopimulcilla tilatut kaksin
ajolaittect niihin Vrll-vetureihin. joihin naita 
laitteita ci ehditty asentaa jo itse veturien val
mistukson yhteydessa. Lisiiksi valmistuivat Tam
pellassa Vrll-vetureita varten tilatut vaihto
koneistot, nimittiiin 2 rlieselmoottoria ja 2 SRl\1-
vaihteistoa. Kaluston osa.rakenteiden, kuten 
aluskehystcn, kor·ien. telien ja pyi:irakertojen 
tarkastukset suoritettiin piiiiasia:;sa Lentokone-
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tehtaalla ja Lokomolla, jonka lisiiksi vaativia 
yksit~:i:;iii rakennc-climia tarkastettiin rom Val
mot Oy:n Rautpohjan ja Fiska.rs Oy:n tehtailla. 
Edelleen tarka:;tustoimintaan kuului Vv15-vetu
ri n uie elmoottoricn seka. Hrl2-veturicn diesel
moottorien ja generaattorien koeki1ytto ja tar
kastus Tampereen Pollava- ja Rauta-Teollisuus 
Osake-Yhtiollii seka Dm7-moottorivaunujen die
selmoottorien koekaytti:i Valmet Oy:n Linnavuo
ren Tehtaassa. Vuoclen lopulla suoritet,tiin myo;; 
ensimmiiiRet Yr 11- ja Vv1 5-vetm·ien takuutar
kastukset koeajoineen takuun perustoella kor
jattavien mahdo!Iisten vikojen seh·illesaamiseksi 
sekii opastettiin henkilokuntaa vastaisia takuu
tarkastuksia suol'ittamaan. Ulkomailla suoritet
tuja vastaanottotarkastuksia olivat Hr 12-vetu
rien neljiin dieselmoottorin koel{aytti:i ja yru;taan
otto ~iaschinenfabrik Augsburg-~iirnbcrg A.G:n 
tehtaalla Augsburgissa ~aksa. sa sekii kahclen 
ensimmaisen Hrl2-veturin telien vastaanotto
tarkastus 1 'chweizorisohe Lokomotiv- tmd 
l\1asohinenfabrik A.G:n tehtaalla \Vinterthurissa 
Sveitsissa. 

Kertomusvuonna solmitnt uurlet hankinta
sopimukset ldisittivat 22 Dm7-moottorivawlua, 
12 EFiab-liitevaunua ja 8 FPoab-liitevaunua, 
joista viimeksi mai.nituista 4 kuuluu posti- ja 
lennatinhallituksen rahoitusosuuteen, 10 Vvl3-
dieselvaib toveturia, 12 V v 15-dieseljarj est ely
veturia ja 6 Hr12-diesellinjaveturia Valmet Oy:n 
Lentokonetehtaalta sekii vastaava miii:irii V v 15-
dieseljiirjestely- ja Hr12-diesellinjavetureita 
Lokomo Oy:ltii .. );aita hankintoja edelsi tarjous
pyynnoissa esitettyjen teknillisten vaatimust n 
maarittely sekii saatujen tarjousten arvostelu 
teknilli elta osaltaan hankintasopimusten sol
mimista varten. Tilausten yhteydessa selvitet
tiin myos no rakenteelliset muutokset tai lisay[,. 
set, jotka jo kiiytossa olleesta kalnstosta saatujen 
kokemuRten perusteella oli uuden vastaavan 
kalu ton rakentamise.;~a otettava huomioon. 

Hrl2-diesellinjaveturien piirustusten tari<as
tamista jatkettiin. , amoin piirustusten johdosta 
kaytiin neuvotteluja Valmet Oy:n ja Lokomo 
Oy:n yhteisen suunnitteluelimen >>Veturisuunnit
telu Yalmet-Lokomom sekii Tampellan ja 1 trom
bero- Oy:n edustajion kanssa. Huomat'tavan laa
joiksi muodostuivat ensimmaisten Hrl2-diesel
linjavetnrien ...-almi;;tuttua niiillii veturoilla suori
tetut koeajot ja mittaukset. M.onipuolisten kokei
lujen jarjestaminen oli valttamati:inta siitii 
syystii, etta kysyrnyksessa oli meilla uusityyppi
nen, suuritehoinen ja nopea yleisveturi, jonka 
ominaisuudet veturin normaalien vastaanotto
tarkastusten ohe!Ia oli yhtahyvin tavara- kuin 
henkilojtmakaytossiikin veturin vastaista kayt
toa silmiiilapiUien alustavasti selvitettavii. 

Ennen kertomusvuotta liikenteeseen saadussa 
moottoroidussa liikkuvassa kalustossa kaytto
kokemusten perusteella aiheellisiksi havaittujen 
rakennE'muutosten suunnittelu koski lahinnii 
Dm6- ja Dm7 -moottorivaunuja liitevaunuineen 
seka ,-rll-dieseljarjestelyvetureita. Tama suun
nittelutyo tapahtui osaksi kalustoa valmistanei
den tehtaidon kanssa kaytyjen neuvottolujen. 
osaksi rautateidE'n omille konepajoille annettujen 
kirjeelli~ten ohjeirlen muodossa. Dm6- ja Dm 7-
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vatmujen osalta oli ptitiasias a kysymys korjaus
ja huoltotoiminnan kannalta tarketista, aikai
semmin valmistuneiden vaunujen yhdenmukais
tamisesta uusimpiin vaunuihin verrattm1a. Vrll
vetureissa toteutettiin ertiii.t koeajoilla ja vetu
rien ktiyton yhteyde sa tarpeellisiksi todetut, 
joko huoltoa helpottavat tai veturien toiminnan 
kannalta tarkeat rakenteellisia yksityiskohtia 
koskevat muutokset. Samoin kertomusvuonna 
suoritettiin kiitojunavaunujen kulkutasaisuuden 
listitimiseen tahtaavia yksityi_skohtai_sia tutkimus
ja uunnittelutOita, joissa pyrittiin ottamaan huo
mioon vaunujen teluakenteissa tapahtuneen vii
m isimman kehityksen suomat mahdollisuudet. 
Edellamainitun lisaksi annettiin kaluston kaytto
henkilOkunnalle miltei paivittain lyhyempia 
ohjeita varsinkin Vrll-, Vvl5- ja Hr12-veturien 
moottorien kot·jausta ja huoltoa koskevissa 
yksityistapauksissa. 

Kertomusvuonna suoritetusta vieraskielisten 
ohjeiden ja selostusten suomennostyosta mainit
koon rom Maybach-konei tojen jaahdytysveden 
ktisittelyohjeiden seka veturien vaikutusta rataan 
koskettelevan artikkelin suom nnokset. 

Huomattavan osan ajasta vaati niinikaiin 
opetustoiminta rautatieopisto a jarjestetyilla 
veturinlammittajakursseilla seka useilla Prillisilla, 
kuljettajille ja koneapulaisille jarjestetyilla moot
torivetureita ja moottorivaunuja k0s1~:evtlla eri
koiskw·sseilla. 

Hoyryvetureita jet yleisia konetelcnillisia laitteita 
seka niiden rakenteen parantamista koskevat suun
nittelulyot. 

Hoyryveturien valmi. tuksen paatyttya maas
samme on n.iita koskeva suunnittelutyo hoyry
vetw·ijaostossa vahentynyt huomattavasti. ilti 
on viela jouduttu suunnittelemaan muutoksia 
aikaisempiin rakenteisiin ja laatimaan nu.ta kos
k evia piirustuksia. Muita suunnittelutehtavia ja 
yleisia koneteknillisia toita on jouduttu suoritta
maan runsaasti. 

Muista kuin hoyryvetureita koskevista suun
nittelutoista mainittakoon Kuopion pohjoispuo
lelle rakennettavan Paivarannan uuden kaanto
sillan nosto- ja kaantokoneiston lopullinen suun
nittelu seka aikaisemmin laadittujen piirustusten 
viimeistely sellaise]{ i kuin siltaa koskeva, osit
tain vahvistamaton rakennussuunnitelma edel
lytti. Kaikkiaan laadittun kertomusvuonna 78 
koneistoon liittyvaa erikokoista piirustusta eri
laiset kokoonpanopiirustukset mukaanl uettuina. 
Koneiston suunnittelussa pyrittiin etenkin raken
teiden ja muotoiltm osilta mahdollisimman 
kayttovarmoihin ja uudenaikai~ iin rakenteisiin 
kayttamalla hitsaussovituksia seka mahdolli
suuksien mukaan erikoistehtaitten valmistamia, 
laatunsa ja kustannustensa puolesta edulli ia 
standardiosia, joista mainittakoon mm vaihde
laatikot ja liukukytkimet. Aikai empiin kaanto
siltoihin verratttma on vipumekanismeja viihen
netty ja koneiston erilaiset liikkeet on aikaan
saatu sahkoohjatuilla ja -kayttoisilla kone-eli-

milia, kuten e im. sillan puskimien lukitu.
hakaset. ~ iinpa sillan toiminta on siina maiiJ·in 
automatisoitu, etta kun opaste on kii.annetty 
seis-asentoon, vo:idaan avaus toimittaa nappia 
painamalla, jolloin sillan lasku, kaantO ja lukitus 
tapahtuu automaattisesti. Samoin on asianlaita 
sillan sulkernisen subteen. Sillan kiiyttovarmuus
ja turvallisuusnakokohdista ei silti ole mi.ssii.tin 
kohdin tingitty. 

Toisena huomattavana suunn:ittelutyona mai
nittakoon liikkuvan kaluston mittausvatmu jolla 
voidaan rom maarata vetovoimakaluston veto
voimat, tehot, kiihtyvyydet, ainesjannitykset., 
jne . Kun Ruotsin valtionrautatiet olivat tilan
neet va taavanlaisen mittausvaunun eraalta 
toiminimelta L ansi-Sakso. ta, suoritettiin hinta
tiedustelut ja laskelmat vaunun ulkomaista han
kintaa silmallapiti.ien. Kosl'a teriisrunkoisen 
erikoisvaunun hank:inta mittaustarkoituksia var
ten naytti ulkomailta tulevan huomattavan kal
liiksi piiatettiin vatmu suunnite lla hoyryveturi
jaostossa nuden ennakkotietojen perusteella. 
jotka oli saatu parina edellisenii. vuonna suori
tettujen tiedustelujen ja matkojen avulla. Var
sinaisen teriisnmkoisen vaunun suunnittelun 
lisii.ksi tilattim vaunua varten erilaisia mittau -
laitteita, tarveaineita, vetovoiman mittauspoyta 
eka erikoisrakenteiset vaunun telit. Naista on 

toinen teli kolmiakselinen, ns mittausteli ja toinen 
erikoi rak nteinen kaksiakselinen teli. 

Ko ka oli ilmeista, etta mittausvaunun suun
nittelun ja hankinta-ajat huomioonottaen vaunua 
e i saataisi kayttoon ennen vuotta 1961, esitettiin 
kaytOssii. olevan yhdistetyn 1 ja 2 luokan makuu
vaunun CErn n:o 2449 muuttamista vii.liaikai
seksi mittausvatmuksi, joka myohemmm tulisi 
olemaan apuvaununa suunnitteilla olevalle var·
sinaiselle mittausvaunulte. Rautatiehallitus suos
tui vuoden lopulla tehtyyn esitykseen ja vaunun 
muuttamista k oskeva tyo naytti ptitisevan alkuun 
seuraavan vuoden a.lkupuolella. Tata ns. vali
aikaista mittausvatmua koskevaa muutostyota 
varten laadittiin myos yleissuunnitelma. K er
tomusvu den lopulla saapui tilatuista mittaus
laitte i ta mm. osk:illograafi, oskiUoskooppi, kanto
aaltovahvistimet ja jannitys-venyma eli strain
gauge-mitta illat. joita aiotaan kayttiiii jo vali
aikaisessa mittausvatmussa mittaushenki!Okun
nan koulutuksessa ja kiireellisimpien mittaust n 
suoritul{s issa. 

T ehdyi ta tutkimulu;it:~ta mainittakoon graa
fisen tutkimuksen aloitt.aminen ns. Vogel'm mene
telmallii. kaytos. a olcvien hoyryveturien kulusta 
erisateisis a kaarteissa. Tutkimuks n lahtokoh 
tana oli moottorivetureiden suunnittelua varten 
annet.tu rninimikaarresadevaatimus 125 m. 
SamaHa tutkittiin. eri hoyryveturien kulkua pie
nemmissakin kaarteissa. Tutkimukseen ryhdyt
tiin ratateknillisen toimiston aloitteesta, kayt
taen alkuarvoina Ruotsin rautateiden kayttamiii. 
kiskotuksen levitysarvoja kaarteissa ja huomioi
malla rautatiehallituksen maarittelema uuden 
kiskotuk en nimellisraideviili 1 520 mm. aikai
semman l 524 mm aseme ta. 

Edelleen tutkittiin kopiosorvauksella valmis
tettavien mii.nnanrenkaiden teoreettista mu toa. 
jotta voitai iin valmi. taa mallien sat·ja. jonka 



avulla sorvattavat renkaat saavuttaisivat mah
dollisimman tasai en pintapaineen ja tarpeellisen 
tiiveyden. Tutkimustoista mainittakoon viela 
hoyryvetureihin mahdollisesti myi:ihemmin asen
nettavien keskuspuskimien sijoituksesta aiheutu
vi.en muutosti:iiden laatua ja laajuutta koskeva 
alustava tutkimus. 

Edellisena vuonna aloitettuja, korkeintaan 
10 aty:n paineelle tarkoitettuja hi:iyrynjakotukin 
lujuuslaskuja ja -tarkasteluja jatkettiin. Laskui
hin ja hoyrynjakotukin kaytti:iohjeeseen liittyy 
4 taulukkopii.rustusta, 2 kaaviopiirustusta ja 2 
malliesimerkkia. jotka kaikki sosiaaiiministerii:i 
hyvaksyi kaytti:ii:in otettaviksi. Hoyryvetureita 
koskevaa luettelojulkaisua vart.en laadittiin tau
lukkopiirustukset, ja kyseinen julkaisu »Hi:iyry
veturit» ilmestyi painosta 1. 8. 1959. 

Hankintatoimistolle annettiin lukuisia, liikku
van kaluston varaosien, raaka- ym. tarveaineiden 
hankintoihin liittyvia teknillisia lausuntoja ja 
tilausvalmisteluja. Esimerkkina mainittakoon 
selvitykset yhtenaisista teraspyi:irista ja paine
astioiden raaka-aineista. 

Tyi:ijii.rjestyksen mukaisesti suoritettiin uusiin 
moottorivetureihin tulevien paineilmastWii:iiden 
ja hi:iyryesiUimmittimien rakenne- ja vastaan
ottotarkastukset Tampereen veturitehtaissa. 

Vaunuja ja niiden Takenteen pa1·antamista 
koskevat suunnittelutyot. 

Kertomusvuonna kiinnitettiin huomiota hen
kili:ivaunuihin enemman kuin muutamana edelli
sena vuonna, mutta smu·in osa vuoden suunnit
telutyi:ista liittyi kuitcnkin tavaravaunuihin. 

Katettuihin tavaravaunuihin kuuluvan liim
minvauntm, sarja Ggv, cdelliselta vuodelta jat
kunut paaasiassa nmkoa, lattian teraslevypii.al
lystystii. ja alu kehysta koskeva viimeisteleva 
suunnittelutyi:i saatiin pii.ati:ikseen. Yhteistyi:issa 
Iampo- ja terveysteknillisen jaoston kanssa suun
niteltiin Ggv-vaunujen lammityslaitteeseen itse
touniva Himpotilan saato. Saman periaatteen 
mukaisesti muutettiin myi:is aikaisemmin raken
nettujen hedelmaukuljetusvaunujen, sarja Ggh, 
Himpotilan saato itsetoimiseksi ennen Ji:i,mmitys
kauden alkamista, mihin tyohon liittyi muitakin 
taman vaunutyypin vaatimia rakennemuutoksia. 
Edellisena vuonna aloitettu Gb-vaunun teriis
kehyksisen sivuoven kokeilu antoi myonteisia 
tuloksia, joten piirustuksiin tehtyjen viihiiisten 
muutosten jalkeen paastiin oven sarjavalmistuk
seen. Katettujen tavaravaunujen osalta mainit
takoon viela se tyi:i, mika tehtiin ulkomailla suu
ren suosion saavuttaneiden ns. siirtokatto- ja 
siirtoseinavaunujen seka ns. nostokaatovaunujen 
hankilman hyvaksi. .r aita kuormaamis- ja pur
kamistyi:in kannalta edullisia vaunuja varten 
laadittiin hankintaohjeet ja samoin tarkastettiin 
hankintasopimukset. Vaunuja tilattiin kaikkiaan 
15 kpl, joista 5 kpl siirtokatto- ja siirtoseina
vaunuja, 5 kpl siirtokattovaunuja sivuovilla ja 
5 kpl nostokaatovaunuja. Vaunut tilattiin kaikki 
Rheinstahl Siegener Eisenbahnbedarf AG:lta 
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Siegenista, joka on naiden vaunujen varsinainen 
sutmnittelija ja kehittaja. 

Avonaisten tavaravaunujen osalta saatiin edel
liselta vuodelta jatkunut 60 tonnia kantavan, 
puskimineen 13.44 m pitkan, 4-akseli.sen tavara
vaunun, sarja Oa, suunnittelu ja piii·ustustyi:i 
siihen vaiheeseen, etta vuoden loppupuolella 
piiastiin rakentamaan koeva1mua. Pidemman, 
puskimineen 18 metrisen, kevyemman pitkan 
tavaran kuljetukseen tarkoitetun, 4-akselisen 
vaunun varsinainen suunnittelu siirtyi seuraavan 
vuoden puolelle. Naiden uusien 4-akselisten vau
nujen UIC-m.allisten telien piirustukset laati 
Valmet Oy:n Rautpohjan tehdas vaunujaoston 
antamien ohjeitten mukaan, joka myos tarkasti 
telipiirustukset. Hk- ja I-vaunujen eraita heik
koja kohtia paranneltiin. Erityisesti mainitta
koon, etta Hk-vaunun aluskehysrakenne harkit
tiin muutettavaksi sellaiseksi, etta vatmuun voi
daan sijoittaa automaattisesti kytkeytyva kes
kuspuskinvetolaite, mika seikka on otettu myi:is 
suunniteltavien uusien tavaravaunumallien 
eraak i suunnittelun lahti:ikohdaksi. 

Sailiovaunuja koskevat suunnittelutyot olivat 
etupiiassa l.ausuntojen muodossa annettuja 
ohjeita vaunujen rakentamisen yhteydessa. Kui
tenkin myi:is laadittiin ja tarkastettiin piirustuk
sia, esim. Lohjan Kalkkitehdas Oy:n irtosemen
tinkuljetusvaunujen kolmannen pyi:irakerran 
sijoittamista varten tehtaan toimesta laaditut 
piirustukset tarkastettiin ja todettiin sellais.iksi, 
etta muutostyi:ihi:in voitiin rylJtya Pasilan kone
pajassa. Mainittu pyorakerran lisaaminen ko . 
vaunuihin todettiin valttamattomaksi, jotta 
nailla Sillt-vaunuilla voitaisiin liikenni:iida tay
della kuormalla kail{illa rataosilla. Kloorisailii:i
vaunua varten laadittiin lukuisia piirustuksia, ja 
kloorin kuljetusmahdollisuutta myi:is suursailii:i
vaunuissa tutkitt.iin, kun oli kysymyksessa kloo
t·in kuljetus Ruotsiin. 

Erikoistavaravaunujen osalta Osb- ja Ose-sar
jan suurkuormausvaunujen kulkumahdollisuutta 
pienissii kaarteissa parannettiin telirakennetta 
muuttamalla ja varsinainen muutostyo saatiin 
toteutusvaiheeseen Pa.silan konepajalla. Lahinna 
suurmuuntajien kuljetukseen soveltuvan va1.mun, 
jonka kantavuus on 170 tonnia, aikaisemmin 
harkittu suunnittelu paasi alkuun. Ratapihoilla 
kaytettavan vaununsii.rtajan eli ns. >>Kisko
Kallen>> kuljetusvaunun ja konepajoissa tarvitta
van pyi:irakertojen kuljetusvaunun piirustukset 
tarkastettiin ja piirrettiin tarpeellisilta kohdilta 
uudestaan. 

Henkilovaunujen osalta valmisteltiin edelleen 
terasrakenteisten matkustajavaunujen hankintaa 
osallistumalla mm. lukuisiin hankintaa valmis
televiin neuvotteluihin. Vaunujen suunnittelu 
ja rakentaminen annettiin saksalaiselle Maschi
nenfabrik Esslingen nimiselle tehtaalle Esslinge
nissa ja tehdyn hankintasopimuksen perusteella 
toilnittaa Maschinenfabrik Esslingen valtion
rautateille naita vaunuja yhteensa 15 kpl, joista 
10 kpl 2 1. vaunuja, 4 kpl yhdi.stettyja 1. ja 2 1. 
vaunuja ja yksi 1 I. vaunu. Vaunuista varus
tetaan 8 kpl ns. Wegman-, 3 kpl us. Minden
Deutz- ja 4 kpl sveitsilaisilla SIG-teleilla. Lisaksi 
tehdas toimittaa maksutta valtionrautateille 
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vaunujen konstruktiopiirustukset. Yannujen 
konstruktioiden arvostelu alkoi, kun tehdas vue
den lopulla liihetti tarka ·tettavalu;i yaunujen 
SakRassa laadittuja piirustuksia. Ornista ,;uun
nittelu- ja piirustustoistii mainittakoon ensin 
vuoden aliwpuolella teht.y ty6 eraidcn Ei-vatmu
jen muuttamiseksi retkeilyvaunuiksi. Ra r·j a Eim, 
joi lla pyritiian Jisaiimiiiin erityisesli rotkeilijoiden 
y6matkojen mukavuutta ja edullisuutta. Niiihin 
vaunuihin piinettiin lammityslaitteet Yaunu
jaoston toimesta ja tiilloin tehtiin rnahdolliseksi 
my6s liimpimiin pesuveden saanti liipivirtaus
menet.olmiilla toimivasta vedenHirnmityslait
tee ta. Louna:;;vaunujen, ~;arja Rk, modernisointi 
aiheutti my6s vaunujaostollo tyolii.. Riihen antoi 
alkusysiiyksen ticto, ettii Kansainvtilinen makuu
vaunuyhti6 aikoo I opel taa ravintola\'aunutoimin
tansa Suomessa vuoden 1959 Jopussa. Asiasta 
pidet.yissii neuvottelui sa, erityiset>ti sisustusta 
sunnniteltaessa, ldiytettiin apuna my6s sisustu s
arkkitchtien asiantuntemusta. Hamaan tapaan 
hoidetti.in my6s kahvilavaunuja. sarja Eik. kos
keva ty6, joka kuitenkin ail1eutti cnemman my6s 
varsinaista vaunujaoston alaan kuuluvaa suun
nittelu- ja piin1stusty6tii. Kuud n CEi-vaunnn 
muuttaminen kahvilavaunuksi pai:isi alkamaan 
vuoden Joppupuoliskolla. Myos er ilaisia tutki
mus- ja koeluontoisia t6itii suoritettiin. Esi
merkkinii mainittakoon vain eri tyyppisten, 
vaunnnakselin piiiista kaytt6voimansa saavien 
vaunuvalaistusgeneraattoreiden ja niiden kiiytt6-
laitteiden sovituskonstruktioihin uhrattu ty6. 

Erikoishenkilovaunuja, valtioru·autateiden piiii
johtajan virkavaunua, A 90 ja r6ntgenkuvaus
vaunua, A 95, varten saatiin valmiiksi suunnitel
luksi A 7 telin kulkuominaisuuksia parantavien 
iskunvaimentajien ja kumivastinten sovitus. 
Vankivaunusta ennen kertomusvuotta tehtyja 
chdotuksia jouduttiin muuttamaan ja vaunun 
lopullinen suunnittelu piiasi nain allen a lkuun 
vuoden vaihteessa. Yksipuolisen lumiauran seka 
etu- etta sivusiiven liikelaitteis iin kiinnitettiin 
huomiota sikali, etta laadittiin p iirustuksia kokeil
tavia, paineilmalla toimivia kayttolaitteita var
ten . Tamii ty6 jatkui seuraavan vuoden puolelle. 

Yleisiii vannuja koskevia t6ita oli useita. 
Vannujen erikoisosista laadittiin lukuisia piirus
tuksia, joista esimerkkina mainittakoon uutta 
parannettua ranskalaismallista puskinta esitta
vat piirustuJ<set. Myos kumijoustoinen puskin
malli suunniteltiin kokeilua varten. Automaatti 
kytkimen eli automaattisen keskuspuskinveto
laitteen ldi.yttoonotto oli myos tarkastelun kon
teena. Kuten edellii mainittiin, tama otetaan 
huomioon uusia vannuja suunniteltaessa ja van 
hernpiinkin vaunuihin suunniteltiin automaatti
l<ytkimen takia aluskehyksen konstruktiomuu
toksia. Tiissa yhteydessa on paikallaan lisaksi 
tuoda esiin lukuisat lausunnot erityisesti vatmun
osien hankinnoissa. 

Yleisempiia laatua olevista toista olivat etu
a lalla edel leenkin kuljetus- ja erikoiskuljetus
kysymysten kiisittely. Koneteknillisen toimiston 
lausunnon vaativia kuJjetuksia oli noin 360, 
joissa kuljetettiin kaivinkoneita, siltoja jne. 
My6s kuormauspiirustuksia tehtiin vaikeammista 

tapauksista ja samoin yleisit>ta esim. pyoreiin 
puutavaran kuormauksista. Edelleen jouduttiin 
ki1sittclemuiin kiii.int6lavoja ja muuta kalustoa 
koskovia asioita. Liild<uva kalusto-Jlimistii kir
jaa varten Jaaclittiin lukuisia kuvalaattapiirus
tuksia. 

Tyojarjcstyksen mukais sti suoritottiin uusien 
vaunujen ja vauntmosien nu;taanottoa Pasilan 
konepajassa . l::iamoin yksityisten toiminimien 
tchtaissa on kayty suorittamassa ,-astaanottoja. 
Monissa t.oimikunnissa oli edustajia vaunualan 
asiantuntijoina ja rautatieopiston vaw1Umies
klusseilla anncttiin alan ammattiopetusta. 

l'eturien ja vaunujen jruTulaitteita ja niirlen 
paTantarnista l.:oskevat suunn itteltt- ym tyot. 

Kertomusvuoden aikana valmistui,·at t'nsim
mii.iset Hrl2-sarjan diesellinjaveturit. jotka ovat 
varustetut huomattavasti tiihiinastisista poi! -
k eavin jarrulaittein. Varsinaiset jarrulaitteet 
ovat varustetut toimintaventtiilin jalkeen kytke
tyillii r eleventtiileillii, jo iden. avulla voidaan 
saada aiJman nopeudesta riippuva, kaksiportai
nen jarrutus kitkakertoimen nopeudesta johtuvan 
muuttumisen kompensoimiseksi. Jarrujen ohjaus
laitteena on Knorr D2b-itsesiiiitiiva kuljettaja
\'Onttiili. Naiden Jaitteiden Ruhteen suoritettiin 
koeajojen yhteydessa . uhteellit>en laajoja tyyppi
kokeita- ja mittauksia; nimenomaan pyrittiin 
selvittiimiitin D2b-kulj ettajaventti ilin ominaisuu
dct seka tavarajuna- etta matkustajajunakiiy
ti:issa . t-5aatujen tulosten perusteella miitiriteltiin 
saadettavissii olevat arvot ja tehtiin pienehkoja 
muutosehclotuksia. 

Vv 15-d iese ljarjeste lyveturin ohjausjarjestelmaa 
tutkittiin ja tehtiin niiiden tarlmstelujen ja kay
taxm.6sta saatujen kokemusten perusteella muu
tos- ja parannusehdotuksia. Myos naitten vetu
rien jarruvivustoa tutkittiin niissii esiintyneen 
tiiriniin poistamiseksi. 

Kotimaasta hankitut. pienveturit ja >)Kisko
Kall e>) ·tyyppiset vaunujen s iirtolaitteet sekii my6s 
osa rataty6vaunuista varustettiin n.ii<.len vetii
roiin vaunuihin vai1.."Uttavilla ilmajarruilla, joiden 
rakenteen ja asennuksen suhteen annettiin ohjeita 
asianomaisille tehtaille. 

Vaunujen jarrulaitteiden subteen oli piiii.tyona 
jo edellisinii vuosina aloitetun 4-akselisen vaunun, 
sarja Oa, jarrulaitteiden osien lopullisten ty6-
piirustusten laadinta, samoinkuin raaka-aineiden, 
puolivalmisteiden ja valmiiden varusteosien han
kintojen selvittely. Jarrulaiteosat suunniteltiin 
siten, etta niita voidaan mahdollisimman laajassa 
mitassa kiiyttaii tulevaisuudessa rakennettav:ien 
standardivaunujen osina ja niiden subteen suori
tettiin lujuusvertailuja aikaisempiin seka koti
maisiin. etta ulkomaisiin vastaaviin osiin niihden. 

Muista vaLmujen jarrulaitteisiin kohdistunei ta 
t6ista mainittakoon Oulu Oy:ta varten mkenne
tun kloorinkuljetusvaunun, sarja Sol, jarrulaittei
den suunnittelu, A 7 -matkustajavatmuteliin ja 
kiitojunateliin tehdyt vivustomuutokset sekii 
uusien apusaili6iden kiinnitysten suu.nnittelu eri 



vaunutyyppeihin. Kun irtosementin kuljetus
vaunu, sarja Silk, paatettiin varustaa kolman
nella pyorakerralla, tehtiin vastaavat muutokset 
myos janulaitteisiin. Vuoden loppupuololla osal
listnttiin saksalaiselta l\Ia ·chinenfabrik Esslingen 
tehtaalta t.ilattujcn teriiskorilften matkustaja
vaunujen jar-rulaitteiden ja -varustinosien yleis
maarittelyyn ja valintaan. 

Jarrut.onkkion ja jarrutonkan antnmitten kuht
tus on ven·attain suuri ja niiden kitka- ja muid.en 
vaikuttavien ominaisuuksien tutk imista ei voida 
kunnollisesti suorittaa ilman asianmukaista koet
teluvalinetta. Kun lahitulevaisuudessa tulevat 
viola kayttoon levyjarrut erikoiskitkapintoinoen, 
pantiin kertomusvuoden aikana alulle tutkimuk
set ja yleissuunnittelu jarrulaitteiden kitkapinto
jen koettelukonetta varten. 

Varsinaisten jarrulaitteiden suunnitteluun liit
tyvien toiden lisaksi suoritettiin tehtailla val
mistuneitten vetureitten jarru- ja paineilma
laitteiden seka Pasilan konepajalla valmistuneit
ten vaunujen jarrulaitteiden vastaanottotarkas
tuksia. Jarrulaiteosien hankintojen johdosta 
Jaadittiin lausuntoja ja suoritettiin vastaanotto
kokeita ja -mittauksia.. Useista junavaurioista 
laadittiin selvityksia ja lausuntoja. Uudesta 
dieselvetokalustosta jarjestetyilla erikoislmrs
seilla hoidettiin paineilmanvalmistus-, paineilma
ohjaus- ja jarrulaitteita koskeva opetus samoin
kuin normaaleilla veturinkuljettaja- ja vaunu
mieskursseillakin seka laadittiin kayttoohjeita 
piirustuksineen. 

Li:immitys- fa te1·veysteknillisten laitosten suun
nittelu. 

Vuoden kuluessa tehtiin konetelmillisen toi
miston Iampo- ja terveysteknillises a jaostos ·a 
liimpo-, vesi-, lamminvesi- ja viemiirijohto- seka 
ilmanvaihtosuunnitelmat seuraavia rakennuksia 
varten: vaunukorjaamo ja ratajakson huolto- ja 
korjausrakennuksen laajennus Oulussa, kisko
autohuoltohalli Pieksamaella, junatoimisto Seina
joella, asemarakennukset Niiralassa, Kausalassa, 
Perniossa ja Hillossa sekii ratajakson tyo- ja 
huoltorakennus Kuopiossa. Lisaksi on tehty 
suunnitelmat Mikkelin ja Kotkan veturitallien 
muuttamiseksi vesilammitykselle. Seinajoen vesi
torniin on suunniteltu lammonjakelukeskus, sen 
liihellii olevia poliklinikkaa, autotallia ja kerho
taloa varten. Turkuun on varikon alueelle suun
niteltu liimpokeskus, joka tulee antamaan liim
poii konepaja-, varikko- ja asema-alueelle. 

Lampo-, vesi-, liimminvesi- ja viemiirijohto
suunnitelmat on tehty Kurikan asema- ja posti
toimistoa, Joensuun ratavartijan asuntoa, Vaa
san varasto- ja huoltorakennusta, Hillon ja Kera
van asemapiiiillikoiden sekii Juanko ken rata
vartijan asuntoja varten. Liimmitys- ja tuuletus
laitteet on suunniteltu Kouvolan veturitallin 
laajennetulle osalle. Joensuun molempien tallien 
liimmitystyon keskittiimiseksi yhteen paikkaan 
on suunniteltu yhdyskanaali johtoineen tallien 
valiin . Yk:sinomaan lammityslaitokset on suun-
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nitoltu usuinrakennusta varten Mikkelissa ja 
konttori- ja huoltorakennusta varten Siilinjiir
vellii seki:i uusittuun tavaratoimistoon Vaasas a. 
LammityR- ja ilmanvaihto. uunnitelmat on tehty 
Tikkurilan tavaratoimistoa varten. 

Mainittujen uusien suunnitelmien lisiiksi jaos
ton henkilOkunta on joutunut tarkistamaan ja 
korjaamaan Turun varikon uutta huoltoraken
nusta sekii Vatialan huoltokorjaamoa varten 
ail{aisemmin tehdyt suunnitelmat. Yksinomaan 
tuuletussuunn:itelmat on tehty Toijalan, Porin ja 
Imatran kylmia autotalleja vartcn. Varasen 
liikennepaikalle on tehty viemiiri- ja vesijohto
suunnitelma. 

Ruunnitteilla olevista toista mainittakoon Toi
jalan posti- ja asemarakennukset, Pasilaan suun
niteltu viestikeskus seka Viinikkaan suunniteltu 
moottoriveturihuoltokorjaamo. 

Suunnittelu- ja piirustustoiden ohella ovat 
liimpo- ja terveysteknillisen jaoston insinoorit 
suorittaneet seka yksityisten toiminimien etta. 
Pasilan konepajan valtionrautateillo asentamien 
laitosten tarkastuksia ja vastaanottoja seka 
antaneet Iampo- ja terveystekniUisen alan asioita 
koskevia lausuntoja. 

J{onepajat: 

Tyon vahyydesta johtuen tyoskentelivat kaikki 
konepajat koko vuoden 5-piiiviiisin viikoin. Vuo
den lopussa voitiin todeta toiden lisiiiintymistii, 
mutta ei riittiiviisti 6-piiivaistii viikkoa varten. 
Viihennystii tyoajasta huolimatta on konepajoilla 
ollut toiden vajausta, mitii on pyritty poistamaan 
muilla konepajojen normaaliohjelmaan kuulu
mattomilla seka rautateilta etta ulkopuolisilta 
saaduilla toillii. 

Kertomusvuoden aikana, kuten liihimpinii 
edellisinakin vuosina, oli toiminnassa 6 piiiikone
pajaa, nimittiiin Hyvinkiian, Pasilan, Turun, 
Vaasan, Oulun ja Kuopion konepajat. Niiiden 
lisiiksi toimivat Helsingin valimo Hyvinkiiiin 
konepajan ja Pieksiimiien vaunukorjauspaja 
Kuopion konepajan alaisina. 

l. H y v i n k a ii n k o n e p a j a j a He 1-
singin valimo 

Hyvinkiiiin konepaja on jatkanut raskaimpien 
hoyryveturisarjojen korjausta, mika on edelleen 
ollut toiminnan huomattavin kohde. Konepajan 
huoltoon kuuluneitten hoyryveturien kokonais
miiiira oli vuoden lopulla 256. Hoyryveturien 
korjausten lisiiksi on konepaja eneneviissa miiii
ri:issii suorittanut moottoriveturien korjauksia ja 
tarkastuksia. Vuoden lopulla oli konepajan huol
toon kuuluvia moottorivetw·eita valmiina 73, 
mutta miiiira lisiiantyy jatkuvasti ja niiden kor
jausta varten on konepajalla toimeenpantu 
uudelleenjiirjestelyjii. Moottoriveturien lisiiksi 
tulee konepaja korjaamaan myos Dm4-moottori-
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vaunujen moottorit. Tama tyo siirretaan asteit· 
tain Pasilan konepajalta Hyvinkaan konepajalle. 

Pulttiosasto, joka vuoden kulues a siirrettiin 
Pasilan konepajalta, paasi vuoden loppupuolella 
aloittamaan toimintansa riittavan suuressa laa
juudessa. Veturien korjauksen ohella on korjattu 
veturin generaattoreita 383 kpl, ilma-, syotto- ja 
voidepumppuja yhteensa 1 031 kpl,veturin kat
tiloita 107 kpl seka lammitys- ym. kattiloita 4 kpl. 
Veturin ilmasailioita on korjattu 97 kpl ja val
mistettu 1 kpl. Veturin savutorvia on valmis 
tettu tai korjattu 91 kpl. Kaivinkoneita ja 
nostureita on korjattu 1 kpl, veturin jousia 2 338 
kpl ja vaunun jousia 11 025 kpl seka valmistettu 
uusia jousi.a 1 606 kpl. 

Lisaksi on valmi tettu: veturin sylintereita 
2 kpl, luistinhakkeja 15 kpl ja jarrusylintereita 
300 kpl, vetokoullliuja 1 200 kpl, puskimen paita 
540 kpl laakeripesan ohjaimia 5 740 kpl, mag
neettikehan aihioita 44 kpl ja Mas-sepelivaunun 
ailioita 25 ktJl. Hakkilavoja on valmistettu 

1 000 kpl ja korjattu 1 304 kpl. Veturitallin ovia 
on tehty 2 kpl ja laatikkolavoja 50 kpl. Pyoria 
on koneistettu 50 kpl. Pallokohon puolikkaita 
on valmistettu 1 640 kpl, laukaisulaitteita 200 kpl 
seka kuormausmalleja, kuormausnostureita ja 
kuormausteleja kutakin 1 kpl. 

Vaihteen osien valmistuksesta ja korjauksesta 
mainittakoon, etta 30 kg/m vaihteen kieliit on 
valmistettu 121 paria ja 43 kg/m 67 paria, 30 
kg/m vaihteen risteyksia on valmistettu ja kor
jattu yhteensa 379 kpl ja 43 kg/m 643 kpl. 
60 kg/m vaihteen risteyksia on korjattu 2 kpl, 
vaihteen vastakiskoja on valmistettu 1 Ill kpl, 
vaihteen asettimia 602 kpl, jarrukengan poisto
laitteita 8 kpl. jarrutustien vastakiskoja 4 kpl 
ja vaihteen kiilalukon kayttotankoja 400 kpl. 
K 60 ratakiskon aluslevyja on muutettu K 54 
aluslevyksi 14 700 kpl. 

Helsingin valimo on toiminut Hyvinkaan kone
:pajan alaisena osastona. en toimituksista ovat 
Jarrutonkat muodostaneet huomattavan osan. 
Vuoden kuluessa on valimo ottanut kayttoon 
trukkikuljetuksen valumallien siirros a. Tama 
kuljetustapa on havaittu nykyiseen rakennuk
seen ja siella oleviin olosuhteisiin hyvin sopivaksi 
ja tehokkaaksi . 

Valimossa on vuoden kuluessa valettu jarru
tonkkiii 44 903 k-pl, jarruanturoita 62 832 kpl, 
vaunun laakeripesia 1 223 kpl, jousirengasaineita 
918 kpl. arinarautoja 11 706 kpl, kaatoarinoita 
206 kpl, kattilansuun suojuslevyja 1 336 kpl, 
ilmajarrun osia 2 875 kpl, vetotangon johtoholk
keja 1 873 kpl, kynnysrautoja 606 kpl, oven
pyoria 4 032 kpl, laakeripesan valilaattoja 4 128 
kpl, laakeripesan liukukiskoja 1 421 kpl, jousen 
valilaattoja 1 428 kpl, luistinhakkeja 80 kpl, 
luistinmantia 161 h.-pl, telin keskioita 136 ktJl, 
puskimen tuppiloita 640 kpl, kaasuretortteja 14 
kpl, mei teja 3 kpl, vai.hteen valitonkkia 12 233 
kpl, jalustoja 201 kpl ja painoja 301 kpl. Miinan 
ankkureita 210 kpl ja niiden pyoriii. 1 000 kpl 
seka muita valukappaleita 9 340 kpl eli kaikkiaan 
163 839 kpl. 

Konepaja ja valimo ovat yhteensa kayttaneet: 
terasta 1302.1 tonnia, jarrutonkkia ja -anturoita 

69.1 tonrua, muuta va1urautaa 0. 9 tonnia, mes
sinkia ja pronssia 47 800. o s kg ja valkometallia 
17 194 kg. valaneet: jarrutonkkia ja -anturoita 
1 635 tonnia, muuta valurautaa 522. o tonnia, 
messinkia ja pronssia 55 092 kg ja valkometallia 
46 650 kg s~a kuluttaneet sahkovirtaa 
2 393 187 kWh. 

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

Kon paja on toiminut uusien vaunujen val
mistajana seka matkustajavaunujen korjaajana. 
Dm 4-moottorivaunujen korjau ta, rninka Pasilan 
konepaja on ti.ihan saakka suorittanut yksin, on 
jaettu Pasilan ja Hyvinkaiin konepajojen kesken 
niin, etta Hyvinkaa korjaa moottorit ja Pasila 
muun vaunun. Uu ien vaunujen valmistamiseksi 
on konepajalla toimeenpantu uudelleenjarjeste
lyja, joista johtuen on pulttiosasto siirretty 
Hyvinkaan konepajalle. Uusi ruiskumaalaamo 
on voitu ottaa kuluneen vuoden ai.kana kayttoon. 

Korjaustoiden lisaksi on konepajassa valmis
tunut uusia vaunuja ja alustoja yhtoensa 534 kpl, 
joista avonaisia tavaravaunuja, litt. Hk 294, sepe
linlevitysvatmuja, litt. Mas 90, lamminvaunuja, 
litt. Ggv 94, malminkuljetusvaunuja, litt. Om 25, 
sailiovaunuja, litt. Go 4, suurkuormausvaunuja, 
!itt. Ose I, rontgenkuvausvaunuja, litt. A 1, 
4-ak . postivaunuja, litt. Po 4, Posti- ja lennatin
laitoksen asuntovatmuja, !itt. Tp 1, sailiovaunun 
alustoja, litt. ag (Aga Oy) 1, sailiovaunun alus
toja, litt. Sti (Typpi Oy) 6, sailiovaunun alustoja, 
litt. Syp (Yhtyneet Paperitehtaat Oy) 1, sailio
vaunun alustoja, !itt. Gnz (Esso Oy) l, sailio
vaunun alustoja, litt. Sti (Rikkihappo- ja super
fosfaattitehtaat Oy) 6 ja sailiovaunun alustoja, 
litt. Sol (Oulu Oy) 2 kpl. 

Henkilovaunuista muutettiin 12 kpl Cm-vau
nuja astmtovatmuiksi, litt. Bt, 8 kpl CEi-vaunuja 
korjausjunan asuntovaunuik. i, litt. Bg, 10 kpl 
Ci-vaunuja retkeilyvaunuiksi, litt. Eim ja Ek
vaunu hedelmankuljetusvaunuksi, litt. Ggh. 
Lisaksi uudistettiin 3 CEi-vaunua. 

Muina huomattavina toina on valmistettu 10 
kpl siltoja, 2 kpl lumiauroja, 1 kpl jaahoyla, 
1 kpl kaiintopoytia 22 m, 11 kpl valonheitin
pylvaita. Lisaksi on asennettu 2 kpl veturin
kattiloita, 2 kpl Lokomo-kattiloita, Pasilan 
lampokeskus kaikkine laitteineen, seka suoritettu 
koko rataverkolla neljan veturitallin ja rilaisten 
rakennusten putl{ityot. Samoin on tehty pumppu
laitoksia 4 kpl ja asennettu oljynjakelulaitteita 
8 k-pl. 

Kertomusvuoden aikana konepaja on kiiytta
nyt terasta 3 489. 1 tonnia, jarrutonklria ja -antu
roita 388.3 tonnia, muuta valurautaa 220 tonnia, 
messinkia ja pronssia 53 497.3 kg ja valkometallia 
11 625 kg, valanut messinkia ja pronssia 56 173 
kg ja valkometallia 63 371.4 kg seka kuluttanut 
sahkovirtaa 2 133 963 kWh ja tuottanut sita 
1 149 000 kWh. 



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

Konepaja on toiminut paaasiassa Dm 6-7-
moottorivaunujen korjaajana. Lisaksi on kor
jattu tavaravaunuja ja kevyita moottorivetureita 
sarjat Vk 11-13, Vv 11-12, Sv 11 ja Rr 11. 
Moottorikaluston suurenemisesta johtuen on 
konepajalla toimeenpa.ntu korjausta help_ottavia 
uudelleenjarjestelyja., joista huomattavnnpana 
mainittakoon pajan muutta:rninen moottorivau
nujen nosto-, purku- ja pesuosastoksi. Moottori
kalustoa varten on konepajalle rakennettu nor
maalia tilavammat nostokuopat. 

Vaihdeosasto on jatkuvasti vahentanyt toi
:rnintaansa laitteiden ja toiden siirtyessa 
Hyvinkaalle. 

Paatyon ohella on konepajassa suoritettu 
paineastiain tarkastuksia, joista mainittakoon 
hoyryveturikattilain 1 taystarkastus, moottori
vetrn·ien hoyrykattilain 4 taystarkastusta, moot
toriveturien ilmasailioiden 7 taystarkastusta seka 
valokaasunkuljetusvatmujen kaasusailioiden 9 
taystarkastusta. 

Lisaksi on kouepajalla valmistettu 100 kpl 
kuparisia kannuja; 1 400 kpl rautalevykannu.ja; 
267 kpl erilaisia lamppuja; 730 kpl lampun os1a; 
495 kpl erilaisia lyhtyja; 450 kpl aurausmerkkej~; 
120 1.-pl nopeusmerkkeja; 40 kpl asetettav1a 
raidemittoja; I75 kpl oljyruiskuja; 7 kpl veturi
talliin savutorvia; 100 kpl ratakiskon sorkka
rautoja; 676 kpl vaihteen kielia; 7 kpl vaihteen 
risteyksia; 302 kpl vaihteen vetotankoja ja niiden 
osia seka 28 963 kpl vaihteen mui.ta o. ia. 

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

Kuopion konepaja on toiminut edelleen hoyry
veturien korjauspajana. Pieksamaen vaunu
korjauspaja on toiminut Kuopion konepajan 
alaisuudessa suorittaen tavaravaunujen korJauk
sia. Vaunukorjauspajalla on edelleen jatkettu 
seka raidetilojen jarjestely- etta aluskehysosaston 
rakennustoi ta. 

Kuopion konepajan suorittaman varsinaisen 
veturikorjauksen lisaksi on mainittava seuraavat 
huomattavimmat tyot: veturikattilan taystarkas
tuksia 26, sisapuolisia tarkastuksia 33 ja kattilan 
vaihtoja 5 seka paineilmasailion tarka tuksia 53 
kpl. Val:rnistettu mm. veturinhoyrykupuja 3, 
tuhkalaatikoita I, erilaisia veturinlaakereita 62 
ja valipuskiroia 6I kpl, sorvattu I 015 vetnrin
pyorakertaa (josta rengastettu 114) ja korjattu 
veturinjousia 1 63I kpl seka valettu 69 mantaan 
messingit. 

Pieksamaen vaunukorjauspaja on varsinaisen 
vaununkorjaustyon ohella eri tilauksesta valmis
tanut vaunun sivuluukkuja 4 000, -sivuovia 400, 
rautaisia vaunun sivupylvaita 4 597, paatylau
toja 14 800, koneistanut keskion yla- ja alaosia 
48, korjannut laakeripesia 589, sorvannut pyora
kertoja 4 042 (joista rengastanut 57 I) ja romut
tanut vaunuja 68 kpl. 

Konepaja on kertomusvuonna kayttan:Yt 
terastii 155 tonnia, jarrutonkkia ja -anturo1ta 
43 tonnia, valrn·autaa 21 tonnia, messinkia ja 
pronssia 7 800 kg, valkometall.ia 10 900 kg, vala-
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nut messinkia ja pronssia 7 000 kg seka kulutta
nut stihkovirtaa 469 949 kWh. Vaunukorjaus
paja on kayttanyt terasta 545 tonnia, jarru
tonkkia ja -anturoita 135 tonnia, valurautaa 3 
tonnia, mes ·inkia ja pronssia 200 kg seka valko
metallia 1 100 kg. 

5. 0 u I u n k one p a j a 

Konepaja on toiminut tavaravatmujen korjaus
konepajana. Konepajan lampokeskuksen kauko
lammitysverkostoon liitettiin toi.m.isto- ja asuin
rakennus, jonka tilavuus on 4 250 m 3 , ja kone
pajan maalaamoon rakennettiin kiinteat telineet. 
vaunujen kattotoiden suoritusta varten. 

Varsinaisiin korjaustoihin liittyen sekii niiden 
lisaksi on suoritettu seuraavat huomattavat tyot: 
kaa usailioiden taystarkastuksia I3 kpl, valmis
tettu mm. 95 kpl 3-pyoraresiinoita, 10 kpl rulla
vaunun akselistoja, 20 kpl raskaan kiisivaunun 
pyoTakertoja ja 30 kpl tynnyrinnostimia, sorvattu 
erilaisia pyorakertoja 1 62I kpl ja hiottu kokiJ!i
pyorakertoja 213 kpl, korjattu 4 kpllumiaw·oja, 
2 kpl rata-autoja, 2 kpl halonsahauskoneita, 5 kpl 
pnmppuresiinolta ja 4 kpl 3-pyoraresiinoita. 

Konepaja on kertomusvuonna kiiyttiinyt 
terii ta. 73.6 tonnia, jarrutonkkia ja -anturolta 
24.5 tonnia, muuta valuTautaa 6. 5 tonnia, mes
sinkia ja pronssia 170 kg seka kuluttanut sahko
virtaa 197 693 kWh. 

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

Vaasan konepaja on toiminut kevyiden hoyry
vetureiden ja tavaravaunujen korjauskonepajana. 
Naihin korjaustoihin liittyen seka naiden lisa.ksi 
on konepaja suorittanut seuraavat huomattavat 
tyot: korjattu veturin jousla 906 kpl, asetettu 
uusia pyorarenkalta vetureihin 180 kpl, vaihdettu. 
tuliputkia 3 481 kpl ja lieskaputkia 289 kpl, 
suoritettu kattiloiden tii.ystarkastultsia 18 kpl ja 
sisapuolisia tarkastuksia 34 kpl, vaihdettu katti
loita 10 kpl, suoritettu painesailioiden tarkastuk
sia 73 kpl, korjattu kalvinkoneita, betonimyllyja, 
ilmakompressoreita ja kalvopumppuja yhteensa 
6 kpl seka valmistettu sahkokeskuksen alustoja 
4 kpl, traktorin. peravaunuja 2 kpl ja laahaus
kauhoja 6 kpl. 

Vuoden aikana on konepaja kayttiinyt terasta 
55.9 tonnia, jarrutonkkiii. ja -anturoita 19.6 7 ton
nia, muuta valurautaa 0. o 5 s tonnia, messinkia. 
ja pronssia 3438. 1 5 kg ja vallmmetallia 2 268 kg, 
valanut messinkiii ja pronssia 7 749 kg seka 
kuluttanut sahkovirtaa 186 300 k~'b. 

K o u l u t u s t o i m in t a: 

Konepajakouluista valmistui vuoden aikana 99 
veturinlammittajaa ja 42 ammattityontekijaa. 
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Yhteenveto konepajojen suorituksista 

Hyvin- Pasiln Turku 

I 

Kuopio Ya asa Oulu Yhteensa 
k aa + 

Pieksi\-
miiki 

I 

1. Kaytetty terasta ton • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 1 302.1 3 489.1 440.3 700.0 5 598.8 73.6 11603.9 
2. >) j arr u tii nk k:ia ja anturoita ton 0 0 0 69.7 388.3 87.<1 178.0 19.7 24.5 767.6 
3. >) muuta valurautaa ton •• 0 ••• •••• 0.9 220.0 17.6 24.0 - 6. ~ 269.0 
4. >) messink:iii ja pronssia ton . ... . . . 47.8 53.5 2.5 8.0 3.4 0.2 115.4 
5. • valkometallia ton ..... ......... 17.2 11.6 - 12.0 2.3 - 43.1 
6. Valettu jarrutiinkkia ja anturoita ton 0 0 0 1 635.0 - - - - - 1 635.0 
7. >) muuta valurautaa ton . . . . . . . . . . 522.9 - - - - - 522.9 
8. >) messink:ia ja pronssia ton ... .. . 55.1 56.2 - 7.0 7. 7 - 126.0 
9. » valkometallia ton . . ......... . .. 46.7 63.4 - 12.0 - - 122.1 

10. 1\uJutettu sahkiivirtaa kWh . . . . . . . . . . . . . . 2 393.2 2 134.0 ..!38.8 469.9 186.:l 197.7 5 19.9 
11. Tuotettu sahkiivirtaa kWh .. . ..... . . .. . . . - 1149.0 - - - - 1 1-!9.0 
12. Tehty tyiitunteja yht. 1 000 h . .. . ...... . . 1 6-!5. 9 2 847.7 779.9 779.8 339.7 2!'>9.8 6 652.8 
13. 'l'uotannon arvo mmk ...... . ... ..... . ... 1 077.7 2 064.0 600.2 J 0. 7 166.0 198.9 4 587.5 

T y 6 tun tie n l u kum a a r a: (1 000 h) 
\ ' 0 19&9 v. 1958 \', 1057 

Paakonepajat ..... ............ . ...... .. .... . 6 652.8 6 883.7 8 044.9 
Varikkokorjauspajat ....... . . . ... .... .... .. . . 1 505.9 1 594.7 1 4 4.9 

90.2 90.0 2.1 

248.9 8 568.± 9 611.9 

Sahkiikoncpaja . . ..... . . . . . . .. ..... ........ . 
-------7----------------~---------------
Yhteensa I 

val m i s t u k s en a r v o : (mmk) 

Paakonepa.jat .. ... ..... .. . .... . ...... .. .. . . ·I 
Varikkokorjauspajat ... . ..... . ............. . . 

4 587.5 -! 529.2 5 276.2 
515.2 499.5 478. 1 

Sahkiikoncpaja ..... . .. ... .. . ... . . . ........ . i 
---------+-------------------~-------------------7-------------------
Yhtcrnsii I 

33.5 31.7 29.2 

5 136. 2 5 060.! 5 783.5 

T y 6 n t e k i j a i n 1 u k u m a a r ii t (vuoden lopussa) 

Paakonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 093 3 393 4 163 
Vari.kkokorjauspajat . .. ... ....... . ... ... . .... 793 785 808 
ahkiikonepaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 189 2Hi 

-------+--------------~~--------------7---------------

Yhteensii. l 4 099 J 367 5 186 

Di~'klcuvan kaluston korjaus v. 1959 

Korjattu liikkuvn>t ka l ustoa 

\"etureit>t ja moottorivaunuja n enkilovaunuja I Tava rava nnuja 
Piiiikonepajat 

I I I I 
I I 

I I 
T iiys- \ 'iili - Pika- I Vaurio- Suur- T iiys- \"iili-

I 
Pika-

I 
Suur- T ilys- \' iili- Pika-

k o1·j . k orj. korj. k orj. korj. k orj. korj. korj. korj. korj. kurj . korj. 

I 

Hyvinkiiii . . . .. . .. . .. ·I 77 85 1 193 33 - - - - - - - -
Pasila .. ... . ... ....... 20 11 32 5 78 127 720 314 12 355 262 785 
Tul'ku ......... . . . .. . 30 17 66 27 2 12 24 48 37 929 403 1403 
Vaasa . .... ....... .... 59 22 17 1 - - - 13 - 394 68 292 
Oulu . ..... . . . ... . . . .. - - - - - 6 - 45 - 7 0 800 1553 
Kuopio • • •••• 0 4 •••••• 53 65 27 2 - - - - - - - -
Pieksamaki . . ..... . ... - - - - - 32 - 30 G 939 898 2146 

Yhtecnsa1 239 1 200 I 335 1 80 1 77 I U4 I 450 I 55 1 3 397 I 2431 I 6 179 



](one jaksot 

Piiiikonepajat 

l. 
2. 
3. 
-!. 
5. 
G. 
7. 
R. 
9. 

konejakso .. . .. _ .... 
• ... . ..... . 
>) .......... 
» . . . . . . . . . . 
» . ..... .... 
• .......... 
» .......... 
• •••• • •• 0 •• 

>) ...... . ... 

Yhteensal 

Kaikki yhtcensa 

, 'i:ihkolaitteet 

korjattu liikkuvaa ko.lustoa 

Vetureita ja moottorivaunuja 

I I 
Tays- ViiU-
korj. korj. 

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

Pika- I Vaurio-
korj . ktlrj . 

20 2 232 
25 6129 
15 543 
31 2175 

7 2 944 
7 11604 
3 1 !l90 
7 524 

29 6 717 

144 ,34 858 1 

479 34 926 

Valtionrautateiden omat sahkolaitokset ovat 
kehittaneet ahkoenergiaa kertomusvuoden ku
luessa Helsingissa 1 149 000 kVi7h:a ja Hanka
salmella 57 700 kWh:a. 

Kertomu vuoden aikana varustettiin Hiltulan
maen, Juanlwskon, Karppilan, Korvuan, Sanki
maen ja Taiva.lvaaran liikennepaikat sii.hko
valaistuksella, joten sahkoistettyjen liikenne
paikkojen lukumaara vuoden lopussa oli 702. 
Lisaksi varustettiin eri ratajaksojen alueilla 
yhteensii. 7 vahtitupaa sahkovalaistuksella, joten 
sahkoistettyja vahtitupia oli vuoden lopussa 
614 kpl. 

Tw·un, ensimmii.iseksi valn'listuneen kolmen 
die elveturisijan huolto- ja korjaustalliin asen
nettiin valaistus- ja munt sahkolaitteet ajan
mukaisin ja tyonvaatimuk ·ia vastaavin laittein 
kii.yttaen mm. loistevalaisimia. Pieksamiien 
uuden moottorivaunutallin sahkoasennustyot 
saatiin loppuvaiheeseen. Oulun vaunukorjau ·
pajan sahkovalaitus- ja voima-asennukset val
mistuivat ja samoin Oulun rataosaston laajenne 
ttU1 tyokoneiden huolto- ja korjausrakennuksen 
siihkoasennukset. Ii almen uuden terveyden
hoitokeskuksen sahkoasennustyot, Pasilan kone
pajan ruiskumaalaamon valaistuksen asennus
tyot ja Pasilan varikon lampokeskuksen seka 
Kotkan ja Kouvolan veturitallin, samoinlmin 
Kotkan huoltorakennuksen sahkoasennustyot 
saatiin loppuun suoritetuiksi. Oulun ja Tampe
reen polttoainejakelulaitteiden sahkoasennustyot 
saatiin suoritetuiksi. Samoin valmi tuivat eina
joen polttoa inekentan valaistus- ja voimalaite
asennukset. 

Sahkoliityntojen jarjestelyjen yhteyde sa suo
ritettiin paikalliset ·ahkoasennustyot Hiekka
lahteen, Hyrynsalmelle, Porokylaan, Sotkamoon 
ja Tohmajarvelle hankituille 2. 5 t puutavara
nost.ureille seka suoritettiin voima- ja valaistu. -
asennukset Kajaanin P et.i.isenniskaan 1·akenne-

Henkililvaunuja 

I I 
Suur- Tays-
korj. korj. 

- -
- -
- -

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

-, 

I 
Yiili- Pika-
korj. korj. 

- 12 023 
- 804 
- 456 
- 926 
- 119 
- 462 
- 708 
- 834 
- 157 

-,16 489 

744 16939 J 
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Tavaravaunuja 

I I I 
Suur- Tiiys- Viili- Pika-
korj. korj. korj. korj. 

- - 157 6 900 
- - 905 6 555 
- - 171 3 490 
- - 887 4 768 
- - 635 23 8 
- - 261 3 053 
- - 443 7 421 
- - 329 844 
- - 555 6 610 -, -I 4 343 , 42 029 

55 3 397 1 6 774 48 208 

tulle puunkylla tamolle. Samoin sahkoistettiin 
Sysmajarven ja Punkasalmen vedenottolaitokset, 
J oensuun halkokentta ja Andersbyn sorakuopan 
kivenmurskaamo. Mantyluodossa valmistui 20 
kV:n suurjannitelinja ja pylvasmuuntoasema 
seka siihen liittyvat pienjii.nnitea ennukset rom . 
valtionrautateiden oljysailion rakennus- ja 
kayttotarpeita varten. Pasilan ja Tampereen 
veturitallien sahkojohtoasennukset uusittiin. 
Lahden tavaratoimiston liitynta, Kokkolan ase
man liitynta- ja syottojohdot seka Jyvaskylan 
asema-alueen sahkojohdot jarjestettiin uudelleen. 
Valvottiin Kouvolan uuden aserr..arakennuksen 
sahkoasennustoiden suoritusta seka tehtiin muu
tostoiden vaatimat uudet suunnitelmat. 

Pasilan konepajan eri osastoilla jatkettiin 
jannitteenmuuttamista 500 V:sta 380 V:iin. 
Vaihesiirron kompensoimisesta aiheutuvat tyot 
saatiin loppuun suoritetuiksi Pasilan konepajalla. 
Pa ilan konepajan ja Helsingin voima-aseman 
valiset kaulwmittausJaitteet valmistuivat kaytto
kuntoon. 

Iisalmessa, Karjaalla ja Porissa saatiin kaanto
lavojen sahkoistystyot, valmiiksi. Kayto sa ole
via sahkoistettyja kiiantolavoja oli vuoden 
lopussa 26 liikennepaikalla yhteensa 36. 

Uusista suunnitelmista mainittakoon Turun 
varikon uuden huolto- ja korjaamorakennuksen, 
Pieksamaen vaunukorjauspajan metallityoosas
ton ja Niiralan uuden asemarakennuksen sahko
asenm.lkset seka Vatialaan rakennettavan rata
osa ton huolto- ja korjaamorakennuksen sahko
asennussuunnitelmat tahan liittyvine muunto
asemineen. Riihimiien laajennetun ratapihan 
sahkolaitteita varten laadittiin alustava suunni
telma. Hyvinkaan konepajan valimoa vart-en 
laadittiin sahkolaitteiden osalta suunnitelmat. 
Tutkittiin mahdollisuuksia oman 20 kV:n sahko
linjan rakentamiseksi Imatran Voima Oy:n 
Hyvinkaan muuntamolta Hyvinkaan konepajalle. 

Sahkotehotarp en tuntLlvan viimeaikaisen 
li iifintymisen vuoksi laadittiin Oulussa Oulun 
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III:n muuntoaseman su~_mnitelmat seka aloitet
tiin muuntoaseman rakentaminen kahta 200 
kVA:n muuntajaa varten. 

Useilla ratapihoilla lisattiin ja parannettiin 
valaistusta ja varsinkin suurehlwilla Jiikenne
paikoilla otettiin samassa yhteydessa kayttoon 
us. kaasupurkauslamppuja, joiden avulla valais
tuksen tehoa edelleen saatiin parannetuksi. Uusia 
32 m:n valonheitinpylvaita py tytettiin Ouluun, 
Iisalmeen, Kuopioon, Lahteen ja lVHintyluotoon 
yksi kuhunkin seka Seinajoelle ja Kokkolaan 
kaksi kuropaankin, minka lisaksi Kokkolaan 
pystyt ttiin yksi 20 m :n valonheitinpylvas. Tiissa 
yhteydessa s ijoitettiin u seimpiin naihin pylvaisi.in 
kiinnitettyihin valonbeittimiin myoskin em . 
kaasupurkauslamput. Vuoden lopussa oli 
pystytettyna yhteensa 103 kpl 32 m:n valon
heitinpylvaita 29 liikennepaika!Ja. 

Helsingissa suoritettiin hallintorakennuksen 
huonejarjestelyjen seka huonekorjausten yhtey
de a sahkoasennuksissa muutos- ja korjaustoita. 
Helsingin asemaravintolan uusit~_m alaravintolan, 
lantisen hallin, lippukassojen ja sadekatosten 
valaistus uusittiin ja julkisivuvalaistusta paran
nettiin. Valtionrautateiden omistamissa kiin
teistoissa suoritettiin huonelwrjausten yhtey
dessa sahkoasennu ten korjauksia ja uusimisia. 
Helsingin Iampo- ja voimakeskuksen osalta laa
dittiin alustavat suunnitelmat suurjiinnitteen 
muutoksesta 5 kV:sta 10 kV:iin. Lisaksi suori
tettiin lukuisilla ratapihoilla seka. valtionrauta
teiden liikenne- ja asuinrakennuksissa pienehkoja 
ahko laitteiden uudis-, uusi=is- ja korjaustoita. 

Lukuisilla liikennepaikoilla siirryttiin ns . perus
maksutariffijarjestelmiian sen osoittautuessa 
rautateille edullisek i. SahkonJdiyton kehitysta 
seurattiin jatkuvasti ja suoritettiin tutkimuksia 
er i tariffimuotojen valilla. 

Liikkuvan kaluston sahkolaitteiden kayttoa 
valvottiin jatkuva ti. Matkustajavaunujen valais
tu generaattoreihin ja naiden kayttOlaitteisiin 
toimisto on esittanyt tehtavaksi eraita muutok-
ia, jotka kayvat valttamattomiksi, kun j~_Lnien 

kulkunopeudet yha nykyisestiilin kasvavat. 
Muutostoihin on jo ryhdytty. Kahteen makuu
vaunuun on kokeeksi asennettu virran:r;nuuttaja 
ja pistorasiat sahl,oisia parranajokoneita varten. 
Uudistettaviksi maaratyissa henl,ilovaunuissa 
uu itaan muutamissa sahkovalaistuskin loiste
putkivalaistukseksi. Vuoden loppuun mennessa 
valmistui loisteputkin varustettuja uudistettuja 
vaunuja nelja, joten niita on kaikkiaan lmus i. 
, ahkoteknillisessa toirnistossa on suunniteltu 
hankittavien tera. rw1koisten matkustajavaunu
jen sahkolaitteiden periaate-kytkinkaaviot ja 
annettu lausunnot vaunujen valmistajan 
Maschinenfabrik Esslingen'in esittami ta yksityis
kohtaisista sahkoasennussuunnitelmista. Sahko
valaistuja vaunuja oli vuoden lopussa - moot
torikalustoa lukuunottamatta - 668, mika on 
55. 4 % koko matkustajavaunukannasta. 4-akse
lisista vaunuista oli sahk6valaistuja 569 eli 
77.7 %- Sahkovalaistuja hoyryvetureita oli 501 
eli 73.7 % koko hoyryveturima.arasta. Diesel 
mekaanisten moottorivetoneuvojen sahkolait 
teista toimisto on antanut pyydetyt lausunnot 
ja suorittanut niita koskevia tyo- ja vastaanotto-

tarkastuksia valmistajien tehtailla.. Toimisto on 
li aksi ehdottanut tehtaviksi eraita kayttovar
muutta ja paloturvallisuutta li aavia tai kuljet
tajan tehtavia h lpottavia muutoksia eka jo 
valmiiseen etta tilattavaan kalu toon. aista 
tilattavaa ka'lustoa koskevista muutoksista huo
mattavirnmat ovat generaattoritehon suurenta
min n Dm7-moottorivaunuissa paaasias a 
1 i.nj aradiolai tteiden asentamisen varal ta - j a 
s iirtyminen yksinomaan oljynkestavalle ja kuu
missa paikoissa, myos lammonkestavalle eristyk
sella varustettujen johtojen kayttoon. Vanhaan 
kalu ·toon tehdyista muutoksista kaytossa tuntu
vimmat ovat Dm4-moottorivaunujen ajopoytaiin 
tehdyt, kuljettajan toimintaa helpottavat kojei 
den siirrot ja vaihdot . 

Kertomusvuoden aikana on suoritettu kahteen 
kymmeneen en immaiseen Hr12-dieselsahkovetu
riin tulevien paagenet·aattorien, ratamoottorien 
ja apumoottorien vastaanottokoestuksia Oy 
Stromberg Ab:n tehtailla Pitajanmaella. Paa.
generaattoreista koe ·tettiin kaikki vuoden aikana 
valmistuneet 11 kpl, kun taas rata- ja apumoot
torien vastaanotot suoritetti in pistokokeittain. 

Ensimmaisen ja toisen Hr 12-veturin ( o 2200 
ja 2201) k oeajoihin on otettu osaa seka suoritettu 
myos samojen vetw·ien lopullis t. ahkotelmilliset 
vastaanottotarkastukset. Vuoden aikana val
mistuivat lisaksi Hr12-veturit 2202- 2205, joiden 
koeajoihin on osallistuttu ja suoritettu niid n 
lopullinen sahkoteknillinen vastaanottotarkastus . 

Sahkoteknillisen toimiston insinoorit ovat toi
mineet opettajina moottorivetoneuvon kuljetta
jien tilapaisilla koulutu lrnrsseilla ja osallistuneet 
opetusohjelmien laatimiseen ja luentotyohon 
kursseilla, joita Rautatieopistossa on pidetty 
Hrl2-veturien kanssa tekemisiin tulevalle hen
kilostolle. 

Kertomusvuonna on otettu osaa koneteknilli
Relle toimistolle rakennettavan mittausvaunun 
seka Hyvinkaan konepajalle rakennettavan Hr12-
v etureita varte ntulevan koekentan suunnitteluun. 

Rautateiden ahkoistiimi. SUl_illllitelmat ja ver
tailevat laskelmat on uoritettu loppuun. 

Vuoden aikana rakennettiin uusia kuparipuhe
linj ohtoja 969. o jkm ja terasjohtoja 120. o jkm. 
Vanhoja kuparijohtoja purettiin 40 . 4 jkm ja 
terasjohtoja 339. o jkm. Puhelinavojohtojen 
yhteismaara lisaantyi nain ollen 341 jkm. 
Viestipylviislinjojen vuo ikorjaustyot suoritettiin 
taystaajennuk ena 170 ratakilometrilla. osittais
taajennuksena 140 ratakilometrilla, raskaana 
vuosikorjauksena 420 ratakilometrilla ja kevyt
korjauksena 350 ratakilometrilla. Valtionrauta
teiden omia johtoj a kunnostettiin 8 396 jkm ja 
posti- ja lennatinhallitul<sen johtoja 8 465 jkm. 
yhteensa 16 861 jkm. Pylvaita pystytettiin 
6 821 kpl. Kaikki kaytetyt pylvaat olivat 
kreosoottikylUistettyjii.. 

Uusia puhelinmaakaapeleita asennettiin 
ybteensii 57 850 m yhteisen johdinpituuden 
ollessa 2 616 069 m. Puhelinilmakaapeleita asen
nettiin ybteensa 2 589 m ybteisen johdinpituuden 
ollessa 28 990 m. 

Selektoripuhelinlaitteita taydennettiin kah
della selektoritelineella ja 65 puhelinliitynnaUa. 
Vuoden lopu sa selektor ipuhellnjohtojen yhtei ' -



pituus oli 4 150 km. elektoripuhelinliitynt6jen 
lulrumaiira oli yhteensa 705 kpl, joi.sta liikenne
osaston kaytossa oli 618 kpl ja rataosaston kay
tossa 87 liityntaa. 

Keskusaikakellojarjestelmia asennetti.in tay
clellisina yhclelle liikennepaikalle ja suurehkoja 
lisayksia suoritettiin kahdella liikennepaikalla. 
Keskusaikakellojarjestelmia o li vuoden lopussa, 
ybteensa 48 eri liikennepaikalla. 

Heikkovirtalaitteiden asennw toita suoritettiin 
Helsingissa ja JyvaskyHis a. Naiden toiden 
yhteydessi:i. asennettiin kaksi pikapuhelinjarjes
telmaa s:lldi. yksi ristikytkinteline . 

Rautateiden to imesta hankittiin tai lunastet
tiin yleisiin keskuksiin liittyviii puhelinyhteyksia 
yhteensa 47 kpl. 

Kaukopuhelinverkoston automatisointia laa
jennettiin vuoden aikana viidella lisayhteydella 
viileilla Helsinki-Hyvinkaan konepaja, Tampere 
- Pori seka Tampere- Peipohja. Laajennuksen 
yhteydessa asennettiin 10 uutta kaukovalinta
paatetta. Vuoden lopussa oli taysautomaattisia 
tai puoliautomaattisia kaukoyhteyksia 77 , joista 
fysikaali ia 37 ja kantoaaltoyhteyksia 40. Pasilan 
varikolle hankittiin ja otettiin kaytt66n 25 tilaa
jan automaattike ku . Puherekisteri1aitteita asen
nettiin 14 kpl rataosalle Kouvola- Pieksamaki. 

Kaukokirjoitinyhteys asennetti.in Kouvolan ja 
Pieksiimtien junatoimistojen vtilille. 

Uusia junanltihetyskeskuksia otettiin ktiytt66n 
Helsingissa, Turussa, Haapamtiella, einajoella, 
Pieksamii.ella seka Oulussa junanltihettajilla ja 
Nokelan junatoimistossa. Tfiiden keskuksien 
poytakojeet ovat sahkokonepajan valmi.stetta. 

Kirkniemen ja Raahen asemalle asennettiin 
yksi tukiasema, joista Raahen asema on koe
kaytossii. Tukiasemat liikennoivat kahden tai 
kolmen kannettavan radiolaitteen kanssa. Piel<sii-
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mtiella joutui vuoden 59/60 vaihteessa kokeilu
kuntoon yhden tukiaseman ja 2 veturiasemaa 
ktisitttiva ratapiharadiojarjestelmti. Rautatie
rakennusosastolle valmistui Jyviiskyltin-Suo
lahden radanoikaisutyomaata varten Laukaassa 
oleva Jyviiskyltistti kauko-ohjattu tukiasema, 
mihin kuuluu 3 kannettavaa asemaa sekti yksi 
autoasema, joista voidaan puhua kaikkialle puhe
linverkkoon tukiaseman kautta. Vuoden lopussa 
oli kaytossa yhteensa 7 radioverklwa. 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin linjaradio
kokeiluihin liittyvia jarjestelmakokeihlja rata
osilla Pieksamaki-Jyvaskyla ja Toijala
Tampere seka kenttavoimakkuusmittauksia rata
osalla Toijala- Tampere--Haapamaki. 

Suurehkoista turvalaitteiden uudisrakennus
toista mainittakoon Korson, Jtirvenpaiin, Kort
tion (Riihirnaella) ja Mantyharjl.m releasetinlait
teet seka automaatti en linjasuojastuksen val
mi. tuminen viilei1le Kerava-Riihirnaki (42 km) 
ja Mikkeli-Otava (14 km). 

Turvalaitteiden muutos - Ja taydennystoita 
suoritettiin viidellatoista en liikennepaikalla. 
Turvalaitetoiden yhteydessa rakennettiin 71. + 
johdinkilometria ja purettiin 5.1 johdinkilometria 
kirkasjohtoa. Pylviiitii pystytettiin 64 kpl. 
Maakaapelia laskettiin 80.7 km (2 185. 3 jkm). 

Risteilyanomusten perusteeUa annettiin ker
tomusvuoden aikana ri teilylupia 226 vahvavirta
johdolle seka 270 heikkovirtajohdolle ja -asetel
malle. Sii.hkoasetelmille myonnettiin 201 lupaa, 
koti- ja virkapuhelimia myonnettiin yhteensa 
125 h.j)l. 

Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknilli
sen toimiston toimesta 106 ja ratainsinoorien 
toimesta 146. Vahva- ja heikkovirtalaitteiden 
asennustarkastuksia suoritettiin yhteensa 103. 

V. VARASTOT JA HANKINNAT 

Vuoden aikana rakennettiin rataverkostol
lamme siiilioita oljyjen varastointia ja jakelua 
varten seuraavasti: 

V arastosailiat: 

Syksylla aloitettiin 3 000 000 litran kaasuoljy
sai1ion rakentaminen Mantyluotoon seka tilattiin 
levyt kahta 8 000 000 litran ja yhta 5 000 000 
liti·an siiiliota varten: 

Mikkeliin valmi tui 525 000 litran sailio kreo
soottioljya varten. 

J akelu.sii iliot: 

Kaasuoljysailioita valmistui Helsinkiin 100 000 
I, Savonlinnaan 33 000 1, Ylivieskaan 33 000 I, 
Jyviish.-ylaan 30 000 l, PieksiimaeUe 50 000 I, 
Saloon 5 000 l ja :Malmille 2 200 J. 

rarastot 

ValtiOJuautateiden varastoissa olevien tavaroi
den keskimaariiinen varastoarvo oli 6 279 130 132 
markkaa, jakautuen eri varastojen kesken seu
raavasti: Helsinki 1 050 376 374: -, Hyvinkati 
960 012 102: -, Turku 670 633 363: -, Oulu 
637 184 240: -, Kuopio 414 796 759: - ja poltto
aine- ja puutavaravarasto 2 546 127 294: -. 
Tarveaineita otetti.in varastoista kaytettaviiksi 
9 440 857 265 markan arvosta ja myytiin muille 
valtion laitoksille 161 718 992 markan seka yksi
tyisille 464 351 744 markan arvosta, ollen myynti 
yhteensa 626 070 736 markkaa. Myynnistii oli 
tilitavaran osuus 312 821 258 markkaa, josta 
hinnankorotusta 17 039 884 seka kaytetyn tava
ran, romun ja jatteiden osuus 313 82 1 258, josta 
oli puhdasta myyntituloa, kun kiisittely-, rahti
ym . kustannukset ja konepajojen osuus vahenne
taiin, 266 174 745 markkaa. l\:Iyyntituloina tulou
tettiin valtiolle vahennykset huomioonotettuna 
279 642 369 mk. 
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Hankinnat 

Kaikkiaan ostettiin tavaraa varastoihin 
9 482 609 489 markan arvosta. 

Varastoja laskutettiin ulkomailta tuoduista 
tavaroista seuraavasti: 

ton nia markkaa 

Kivihiilii.i ja koksia . . 332 274 1 343 372 335 
Pyoria . . . . . . . . . . . . . 156 52 886 630 
Rautaa ja terasta . . . 1 378 79 013 191 
~e~ii~levyja . . . . . . . . . 1 768 91 108 636 
OlJya . . . . . . . . . . . . . . 3 87 1 56 553 669 
Sekalaisia tarvikkeita. 606 770 824 

-----------------------
Yhteen. a 2 229 705 285 

Polttoainetoiminta: 

Polttoaine- ja puutavaravara ton keskimaiirai
nen varastojen kirjanpitoarvo oli 2 546 127 294 
mk. 

V uoden aikana vastaanotettiin piiiiasiallisesti 
Valtionrautateiden Polttoainetoimistolta (Vapo) 
halkoja 1 099 012.5 m 3 , joiden yhteinen hinta oli 
1 262 287 652: -- eli k eskimiiii1·in 1 148: 56 m 3 

kohti. Polttotu.rvetta hankittiin yksityisilta 
Vapon vi.ilityksella 13 329 tonnia hintaan 
57 388 531 mk. Lisiiks i bankittiin ratapolkkyja 
922 321 kpl (674 255 101: --), vaihderatapolkkyja 
39 634 kpl (37 025 480: --), hii·sia 2 929 . 1 jm 
(1 043 349: --), puupy lva ita 4 156 h.1Jl 
(8 125 370: --), aidanpylvaita 267 kpl (41 290: -- ) 
seka tukkeja 2 773 jm (216 689: --). 

Vuoden aikana kulutettiin valtionrautate.illa 
halkoja 1 029 354.5 m 3 , josta veturien osuus 
824 924m3 , kivihiilia 3 372 061 dt, josta vettu'ien 
osuus 3 301 881 dt sek a polttoturvetta 217 494 dt 
josta veturien osuus 69 565 dt. 

Edellamainitun halkomaaran lisaks i myytiin 
halkoja rautatielaisille 38 663.5 m 3 , yk ·ityisille 
521.5 m 3 ja Vapolle 7 068 . 5 m 3 . 

Yllamainittujen polttoaineiden varastoimis- ja 
k iisittelykustannukset (kuorma us-, pinoamis-, 
sahaus j a vetureilleantokustannul{sia) olivat 
yhteensa 307 242 226 mk, josta k ustann uksia 
halkotoista 183 033 689 mk, kivihiilitoista 
119 475 669 mk ja polttoturvetoista 4 732 868 mk. 

Polttoainekentillii oli henkilokuntaa v u oden 
alussa 72 tyonjohtajaa ja 660 tyontekijaa seka 
vuoden lopussa 62 tyonjohtajaa ja 501 tyontekijiifL 

Seiniijoella s iirryttiin lopullisesti uudelle 
varastoalueelle vuoden aikana, j osk in huolto
tilojen valmistuminen jai seuraavaan vuoteen . 
Samoin siirryttiin J oensuu ssa uudell e polttoaine
kentalle j a samalla otettiin vyorytyslavan s ijasta 
kayttoon hihnakuljetin. Tampereella k u nnostet
tiin Viinikan hiilikentta ja Pieksamiien polttoai 
nevarastolla tehtiin raidejarje ·telyja tyoskentelyn 
rationaliso imiseksi ja kustannusten saii tamisek i. 
Myoskin Kouvolan polttoainevara toile raken
nettiin uu i purkausraide yha sum·enevalle kivi
hiilivarastolle. 

Syrjan polttoainevaraston vyorytyslavalla teh
tiin perusteellinen k orj a us polttoaineen annon 
nopeuttamiseksi . Samasta syysta asennettiin 
Lohjalle hihnakuljetin. 

imolassa lopetettiin kiinteiden polttoaineiden 
anto ja Iisalmessa a lo itettiin kivihiilien anto 
vetureill e ja sovitti in koneosaston kanssa poltto
a inevaraston huoltotilojen yhteisesta k aytostii . 

Tyovoiman jiirjestelyilla ja Widen rat ionali-
oinnilla sek a osittain uusituilJa urakkahinnoilla. 

on kustannukset luovutettuja yksikkoj i.i k ohti 
saatu laskemaan huolimatta vuoden aikana 
tapahtuneesta y leisesta 3 % palkkojen korotuk
sesta . Polttoainekustannustilien loppu s ummassa 
on tapahtunut 5 1 645 210 markan suuruinen 
vahennys Yuoteen 1958 verrattuna. 

Tavam- ja ainetutkimukset 

1\'Ietalleja: kpl ~q)l 

teriista ja rautaa ............ . 174 
kupari- j a alumiini eoksia . . ... . 30 
ly ij y - j a tinaseoksia .......... . 218 422 

Voiteluoljyja j a -rasvoja : 
voiteluoljyt ..... ...... .... . .. . 217 
voitelura vat .............. . . . 56 273 

Nestemaisia polttoaineita: 
dieselkaa uoljya .... . ......... . 155 
bensiinia ..... .. . ..... . . ... .. . 1 l."i6 

KiinteiUi polttoaineita: 
kivihiilia ........ ..... .... .. . . 29 
ttu'peita ...... .. ..... ........ . 1 30 

Maaliaineita: 
kuivia vareja . .. . ... ..... ... . . 37 
oljy- ja la kkavareja .... . ..... . 102 
vernis aa ja ohennu saineita . .. . 30 169 

Vesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Puhdistusaineita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Kanka ita ja lankoja . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
Puuvillajatteiti.i (trasselia) . . . . . . . . . . . . . 128 
Liikatavaraa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
i'iekala is ia aineita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

Yhteensa l 678 

P uutavaratoirniston alaiset tuotantolaitokset 

Vuoden a ikan a siirrettiin Som rharjulla toimi
nut kyllastyslaitos Kajaanin Petaisenniskaan, 
jossa on s uoritettu raide - ja kentan kunnostami. -
toita . Laitoksen toiminta Kajaanissa alkoi 
4. 12. 1959. 

Mikkelin kyllastyslaitok. e lle hankittiin cliesel
traktori haaruhl<:anostolaitteineen puutavaran 
kasittelya ja kulj etusta varten. 

Hankasalmen sahall a sahaus oli pysahdyksissa 
vuos ilomien ja korjausten takia 3. 7.--29. 8. 59 
ja taman jalkeen viela yhden viikon sahan kii
reellisten toiden vuoksi. Sahalle v. 1958 hankittu 
uusi varakatti la asennetti in konehuoneeseen. 

Raaka-aine on hankittu Valtionrautateiden 
Polttoainetoimiston (Vapon) kautta. Talloin 



vastaanotettiin sahatukkeja 912 112.79 j3 seka 
rata- ja vaihdepolkl{yaiheita 849 kpl. Edelliselta 
vuodelta ei ollut tukkeja varastossa. ahattu 
tukkiroaara oli 839 802 j3 ja sahaustulos 3 695 std. 

Sahalta lahetettiin Jautoja ja lankkuja seka 
parruja ja pelkkoja yhteensa 4 089. o std, teline
lankkuja 143.5 std, ratapolkkyja 996 kpl, kuorroa
lavoja 29 414 kpl, viestijohtopylvaiden orsia 
11 150 kpl, polttohaketta 18 558 m 3 , kutterilas
tua 654 ro3 , pientavaraa 178.6 std ja pienia eriti. 
sivutuotteita. Tyontekijain lukuroaara on ollut 
keskimti.tirin 98. Tuotantokomitea kokoontui 
5 kertaa. 

Konnunsuon polttoturvevalmistamolla nostet
Wn 2 966 tmmia polttoturvetta omaan kayttoon. 
Vuoden alu sa oli polttoturvetta varastossa 711 tn 
ja vuoden lopussa 1 972 tn. Myynti henkilokun
nalle seka oma kaytto oli 144 tn. Brikettitehtaalla 
ki.i.ytetti in 1 561 tn turvetta polttoaineena. Briket
tia oli vuoden alussa varastossa 236 tn ja vuoden 
aikana siti.i. valmistettiin 7 366 tn. Tiista miia
ri.i.sta li.i.hetettiin ja kulutettiin omassa ki.i.ytossa 
yhteensa 7 359 tn ja varastossa oli 243 tn. 
Sivutuotteena valmistettiin 60 paalia turve
pehkua. Tuotantokoroitea kokoontui 5 kertaa. 
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Mikkelin kyllastyslaitokselta li.i.hetettiio kyl
Histettyna 108 686 kpl ratapolkkyja, 8 700 kpl 
vaihdepolkkyja, 4 1 6 kpl viestijohtopylvaita, 
8 698 kpl avovaununpylvi.i.itii, 4 930 kpl aidan
pylvaita ja -salkoja ja 1 541 m 3 sahatavaraa. 
Kyllastysoljya kaytettiin 1 201 228 kg. 

Soroerharjun ja Kajaanin kyUastyslaitoksilta 
Iahetettiin kyllastettyna 79 374 kpl ratapo1~kyja, 
8 235 kpl vaihdepolkkyji.i., 2 881 kpl viestijohto
pylvaita, 1 022 kpl aidanpylvaita, 7 752 kpl 
avovaununpylvi.i.ita ja 550 m 3 sahatavaraa. 
Kylliisty oljyti. kiiytettiin 614 417 kg. 

Haaparoiien kyllastyslaitokselta lahetettiin kyl
liistettyni.i. 128 317 kpl ratapolkkyji.i., 8 465 kpl 
vaihdepo&kyja, 820 kpl johtopylvaitii, 3 337 kpl 
ai.danpylvi.i.i.tti. ja -salkoja, 9 139 kpl avovaunun 
pylvi.i.ita ja 1 451 ro3 sahatavaraa. Kylliistysoljya 
kaytettiin 907 804 kg. 

G. A. Serlachius Oy:n kanssa tehdyn kyllfistys
sopirouksen roukaan kylliistettiin vuoden aikana 
yhtion toiroesta 183 858 kpl ratapo&kyja, 3 971 
kpl vaihderatapolkkyja ja 970 ro3 sahatavaraa. 

Kylliistiiminen on tullut maksamaan 2 864: 79/ 
k-ro3• 

Kiinteistojen ja kaluston. piiiioma-arvot ja niissa vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset 

PiUioma·arvo I Lisiiys I K uoletukset 

I 
Paaoma-arvo 

l. l. 1959 ja poistot 31. J2. 1959 

Tyokoneet •••••••• • • • 0 ••• • •• 0 ••• ••• • •• •••• 39 71 277 1592 647 4 511100 36 799 824 
Telakat ........ . ........................... 253 450 - 10 600 242 850 
Toimisto-, asuin- ja huoltorakennukset ..... . .. 16 485 900 - 510 300 15 975 600 
Varastorakennukset brikettilaitoksct . . . . . . . . . . 6 136 736 - 190 000 5 946 736 
Kyllastyslai tosrakennukset .. ....... . .. .. . .... 28 700 460 14 069 026 457 200 42 312 286 
Sahalaitos ............. . .................... 33 526 504 - 1399 400 32127 104 

Yhtccnsii I 12-! 821 327 I 15 661 673 I 7 o78 6oo 1 133 404 4oo 

Standardisoiminen 

Uusia tai sisalloltti.an rouutettuja standardeja 
hyviiksyttiin yhteensa 3 kpl. Entisiii standardeja 
peruutettiin tai korvattiin uusilla yhteensa. 14 kpl. 
Arvosteltavaksi liihetettiin standardiehdotuksia 

15 kpl. Standardisoimislautakunta kokoontui 
vuoden aikana yhden kerran ja sen tyojaosto 
4 kertaa. 

Uusia standardilebtia li.i.hetettiin jakelusuunni
telman roukaan 3 799 kpl sekii tilausten ja puhe
linkeskustelujen perusteella yhteensi.i. 924 kpl. 

VI. LIIKENNE 

A ikataulut fa junien kulku 

Aikatauluun 125 tehtiin alkupuolella vuotta 
vi.i.hiiisii.i. muutoksia, joista ti.i.rkeiropana mainit
takoon uuden kiitotavarajunaparin 1055/ 1056 
kulkuun asettaroinen roaaliskuun 1 pti.ivastii 
alkaen Helsingin- Kokkolan vii lille jatkoyhteyk
sineen myos Vaasaan ja Suupohjan radalle. Ti.i.roa 
juna, jonka suurin nopeus on 85 kroft, kuljettaa 

vain korkeintaan puoleen kantavuuteen kuor
roattuja kiito- ja kappaletavaravaunuja. Aika
taulu 126 otettiin kaytiintoon toukokuun 30 
paiviini.i.. Talloin lald{autettiin pikajunapari 51/52 
Helsingin- Seiniijoen valiltii ja siinii olleiden 
makuuvaunujen kuljetus siirrettiin juniin 65/66 
ja 95/96. Helsingin- Vaasan vi.i.lille asetettiin sen 
sijaan kulkuun kiitojunapari MK55/MK56, jonka 
kulkuaika H elsingin- Vaasan valilla on 6 t. 
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40 min. eli huomattavasti nopeampi aikaisempia 
junayhteyksia. Helsingin- Turun valinen kiito
junapari oli sen vuok i rnuutettava moottori
pikajunaksi. Kesakaudeksi asetettiin kulkuun 
aikaisempien kesajunion lisaksi rnoottoripika
junapari 711/712 Kouvolan- Mikkelin kiilille ja 
vi ilmnloppujuna 27/88 Helsingin-Hangon valille. 

Uusien Hr 12-sarjan vetureiden ja vuokrattuna 
olleen ruotsalaisen Nohab-veturin an iosta voi
tiin Helsingin- Seinajo n valilla kulkevien pika
junien 61, 63 ja 65 kulkuaika lyhentaa noin 7 
tuntiin. Nopeuksia lisattiin vahaise a maa;rin 
myos muiden pikajunien kohdalla rataos1l~a 
Helsinki- einajoki, Riihimaki- Kouvola Ja 
Helsin.ki-Turku. 

Vetureilla kulkeneista henkilojunista muutet
tiin ldskoautojuniksi kesan alkunn mennessa 
noin 2 200 junakilometria paivaa kohti. Vuorojen 
uudelle n jarjestely naiden junien kohdalta suo
ritettiin uuden aikataulun alussa. ' uurimmat 
muutokset tapahtuivat Kouvolan- lmatran ja 
Pieksamaen- Haapamaen rataosilla. Vahaisia 
vuorojen taydennyksia ja lisayksiii. (noin 1 000 
jm1.akm.) suoritettiin eri puolilla rataverkkoa. 
Aikataulun 126 alussa hoidettiin henkiloliiken
teesta noin 50 % kiskoautojunilla ja noin 12 % 
muilla moottoriva1.mujunilla. 

Kaukotavarajunien aikatauluihin tehtiin vain 
vahaisempia muutoksia. Jarjestelyj1.mien osalta 
jatkettiin ateettainajojarjestelrnan kehittamista, 
jolloin niiden tyoskentelyaikaa voitiin lyhentaa. 

Uuteen aikatauluun on tavarajunien kohdalta 
tehty vuoden 1.-uluessa lukuisia muutoksia, jotka 
ovat johtuneet lahinna paikalli ista tarpeista. 
Tark imia o livat joulukuun a lus a, kaksoisraiteen 
valmistuttua 1\'Iessukylan- Kangasalan valilla, 
t.avaraliikenteen o ittainen uudelleen jarjestely 
Tampereen- Oriveden valilla. 

usien rataosien Saarijarvi-Kannonkoski ja 
Vaiikio- Taivalniska liikenteen jarjestely suori
tettiin niinikaan joulukuun alu ·a. amana 
ajankohtana alotettiin henkilojunakuljetukset 
uudelleen myos rataosalla Perala-Kaskinen, 
jolla se oli ollut poistettuna kesakuusta 1956. 

Talvi 1959 oli verraten suotuisa, jonka johdosta 
junien kulku ol i kohtalaisen tyydyttava. Vain 
tammikuussa oli myohastymisia nmsaamrnin. 
Kesiin alussa junien kulku oli huonompaa. 
Osittain se j htui lukuisista ja varsin vaikeistakin 
ratatoi.sta ai.heutuneista hiljennyksista, osittain 
nopeutetui ta aikatauluista ja uuteon vetokalus
toon tulleista vioista. Syksypuolella junien kulku 
parani, mutta se on ollut jatkuvasti normaalia 
heikompaa. 

Tavaraliikenne 

Vuonna 1959 kuormattiin kaikkiaan 1 599 775 
vaunua vastaavan luvun oltua edellisenii vuonna 
l 526 181. Keskimaarin kuormattiin piiivassii 
4 383 vaunua, mikii oli 202 vaunua enemman 
ktl.in edellisena vuonna. Lisays kuormattujen 
vaunujen lukumaariissa oli 4. 8 %-

Eri tavaralajien kesken jakautuivat kuormaul{
set seuraavasti (suluissa v. 1958 vastaavat luvut:) 

Kappaletavara ....... . 
Vientitavara ......... . 
Tuontitavara ... .... . . 
Elintarvikkeet ... .. .. . 
Teollisuustuotteet .... . 
Lannoitteet ja rebut . . 
Maa- ja kivilajit ..... . 
Puutavarat .. .... ... . . 
VR:n om tavara ..... . 
Muut tavarat ........ . 
Pail<allisliikenne .... .. . 

25.3 % 
22.2 » 

8. 8 >) 

2. 5 )) 
7.9 
2.5 
7.2 >) 

14.0 >) 

5.4 )) 
3. 2 >) 

1. 5 >) 

(24.8 %) 
(21. 3 >) ) 

( 8. 4 >) ) 

( 2. 6 » ) 
( • 4 >) ) 

( 2. 6 >) ) 

( 7. 0 >) ) 

(14. 0 )) ) 
( 5. 3 )) ) 
( 4. 7 )) ) 

Vat=uylijii.ama oli ke kimi:Uirin 2 366 va1.mua 
paivassa. 

Tavarali ikenteen kuljetusnopeutta on vuoden 
aikana edelleen onnistuttu parantamaan. Maalis
kuun alusta lukien asetettiin kulkuun uusi kiito
tavarajuna n:o 1055, jolla Helsingin ja Turun 
alueella kuormatut kiito-ja kappaletavaravaunut 
saadaan sem·aavaksi aamuksi Poriin, Jyvaskylaan, 
Vaasaan, Kokkolaan ja eraille muillekin lillienne
paikoille. Myos vaunulmormaliikenne on nopeu
tunut. Esim. Pasilasta saadaan vaunukuormat
kin liihtemiili:n jo kuormau paivan iltana suorilla 
junilla Turkuun, Tampere lie, einiijoelle, 
Ouluun, Kouvolaan ja Pieksamaelle. Muillakin 
kuljetusvaleilla on vaunukuormalillieJ?-ne saatu 
entistaan nopeammaksi ja saannolltsemmaksi 
yksityiskohtaisilla junien kokoonpano-ohjeilla. 

Vaihtopalvelun tuntimiiat•iit ovat vuoden 1959 
aikana supistuneet arkipiiivaa kohti laskettuna 
edellisen V1.LOden vastaaviin lukuihin verrattuna 
2 815 tunni ta 2 626 tuntiin eli 6. 7 %- Tunnit 
jakaantuvat 2 116 paivystys- ja 510 jarjestely
junien matkatuntiin. Paivystystunnit ovat supis
tlmeet 4.s% ja jarjestelyjunien matkat1.mnit 
14. 1 %- Raidetraktorien paivaa kohti lasketut 
twmit ovat lisaantyneet 109 tmmista 240 tuntiin, 
mikii lisays johtuu siita, etta vuoden aikana on 
saatu kiiyttoon 15 uutta raidetraktoria. Kun 
vaihtopalvelun aibeuttamat kustannukset ovat 
supistuneet vuoden aikana no in 7. 7 % ja kuot·
maukset lisaantyneet sam ana aikana no in 4. 8 %, 
ovat vaihtopalvelun yksikkokustannukset taman 
mukaan supistuneet noin 8 %- Kustannusten 
supistumiseen ovat yhtena tarke.l.na tekijana 
vaikuttaneet raidetraktorit, joiden kayttokustan
nukset ovat vain noin kolmannes hoyryvetm·in 
ku tannuksista. Paitsi kustannusten supistu
mista, on niiden avulla voitu tnyo. asiakas
pa.lvelua manilla liikennepaikoilla parantaa. 

Puutavaran koneellista kuormausta on vuoden 
aikana edelleen kehitetty hankkimalla nelja 
uutta 15 tannin kiintei:ita p1.tkkinosturia, jotka 
on sijoitettu Tohmajiirvelle, Hiekkalahteen, Poro
kylaan ja Hyrynsalmelle. Lisaksi on Lahteen 
hankittu 7 tannin Demag-mobiilinosturi ja 
Sotkamoon 15 tannin kiskoilla liikkuva pukki
nostm·i. Naiden avulla on kuormauskustannuk
sia voitu alentaa niinkin tuntuvasti, etta puu
tavaran kuljetuksia on siirtynyt autoilta rauta
tielle. N osturien kaytolla saavutetaan myos se 
etu, etta lyhyessa ajassa voidaan kuormata sun
ria vaunuryhmia, joita matkan aikana ei tarvitse 
vaihta.a, jolloin kuljetusnopeus paranee ja vaihto
tyoku tannukset supistuvat. 



Rahtikappa1etavaraa on Hihetetty 64 200· ton
nia eli 10. 1 % enemman kuin edellisena vuonna. 
Rahtitu1ot ovat nous eet 187.3 mmk eli 7.2 %· 
Kasitte1yvalineita oli vuoden lopussa kaytetta
vissa 127 haarukkatrukkia, 520 haarukkavaunua, 
100 000 avolavaa ja 9 000 hakkilavaa. Asiak
kaille ali vuokrattu 57 500 avolavaa ja 2 000 
hakkilavaa. Tyoteho kappaletavaran kasitte-
1yssa on noussut 15 % edelliseen vuoteen ver
rattuna. 

I tainen tavarayhdysliikenne 

Vienti 

Kertomusvuoden aikana lahetettiin Suomesta 
rautateitse reuvosto1.iittoon ja SNTL:n kautta 
kolmansiin maihin vientih.-uormia kaikkiaan 
36 841 vaunuarvoa. Vastaava 1uku v. 1958 oli 
51 519 vaunuarvoa, joten vahennys oli 14 678 
vaunuarvoa. Suurin vahennys tapahtui paperi
puiden ja sahatava.ran viennin kohdalla, mutta 
myos paperin, kartongin, selluloosan seka ovien 
ja ikkunoiden vienti pieneni rr.e1koisesti . Eraat 
tavarat kuten puuhioke, sprii ja 1aatikko1audat 
jaivat kokonaan pais vientitavaroiden joukosta. 

Luovutettuja vaunuja 
Raja-asema uomal. SNTL:n 

k t k 

Vainikkala 24 065 23 033 
Niira1a ....... 480 11 634 3 462 
Imatrankoski . 662 

Yht. 1 142 35 699 26 495 

k = kuormia, t = tyhjia. 

Keskimii.arin pa1vaa kohti 1uovutettiin siten 
kaikkiaan raja-asemien kautta 173.5 vaunua ja 
saapui 169. 6 vaunua. 

Neuvosto1iiton vaunuja oli Suomessa v . 1959 
keskimaarin paivaa kohti 1 463 vaunua (1958 
1 460 vaunua). 

Eraat tuontikuormat ovat edelleenkin saapu
neet Suomeen enintaan viiden vaunun ryhmana, 
jolloin vain kunkin ryhman alk.u- ja loppupaahan 
on asennettu puskimet. Talla tavalla kuljetettiin 
mm. apatiitti-, sokeri-, auto-, diese1oljy-, alu
miini-, billetti- ja kivihiilikuormia. Enintiian 
kolmen vaunun ryhmina kuljetettiin 1isaksi 
vehnakuorrni.a. Paitsi tallaisia normaalivaunu
ryhmia on Suomeen saapunut poikkeuksellisesti 
myos vaunuryhmia, joissa keskella on sellainen 
Neuvostoliiton vaunu, johon ei voida puskimia 
1ainkaan asentaa ja paissa ns. saatevaunut, joiden 
ulompiin paihin on asennettu puskimet, niin etta 
tallainenkin ryhma voidaan kuljettaa suomalai· 
sessa junassa. 

6 74-61 
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Lisaysta tapahtui ainoastaan paperituotteiden 
ja kaapelituotteiden kohdalla. Viennista kol
mansiin maihin voidaan panna merkille, etta se 
oli pienentynyt Unkariin, T ekkos1ovakiaan · ja 
Romaniaan nahden, mutta kasvanut Kiinaan ja 
Iraniin nahden. Yhteensa lahetettiin v. 1959 
1wlmansiin maihin 3 595 vaunuarvoa (v. 1958: 
8 244 vaunuarvoa). 

Tuonti 

Tuontikuorrrlia saapui Suomeen rautateitse 
Neuvosto1iitosta v. 1959 aikana yhteensa 57 488 
vaunuarvoa. Kun vastaava Juku edellisena 
vuonna oli 52 717 vaunuarvoa, o1i 1isays siis 
4 771 vaunuarvoa. 

Paivittain luovutettujen J"a saapuneiden vaunuJ"en 
lukumaara 

Raja-asemilta saatujen ilmoitusten perusteella 
1aaditun tilaston mukaan oli luovutettujen ja 
saapuneiden vaunujen, tyhjat vaunut mukaan-
1uettuina, 1ukumaarat v . 1959 aikana seuraavat: 

Saapuneita vau11uja 
Yhteensii tiuomnl. SNTL:n Yhteensii 

k t k t 

47 098 56 248 3 299 59 547 
15 576 480 1 240 1 720 

662 662 662 

63 336 1 142 57 488 3 299 61 929 

A utoliikenne 

Autojen 1isaystarvetta eikat kertomusvuoden 
autohankinnat riittaneet lainkaan tyydyttamaan 
ja uudistamistarvekin tu1i vain vahaise1ta murto
osaltaan autetuksi. Nain allen ei myoskiian lii
kenteenhoidollisessa suhteessa voitu juuri nimek
sikiian toimeenpanna mainittavia toiminnallisia 
laajennuksia. Liikenneosaston auto1iikenteen 
koko toiminta olikin taman takia keskitettava 
H:i.hinna vain vanhoissa toimintamuodoissa ja 
kohteissa esiintyvien kuljetusten hoitamiseen ja 
niista suoriutumiseen. 

Muutokset toimintakohteissa supistuvat taten 
I in j a- auto 1 i ike n tees a tyoHi.iskulje
tusten aloittamiseen Toijalan ja Sotkialla sijait
sevan Arolan tehtaan va1illa; k o t i ink u l j e
t us 1 i ike n tees a keskitetyn kotiinkuljetus
toiminnan a1oittamiseen Raumalla ja Uudessa
kaupungissa seka Rimmin sisallyttarniseen Kok
kolan kotiinkuljetusalueeseen; .i a k e l u 1 in j a-



1 ike n tees a Salo- Pernio linjan avaamiseen 
ja Seinajoki-Panttila linjan ulottamiseen Tau
valle; ja t av ar ali nj a! ii ken tees sa Vaasa
Narpio linjan liikennoimisen lopettamiseen kan
nattamattomana ja tarkoitustaan vastaamatto
mana. Nama muutokset huomioon ottaen lii
kenneosaston autoliikenteeseen sisaltyi toiminta
vuoden lopussa 13 henkilolinjaa yhteispituudel
taan 460 km, 19 tavaralinjaa yhteispituudeltaan 
2 179 km, 49 kappaletavaran keraily- ja jakelu
linjaa yhteispituudeltaan 3 220 km ja 66 kotiin
kuljetukselle avattua liikennepaikkaa. 

Kuljetussuoritteiden osalta toimintailmoituk
set osoittivat, etta ajokilometreja kertyi henkilO
linjoilla l. 54, kotiinkuljetuksessa 4. 2 5, jakelu
linjoilla 2. 4 9 ja tavaralinjoilla l. 2 7 eli kaikkiaan 
9.55 miljoonaa kilometria. H enkilolinjaliiken
teessa kuljetettiin yhteensii. 1 602 732 matkusta
jaa. Kotiinkuljetus-, jakelulinja- ja tavaralinja
toiminnoissa kulj e t ettiin tavaraa kaikkiaan 
738 622 tonnia. 

Liikenneosaston autoliikenteeseen liittyvan 
huolto- ja korjaustoiminnan alaisuuteen kuulu-

vassa kalustossa aiheuttivat lukumaiirallisia muu
toksia 1 henkiloauton, 15 kuorma-auton, 7 haa
rukkatrukin, 6 traktorin, 15 »Kisko-Kallem ja 
8 >>Veto-Jussin>> hankinnat seka 1 henkiloauton, 
1 linja-auton ja 7 kuot·ma-auton poistot. Kalusto
kanta vuoden lopussa kiisitti 15 henkiloautoa, 31 
linja-autoa, 415 kuorma-autoa, 55 peravaunua, 
101 vaihtokoria ja -lavaa, 127 haarukkatrukkia, 
66 traktoria ja 50 raidetraktoria. 

Tavaran puuttuminen ja ·vahingoittuminen 

Vuoden aikana puuttui kuljetetuksi otettua 
tavaraa 2 836 tapauksessa, mika edell iseen vuo
teen verrattuna merkitsee n. 10 % lisaystii.. 
Tavaran vahingoittumisia oli 13 427 tapausta. 
eli lisays edelliseen vuoteen n. 11 %· Korvaus
anomuksia kiisiteltiin 1 885 kappaletta, joista 
hyviiksyttiin 1 515 e li n. 80 %. Puuttumis- ja 
vahingoittumistapausten lukumiiiirainen lisiiiin
tyminen on suhteellinen lisaantyneisiin kuljetus
miiariin. 

VII. TARIFFIT 

Vuoden alusta muutettiin vahimpia maksuja 
siten, etta lammitys- tai jaahdytysvaunussa kul
jetettavalle tavaralle vahvistetti.in samat vahim
mat maksut kuin muullekin tavarallc. 

Vuoden alusta otettiin vaunuryhmaalennuksia 
koskevat maaraykset tariffisaantoon. Useana 
aikaisempana vuonna oli tallaisia alennuksia 
myonnetty eri asiakkaille rautatiehallituksen 
patitoksilla ja saatujen kokemusten perusteella 
katsottiin nama a lennukset perusteJiuiksi ja laa
dultaan seHaisiksi, etta ne on yleistettava kaikkia 
asiakkaita koskeviksi. Vaunuryhmaalennuksen 
suuruudeksi maaratti.in vahintiian 10 vaunun
akselia kasittaville kuljetuserille 5 % ja vahin
tiian 50 vaununak elia kasittaville erille 10 %· 
Alennukset lasketaan rahtikirjoihin siten, etta 
ensiksi mainitussa tapauksessa vahennetiian muu
ten kaytettiivasta hinnoitL1s!uvusta Juku 1 ja 
jalkimmaisessa tapauksessa Juku 2. Vaunu
ryhmiialennul{sen saannin ehtona on, etta kul
jetus tapahtuu samalta lahetysasemalta samalle 
maaraasemalle. Satamista ja raja-asemilta lahe
tettavalle tuontitavaralle ei vaunuryhmaalen
nusta myonneta. 

Toukokuun alusta lukien alennettiin myos 
sailiovaunuissa ja suw·sailioissa kulj etet tavien 
ne. temaisten aineiden vaunukuormaluokitusta 
s iten, etta rahditus maarattiin suoritettavaksi 
luokan 6 mukaan. Kun rum. bensiini aikaisemmin 
kuului luokkaan 4 ja polttooJjy luokkaan 5, mer
kitsi muuto naille tavaroille huomattavaa alen
nusta. Alennus oli luokan 4 tavaroille 18 % ja 
luokan 5 tavaroille 10 %· AJentaminen johtui 
siita. etta naiden tavaroiden kuljettaminen sailio 
vaunuissa on jatku vasti vahentynyt . 

R eng as- j a tn a t k a i l u I i p u t 

Rengasmatkalippuja, joiden lukumaara oli 26 
eri Jaista rengasmatkaa, myytiin l. 5.- 30. 9. vali
sena aikana yhteensa 14 380 kpl. Vahennys edel
liseen vuoteen verrattuna oli 484 kpl. Myynnin 
pieneneminen johtui osaksi siita, etta ns. >>valmiit 
matkat•> e ivat enaa tyydyta matkustajia siina 
maarin kuin aikaisempina vuosina. Rengas
matkojen liittymismatkoja myytiin yhteensa 
7 733 kpl (vahennys 1 404 kpl). Markkamaarai
sesti myytiin rengas- ja liittymismatkoja yhteensa 
42.7 mmk:n arvosta (vahennys I. a mmk). 

Matkalippujen rahallinen myyntitulos oli 76. o 
mmk, ollen myynti 2.:; mmk suurempi edelliseen 
vuoteen verrattuna. Matkailulipun kayttaminen 
saavuttaakin jatkuvasti yha enemman suosiota, 
silla talla lipu!Ja asiakkaalla on mahdollisuus 
ji:irjestiia rengasmatkansa haluamallansa tavalla. 
Nayttiiakin silta, etta valmiit rengasmatkaliput 
menettavat merkityksensa ajanmittaan. 

Hautatiemainonta 

Kertomusvuonna oli mainontaan kaytettava 
maararahan suuruus 40 mmk. 

Maamme talouselaman nousul<auden mukana 
on rautatiemainonta pyrkinyt kertomusvuonna 
joustavasti mukautumaan ajankohdan vaatimuk
siin siten, etta li.ikenteen hankinta - niin hen
kilo- kuin tavaraliikenteenkin kohdalla - olisi 
aanut asiallista mainonnallista tukea. 

Kaytannon toimenpiteet ovat noudattaneet 
paaoRiltaan vakiintuneita linjoja. Ilmoittelu on 



edelleenkin ollut tarkein tyomuoto. Henkilo
liikenneilmoituksia on ollut paiva- ja aikakaus
lehdi sa ja tavaraliikenteesta on ilmoitettu etu
paiissa ammatillisissa ja teknillisissa lehdissa. 
Listiksi ovat rautatiet ilmoittaneet, joskin vahai
sessa miiarin, myos ulkomaisissa lehdissa joko 
itsenaisesti tai yhteistoiminnassa Suomen Mat
kaili.jayhdistyksen kanssa. 

Painotuotteet olivat toinen tarkea ryhma. 
Tavaraliikenteen puolella ilmestyivat uutuudet 
•>Tehoa kuormaukseen•>, •>Palkkinosturin kaytto>> 
ja >>Hk ja Ht vaunujen kuormausohjeet>>. Lisaksi 
otettiin uusia painoksia eraista tavaraliikennetta 
koskevista aikatauluista. - Julisteita valmistet
tiin eri sesonkeja varten ja lisaksi otettiin vastaan 
CICE:n painattama •>Ovelta ovelle•>-jnliste levi
tettaviiksi . Niinikaan toimitettiin nk. Finland
taitelehtinen ulkomaita varten. 

Kertomusvuonna valmistui uusi matkailuelo
kuva •>Hyvaa matkaa•>, joka sai hyvin suopean 
vastaanoton. Rautatieaiheisia elokuvia esitettiin 
myos televisiossa. Elokuvien lainaustoiminta 
osoitti huomattavan suurta vilkastumista. 

Rautatiet olivat myos mukana Kevatmes
suilla. Matkatoimistojen ikkunoita somistettiin 
eri vuodenaikoina ajankohtaisilla aiheilla. 

Public Relations-toimintaa on voitu harjoittaa 
vain viihaisessa miiiirin, nakyvimpana ilmauk
sena »Matka jatkum-lehti. 

Kansainvalinen tavaraliikenne 

Liintinen tavamyhdysliikenne 

Valtionrautatiet samoinkuin Suomen Hoyry
laivaosakeyhtio, Hoyrylaivaosakeyhtio Bore ja 
Rederiaktiebolaget Svea liittyivat lokakuun 1 
paiviista lukien pohjoismaiseen tavaratariffiin, 
johon aikaisemmin kuuluivat Ruotsin, Norjan ja 
Tanskan rautatiet, ja joka siis tuli koskemaan 
myos liikennetta seka Turun sataman, etta 
Tornion kautta. Samasta paiviista lukien kumou
tui Suomen, Ruotsin ja Norjan rautateiden kes
ken voimassa ollut tavarayhdysli ikennetariffi 
Tunm sataman kautta. 

Lansi-Saksan evattyii. Suomen valtionrauta
teiden liittymisen l. 3. 1958 lukien Skandinavian 
maiden ja Lansi-Saksan rautateiden kesken voi
massa olleeseen sopimukseen piensailioiden vaih
dosta, vedoten s iihen, ettei VR kuulunut RIV
sopimukseen, tehtiin joulukuun 14 paivana takau
tuvasti l. 5. 1959 lukien voimassa oleva sopimus 
piensailioiden vaihdosta Suomen, Ruotsin, Torjan 
ja Tanskan kesken. 

I tiiinen tavarayhdysliikenne 

Toukokuun 1 paiviista lukien lisattiin niiden 
tavaralajien luetteloa, joita (puskinten asentamis
tyon vahentamiseksi) sallitaan luovuttaa Suo
meen viiden tai kolmen vaunun vaunuryhmina. 

Samasta paiviista lukien SNT -Liiton rautatiet 
myonsivat 10 % alennuksen transitorahdeista 
tavaroita lahetettaessa Suomesta maihin, joiden 
rautatiet eivat kuulu SMGS-sopimukseen, tai 
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painvastaiseen suuntaan, kun lahettaja tai vas
taanottaja Suomessa ottaa suorittaakseen kul
jetusmaksut kauttakuljetuksesta SNT -Liiton 
rautateilla. 

Kansainvalinen henkiloliikenne 

Vuoden alussa kokonaisuudessaan kaytantoon 
saatettu Yhteinen Kansainvalinen Tariffi mat
kustajien ja matkatavaran kuljetusta varten 
(TCV) on muodostanut hyvii.n pohjan liikenteen 
tariffipuolen kunnossapidolle ja tarjonnut mah
dollisuuden yksinkertaistaa ja nopeuttaa tilitys
tyota. Vuoden kuluessa on Tariffiin toimitettu 
10 lisalehtea, ja l. 5. 59 otettiin Kreikka ja 
Turkki mukaan Tariffiin. 

l. 6. 59 tulivat voimaan UIC:n yhtenaiset 
maaraykset muista maista tehtavien istuma- ja 
lepopaikkatilausten hoitamisesta. SamaHa otot
tiin kaytantoon yhtenainen kansainvalinen 
paikkalippu, jonka hinta on kaikissa tapauksissa 
l. 4 o kultafrangia eli Suomessa myytaessa 150 mk. 

Edelleen on kansainvalista kiitotavaraa varten 
ollut tekeilla uusi Yhteinen Kansainvalinen 
Kiitotavaratariffi (TOEx), joka tulee voimaan 
v. 1960 alusta. 

Kuljetusmaksujen ja tilitysten 
tarkastus 

Tarkastustoimisto on kertomusvuonna tar
kastanut vahvistettujen ohjeiden mukaan koti
maisen liikenteen kuljetusmaksujen maksuun
panon ja tilityksen. Henkiloliikenteen osalta on 
tarkastus aiheuttanut 538 hyvityslaskua raha
arvoltaan 769 929: -, 37 liikalaskua raha-arvol
taan 67 320: - ja 2 483 veloituslaskua yhteis
maiiraltaan 2 314 780: -. Tavaraliikenteesta on 
annettu 12 hyvityslaskua arvoltaan yhteensa 
3 465: - ja 7 142 liikalask--ua yhteismaaraltaan 
26 888 862: -. Veloituslaskuja on tavaraliiken
teessa kirjoitettu 11 712 kpl yhteiselta raha
arvoltaan 25 703 920: -. Lisaksi on 2 346 lahete
paatoksella velottu 1 817 340: -. Asemien 
kuukausitileissa olleiden virheiden takia on lahe
tetty 172 siirtokirjelmaa, joilla virheesta riippuen 
joko hyvitettiin tai rasitettiin asemien tileja. 
Matkatarkkaajat ovat suorittaneet liikennepai
koilla ja matkatoimistoissa 1 122 kassan- ja 
varastontarkastusta. 

Rautatietilasto 

Julkaisu >>Rautatietilasto vuodelta 1957; vuosi
julkaisu (SVT. XX)•> ilmestyi marraskuussa 1959. 
Kertomusvuoden aikana laadittiin julkaisun 
))Rautatietilasto vuodelta 1958; vuosijulkaisu 
(SVT. XX)•> kasikirjoitus. Julkaisu •>Valtion
rautatiet; kuukausit.ilasto•> ilmestyi ajalta kesa
kuu 1958-huhtikuu 1959. Viimeksimainitun 
julkaisun ilmestymisessa sattuneet myohastymi
set johtuivat tilastouudistuksesta. 
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K ertomusvuoden aikana valmi tuivat seuraa
vat perustila tot: vuoden 1958 tavaraliikenne
tilasto syy kuussa 1959, vuoden 1958 henkilO
liikennetilasto toukolumssa 1959 ja vuoden 1958 
juna liikennetilasto marraskuu sa 1959. Viilitto
m asti edell iimainittuj n perustilastojen valmis
tuttua ryhdyttiin laatimaan vuoden 1959 pems
tilastoja. 

Tari ffipoli t iil<an tarpeita varten laadittiin vuo
d en 1958 vaunukuormatavaraliikenteesta tavara-

lajit tainen ja valimatl{aryhmittainen tila ·to, 
joka kirj o itettiin korti ton muotoon. 

Kansainvii.lista Rautat.ieliittoa (Union Inter
nationale des Chemins de f, r) var ten laadittiin 
vu den 1958 vuo itilasto ja 4 neljii.nnesvuosi
tilastoa. 

Edellisten lisiiksi laadittiin lukui. ia tilastolusia 
selvityk iii rautati laitok sen j a muiden v irasto
jen v iranom aisill e. 

VIII. HENKILOKUNTA 

H enkilOkunta. Kunkin osaston henkilokunnan k eskimii.iirii.inen suuruu s . eka edellisen vuoden va -
taavat luvut ilmenevat alia oleva ta taulukosta: 

Yaldnainen 

I 
Ylimiiiiriiinen I Tvi:ililisiii 

likim iiar in 
YhteensiL 

henkili:iknnta henkiii:ikunta 

--
1958 I 1959 1958 I 1!15!! 1958 1950 1958 I 1959 

Rautatiehallitu s ..... .. . .. 534 52J 252 172 99 93 885 789 I Linjahallinto ............ 14 862 13 988 5 214 5 702 11192 12 306 31 268 31 995 

Siita 
Talousosasto .. ... . .... . . . 69 70 82 89 19 12 170 171 
Rataosasto . . . . . . . . . . . . . . 1146 1135 48 5J 4875 6 397 (j 069 7 586 
Koneosasto . . ............ 4 254 4189 1 928 1 976 4639 J 497 10 821 10 662 
Varasto-osasto . . ... . .... . 157 159 135 136 1 039 57 1331 1152 
Luken ncosasto ........... 9 236 8 J35 3 021 3 447 620 543 12 877 12 J25 

Yhteensa 

Rautaticrakennusosasto .. . 

15 396 

37 

14 512 

70 

5 J6ti 

169 

5 874 

153 

11 291 

1 937 

12 399 

1 683 

32153 

2 143 

32 784 

1 907 

Kaikkiaan 15 433 14 581 5 635 (j 028 13 228 ' H 0 2 34 296 3J 691 

Sosiaalitoiminta 

Rautatielaitoksen piiTissa harj oitettu sosiaali
toiminta on jatkunut aikaisemm.in omaksuttuja 
s uuntaviivoja n oudattaen ja sita on rautatiehalli
tuksen huoltojaosto osaltaan johtanut j a val
vonut. 

Vaatetushuolto on ra jo ittunut yk inomaan 
eriJa i ten v irkapukumiiii. riiy. ten mukaisten virka
pukimien yhtei. hankintoihin. 

:M:ajoituskysymyksissa on toirninta rajoittunut 
liihinna tilapa is luontois iin vaunumajoituksiin. 
Tiita varten on ollut k aytettavissa erilaisia majoi
tus- ja asuntovaunuja, mutta erii issa tapauksissa 
on jouduttu trn·vautumaan myos vanhoihin 
makuuvaunuihin. K ertomusvuoden lopulla saa
tiin kolme uutta majoitusvaunua, mikii pru·ansi 
t ilannetta r atkaiseva ti. 

Pysyviii tyomaaruokaloita oli k ertomu svuonna 
toiminnassa eri puolilla rataverkkoa pii.iiasiassa 
k onepajojen ja varildmjen y hteyd essii yhteensii 
18 . Ruokalanpido ta ovat huoleh tineet yk sity is-

henkilot, Valtion R av it ·ern iskeskus tai rauta
tieliiisten p erustamat o::;uuskrnmat. Rautati -
rakennusten muonitushuolto on ollut k okonaan 
Valtion Ravitsemi keskuk en h o idossa . Eri rauta 
tierakennuksilla · o li vuoden lopulla 17 ru o 
kalaa. 

Omato iminen k errostalotnotanto on jatkunu t 
ritta in vilkkaana. Vuoden aikana valmistui 

nelja aravaker rostaloa, joista k aksi Seina joell o, 
yks i Helsinkiin j a y ks i Hyvinkaalle. N ii iden 
k errostaloj en k ok o na istilavuus on 30 280 m 3 ja 
niissii. on kaikkiaan 127 asuntoa. Edella mainit
tujen valmistuneiden talojen lisaks i. oli vuoden 
lopulla r a k entei lla seitseman k errostaloa kasit
tiien 256 asuntoa k ok on a istilav uud eltaan 56 905 
m 3 • ~aista valmistui jo kuluvan v u oden tammi
kuu sa yk i 66 asuntoa kii ittava talo tilavuu
d eltaan 13 400 rna . Edelleen on liikkeelle la hdo sa 
k lm n rautat ielaisyhti on uudistalot, joiden 
yhleinen tilavuus on 16 295 m 3 ja joihin tulee 
86 asuntoa. Lisaksi on suunnitteilla uusia k r
rostaloyrityk iii kahdeksalle er i paikkaklmnalle. 



Omatoimista asuntotuotantoa on ha.rjoitettu 
myos rivitalolinjalla. Kertomusvuoden aikana 
on ollut rakenteilla kaksi rivitaloa, lisaksi kahden 
muun rahoitus on saatu jarjestykseen, yksi odot
taa. aravalainaa, jotapaitsi Kotkassa on 20- 30 
rivitalohankkeesta kiinnostunutta henkiloa, 
mutta. tontin saanti tuottanee vaikeuksia. 

Omakotirakennustoiminnan tukeminen ja oma
toimisuuteen kannustaminen halpakorkoisin rau
tatielaisomakotilainoin ei ole ollut enaii roahdol
lista, mutta tontteja on voitu vuokrata ja raken
tajia avustaa ja opastaa mita moninaisimmissa 
rakennustoimintaan liittyvi sii kysymyksissa. 
Rakentajille on luovutettu erilaisia rakennus
piirustuksia 916 kappaletta. Kertomusvuonna on 
kiinnitetty entista suurempaa huomiota aikai
semmin myonnettyjen lainavarojen kayttoon, 
esittamallii asianomaisille rahalaitoksille irtisanot
tavak ·i lainat sellaisissa tapauksissa, joissa lai
noitettu talo on siirtynyt rautatielaitokseen h."'Uu
lumattomalle henkilolle tahi asianomainen itse 
on eronnut laitoksen palveluksesta. 

Tarkoitukseen myonnettyjen maariirahojen 
ttu-vin on saatu ostetuksi yk i uusi omakotialue 
Jyvi.i kylasta sekii kaksi lisiialuetta aikaisemmin 
muodostettuihin omakotialueisi in. 

Kertomusvuonna on kiinnitetty jatkuvasti 
huomiota sosiaali ia tarkoituksia palvelevien 
rakennusten ja huonetilojen rakentamiseen eri 
liikennepaikoille ja tyokohteisiin. Uusien huolto
tilojen rakentaminen on ollut suhteellisen 
vahaistii ja kysymys on ollut etupiiassa pieneh
koista rakennelroista. Entisia huoltorakennuksia 
on sensijaan useissa paikoissa laajennettu ja 
ajanmukaistettu. Budjettivarojen niukkuus on 
osaltaan ollut vaikeuttamassa laajempien suun
nitelroien toteuttamista, mutta toisaalta on tyol
lisyysmaiirarahoilla saatu monilia paikkalnm
nilla kohennetuksi huolto-oloja. Asuimakennuk
sissa on suoritettu huomattavia korjauksia, 
opetus- ja kerhohuoneistoja on kunnostettu ja 
uusia saunoja rakennettu. 
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Rautatierakennuksilla tyoskenteleviin kohdis
tLmeista huoltotoimenpiteista mainittakoon, etta 
heille tyopaikoillaan on jarjestetty seka perhe
ettii yhteismajoituksia. Siilinjiirven- Juankos
ken ja Joensuun-Koveron rautatierakennusten 
valmistuttua pienehkoja toitii lukuunottamatta, 
on perhemajoituksista voitu osittain luopua, sita
vastoin Kontiomaen- Taivalkosken rautatie
rakennuksen perheasunnot ovat viela mil tei 
poikkeuksetta kaytossii. perheiden paiimiesten 
tyosk nnellessa muilla rautatierakennuksilla. 
Uusia yhteismajoitusalueita valroistui Vihtavuo
reen, Laukaaseen ja Kuusaan, lisiiksi tyot 
Ankeriasjiirven majoitusalueella on aloitettu. 
Rautateiden rakennustoiminnan supistuttua, on 
pyritty luopumaan liiasta parakkikannasta. 
Yhteensii 24 erikokoista majoitusparakkia ja 
viisi 40- 100 miehen ruokalaa on luovutettu val
tion eri tyov.irastoille. Yhteismajoituksissa on 
pyritty yhii enemman siirtymiian parak.kimajoi
tuksesta TVH-mallisten majoitusvaunujen kayt
toon. Tallii tavalla saastetaan perustamiskustan
nuksissa ja majoitustilat voidaan tyontekijoiden 
tarpeettomien kuljetusten viilttamiseksi nopeasti 
siirtaa sita mu.kaa kuin tyot edistyvat. Eri 
rautatierakennuksilla on tehty muutamia TVH
mallisia kahdeksan miehen asuntovaunuja ja 
niiden on havaittu soveltuvan byvin sekii majoi
tus - etta toimistokiiyttoon. Uusia majoitus- ja 
saunavaunujen sekii vaunuruokaloiden hankin
toja on suunnitteilla. 

Kat. ·aus ltuluneen vuoden tapatw·matilastoon 
osoittaa, etta tapaturmien luvuissa on tapahtu
nut pienta nousua, mihin on osaltaan vai.kutta
nut liikenteen vilkastuminen. Koneosaston tapa
turmaluvut ovat pysyneet suunnilleen edellisen 
vuoden tasolla, mutta liikenne- ja rataosastoilla 
tapaturmatapau.kset ovat lisiiiintyneet. Seuraa
va sa taulu.kossa nahdiiiin naiden lukujen muu
tokset. Kuolemaan johtaneiden tapausten voi
daan todeta liikenneo astolla vahentyneen, mutta 
rataosastolla lisaantyneen. 

1958 1959 
tapat. luku kuolleita tapat. luku kuolleitt• 

Linj ahallinto yhteensa ...... . .... . ..... .. ... 3 946 15 4 196 14 
rataosasto .... . ......................... 843 5 1 014 7 
koneosasto ........ . ...... . .. . .......... . 1 293 2 1 297 2 
varasto-osasto ( + rh) ..... ... .. . ......... 179 1 202 1 
Iii kenneosasto .......... . . ... .. . ......... 1 286 5 1 404 3 
ra uta tierakennusosasto ...... . ........... . 345 2 279 1 

Tapaturmia sattui koko rautatielaitoksen pii
l"issa kertomusvuonna yhteensa 4 358, joista 
viran ja toimenhaltijoille 1 840 ja tyontekijoille 
2 518, tapatw·matiheyden ollessa 1 000 henkea 
kohden 129. Tapatmmien johdosta menetettiin 
tyopaiviii kai.kkiaan 57 770, tehden tamii ybta 
rautatielaitoksen palveluksessa olevaa henkiiOa 
.kohden 1. 71 ja kutakin tapaturmaa kohden 
13 . 2 piiivaa. 

Tyotw·vallisuustoiminnassa on pyritty ensi 
s i.jassa kiinnittamaiin huomiota uuden tyoturval
lisuuslain miii.iriiyksiin sekii aktiivisen mielen-

kiinnon herattamiseen ja yllapitamiseen tyo
turvallisuu tyota kohtaan tyopaikoilla. Tassii 
tar.koituksessa laadittiin etukateen suunnitebna 
erityisen tyoturvallisuusrynnakon tekemiseksi eri 
puolille rataver.kkoa. Entiseen rontgen-vaunuun 
jiirjestettiin kiertava suojeluteknillinen ni.iyttely, 
johon saatiin. erilaisia paan, silmien, korvien, 
hengityselimien ym. suojaamiseksi valmistettuja 
valineita, seka erilaisia tyopukimia ja -jallci.neita, 
varoituskilpia ja -kuvia yms. Kun erityisesti 
liikenne- ja koneosaston henkilokuntaa varten 
e i ole saatavissa t ehokkaita suojalaitteita tai 
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-viilineita, teetettiin tamiin puutteen poi ta
m:iseksi opetusvalokuvakokoelma j unamiesten, 
vaunumiesten, veturimie ten ja eraiden m tiden
kin ammattiryhrnien kohdalla tyossa esiintyvi ta 
vaaroista ja niiden valttami e ta. Nayttely
vaunuun saatiin myos runsaasti valistusaineistoa, 
jota jaettiin nayttelyssa kavijoille. Ohjelmassa 
oli lisaksi tyoturvallisuusaiheisia luentoja ja elo
kuvaesityksia seka paika.!lisin voimin esitettya 
kevyempaa ohjelmaa. Tyoturvallisuusnayttelyn 
lisaksi suoritettiin eri osastojen tyopisteissi:i suo
jeluteknillisia tarkastuksia, joissa oli mukana 
myos Tapaturruantorjunta ry:n asiantuntijoita. 
Tarka tuksissa kiinnitettiin huomiota tyotm·val
lisuutta vaarant.aviin puutteelli uuksiin ja pa
kohtiin. 

Tyotapatmmia koskeva tilastointi uudistettiin 
kansainvalisen menetelmiin mukaiseksi. 

Rautatielaisten vapaa-ajan henkisiin harrat
tuksiin ja niiden ohjaamiseen on kiinnitetty kas
vavaa huomiota. Vuokatin VR retkeilykeskuk
sessa jarjestettiin mm opinto- ja virkistyspaivat, 
joille osallistui yhteensa 73 henkiloa eri puolilta 
rataverkkoa. 

Rautatielaisten lomanvieton tukemi een myon
nettiin tavanmukaisia lomanviettoavustuksia 
kaikkiaan 484 659 markkaa, joiden mii.iiriit ovat 
rautatielaisten huoltovelvollisuudesta riippuen 
vaihdelle t 100 % :sta 25 % :iin taysihoitolmstan
nuksista, enintiiiin kuitenkin 14 vuorokauden 
ajalta ja 600 markkaa vuorokaudelta. 

Tarkoitukseen varatusta mii.ariirahasta on 
Rautatielaisten Henkisten Harrastusten Keskuk
selle, Rautateiden Mieskuoroliitolle, Rautatien 

Soittajain Liitolle, VR Taid liitoUe, Rautatie
liiisten Raittiu ·liitolle, Rautati laisten Kristilli
selle Yhdistykselle ja VR Urheilutoimikunnalle 
s ka u eille kerhoille ja yhdistyksille myonnetty 
niid n toiminnan tukemiseen avustuksia yhteensa 
3 106 000 markkaa. 

Rautatieliiisten urheilu- ja liikuntatoiminnan 
hyvaksi .·uoritettu tyo on edelleen tapahtunut 
yhteistoiminnassa huoltojaoston ja rautati halli
tuksen asettaman VR Urheilutoimikunnan kanssa 
aikaisemmin omaksuttuja suuntaviivoja nou
dattaen. Kaikissa yleisemmin harrastetuissa 
laj eissa on pidetty VR:n mestaruu kilpailut, 
samoin on kilpailtu piirin mestaruuksista. Lisiiksi 
rautatierakennuksilla on ollut omat me taruus
hiihtonsa, joissa on kamppailtu seka henkilo
kohtaisesta etta eri rautatierak nnusten parem
muudesta. El'ilaisia kilpailu- ja harjoitu tiln.i
suuksia jarje tettiin yhteensa 3 190 ja niihin 
osallistui kaikkiaan 27 742 henkiloa. Harrastu -
hiihto- ja -kiivelykilpailut ovat royos olle t ohjel
massa. Hiil1tokiloroetrejii kertyi kaikkiaan 
156 299 ja hiihtokertoja 11 604, kavelykilomet
reja 61 749 vastaten 5 716 k avelykertaa. Valta
osa tii.stii ~kansanliikkeestii•> tapahtui leiki sa 
mukana olleiden kotipaikkaku:nnalla. Liilnm 
taan liittyvii kurssi- ja le iritoiminta on keskitetty 
etupiiiissa Vuokatin ja Pyhatunturin retkeily
keskuksiin. Rautatieliiisille ja heidan perheensa 
jii enille on lisiiksi voitu huoltojaoston valityk
sellii jarjestiiii mahdollisuus muinakin aikoina 
retkeilyyn ja lomailuun niiissa retkeilykeskuk
sissa. Majoitusvuorokau ia ket·tyi kaikkiaan 
10 119. 

IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET 

Allaoleva taulukko osoittaa liikenneonnettomuuksien lukumii.aran sekii naissa onnettomuuksissa 
tapaturmaisesti kuolleiden ja loukkaantuneiden luVl.m: 

1959 

Onnetto
muuksien 
luku 

256 

Piiii!Je- jn Yliajot 
yhteenajot 1--..:.....----.------

15 

tasoyli
kiiytiiviillii 

88 

muualla 

71 

Radalt.-. Muusta 
su istumiset syystii 

37 45 

X. TALOUDELLINEN TILA 

V a.ltion·rautateiden pai.ioma-arvo 

Kuoli 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen pii.iioma-arvo oli kirjanpidon mukaan vue-
den 1958 lopussa ......... . ........................... . ............. . . . 

Tiihan on vuonna 1959 tullut lisiiii: 
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 210 425 388 
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 423 540 908 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakmmusten tyokoneita seka 

kiiyttokalustoa lukuunottamatta) ....... . ............... . 465 698 285 

1 

Louk
knantui 

63 

61 391 105 4 71 

8 099 664 581 

69 490 770 052 
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Tti. ta on vuonna 1959 vahennetty: 

Vuoden kuluessa poistettu: 

Kiinteistojen arvosta ............................. .. . . . . 19 977 720 
21 187 270 

5 183 432 
Tyokoneiden arvosta .................. . .......... . ... . . 
Liikkuvan kaluston arvosta ... .. . . . . ... . ............... . 

Vuoden kuluessa kuoletettu: 

Kiinteistojen arvosta .............. . ................ . .. . 573 516 000 
235 746 200 Tyokoneiden arvosta ..... . ..... . ...................... . 

Liikkuvan kaluston arvosta . . . ......................... . 519 924 400 1 375 535 022 

Valt,ionrautate iden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten vuoden 1959 
paattyessa ............................. . .... .. ............ . ...... . 68 115 235 030 

22 846 158 766 
509 873 673 

Tiihiin on lisattava uu.sien rautatierakennusten kiinteistoarvo, yhteensii .. . . 
sekii Hyvinkitiin konepajan r·akennusarvo . . ........ . .......... . ....... . 

Koko piiaoma-arvo oli siis vuoden 1958 lopussa 1 ) . : ............. . ... . . . 91 471 267 469 

') Tahan ei ole luettu kiiyttiikalustoa , jonka arvo oli kertomus vuoden Iopussa 752 014 361 mk. 

Valmiiden ratojen piiiioma-arvosta tuli kiin
teistojen osalle 41 616 167 794 mk, liikkuvan 
kaluston 23 469 415 773 mk ja tyokoneiden osalle 
3 029 651 463 mk eli prosenteissa 61. 1 o, 34. 4 5 
ja 4.45. 

V altionraut.ateiden tulot 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat v. 
1959 31 959 539 032 markkaan. Tiistii on viihen
netty suorituksia vieraille rautateille ym. ja 

Vuonon 1959 

T u l 0 D Iaatu 

mk I % 

Ilenlriliiliikenteen tulot .......... 6 447 588 250 20. 8 
Tavaraliikenteen tulot 1) .... .. . . 20 509 741 650 66.41 
Muut liike1metulot .......... . .. 472 768 610 1.53 
Lennatintulot .. . ....... . ....... 1654188 0.01 
Autoliikennetulot .... . .. . ....... 916 815 853 2.96 
Korvaus postinkuljetuksesta . ... 500 018 630 1.62 
Sekalaiset tulot ....... . ........ 1130 669 724 3.66 
Korvaus alennuskuljetuksi~ta .... 905 618 406 2.93 

takaisinmaksuja rautatien ki:i.yttajille yhteen ii 
1 074 663 721 mk, joten kertomusvuoden netto
tulok i jii.ii 30 884 875 311 mk. Tiista on viela 
vahennettavii kuljetusmaksuista myonnetyt alen
nukset maiiraltaan 719 015 282 mk, jotta ver
tailu edellisen vuoden tuloihin voidaan suorittaa. 
Edellisen vuoden nettotulot olivat 29 624 207 564 
mk, joten tulot ovat lisiiantyneet 541 652 465 
markalla eli 1. s %-

Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuvat vuo
sina 1957-1959 seuraavasti: 

Vuonnn 1958 Vuonna 1957 Lisays ' 'uonna. 1959 
vuoteen 195 
verrattuna 

mk mk mk I C}h 

6 334 894 213 5 991 785 766 112 694 037 1. 7 8 
19 945 530 605 18 901 888 609 564 211 045 2. 3 

434 837 109 993 309 705 37 931501 8.02 
2 266 295 2 982 662 - 612 107 - 27.00 

762 235 296 743 244 868 154 580 557 20.27 
360 389 435 360 000 000 139 629 195 38.7-t 
972 278 666 7 761 859 158 391 058 16.29 
811 775 945 662 082 955 93 842 461 11.56 

Yhteensii. lao 884 875 311 l1oo.oo 129 62-* 207 564 12 543 056 424 1 260 667 747 1 4.25 
1)719 015 282 

Valtionrautateiden menot 

Valtionrautateiden hallinto- ja kunnossapito
ja kayttomenot olivat v. 1959 31 274 863 808 
mk, josta on vahennettava menopuolella oleva 
rahti.alennusten miiara 719 015 282 mk, jotta 
menoja voisi verrata edellisen vuoden menoihin. 
Edellisen vuoden menot olivat 29 853 974 435 
mk, joten menot o. oittivat siten 701 874 091 
markan eli 2. 3 o %:n lisaystii.. 

541 652 465 1 1.82 

Menoprosentti, so. menojen ja tulojen valinen 
prosenttisuhde oli vttonna 1959 98.7 5, vuonna 
1958 se oli 99.23 ja vuonna 1957 94. 11. 

Rautatiehallituksen menot vuonna 1959 oli
vat 824 688 602 mk ja linjahallinnon menot 
30 450 175 201 mk eli prosenteissa menojen 
kokonaismiiarasta 2. 64 ja 97.36 %-

Menojen jakautuminen eri momenteille ver
rattuna edellisen vtwden vastaaviin menoihin 
solviaa seuraavasta taulukosta: 
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Rautatiehallit1ts 

Palkkaukset ................ . . . ........ . ... . 
Ylimiiiiraisen henklloknnnan palkk:iot ......... . 
ViTansijaisten pall<kiot .......... . ... . ...... . 
!lfatka"k-ustannukset ................ . ... . ... . 
Vakinaiset eliikkeet scka ennen myonnetyt ylim. 

elakkeet ...... . .. . ........ . ... . ......... . 
Vuoden kul tle sa myonnctyt ylimiiiiriiiset elakkeet 
Ammattiopetus ........ . ........... . ...... . . 
Piiajohtajan kayttOvarat ..... . . .. ..... . .. .. . 
Liimmitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito .... . 
Painatuskustannnkset ..... . ................ . 

ekalai et menot ........................... . 
Luketaloudellinen tutk:im uslaitos . ....... . .. . . 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

kansanelitkema ksut ......... .. ...... .. . . .. . 

Ra1ttatielnitoksen linjrthal/ into ja ktiyttomenot 

llenkilomenot 

Palkka ukset ....... . .... . ............... .. . . 
Ylimiiiiriiiscn benldlokunnan ja tyoYoiman palk-

kiot ......... . ........... . .............. . 
Viransijaisten palkkiot ... . ......... . .. . .... . 
VirantoimituHahat, ylityokorvaus, sunnuntaityo

korvaus, palkinnot tarv :laineiden siiiistiimisestii 
ja junanHihettiijien lisiipalkkiot ..... . ... .. . 

l\Iatkalru tarulUkset, piiivii.rahat jn. korvn.us 
muuttokustannuksista ........ . ........... . 

Vahinaiset eliikkcet seka ennen myonnetyt yli-
miiiiriiiset eliild<eet . ... . ......... . . . ...... . 

Vuoden kuluc sa myonnetyt ylimaiiraiset eHikkeet 
ViTkamiestcn perhe-eliikkcet ja hautansavut .. 
Tapaturmakorvaukset ...................... . 
Muut huoltomenot ...... . ................ . . . 

Kalusto ja kiiyttoaineet 

Kayttokalusto scka sen kunnossapito ja tarkastus 
Polttoaineet ..... . ...... . ... . .. . . . .... . .... . 
Muut kayttoaineet ja sekalaincn han kinta . . . . 

Rata ja rakennukset 

Radan, rata-alucen ja rakennustcn kunnossa- ja 
pubtaa.napito .... . ............ . .......... . 

SahkovoimaJa·itosten ynna vahvavirta-, IOimiitin-
ja pubclinjobtojen kunnossapito . . ... . ..... . 

Liikkuva kalusto 

Liikkuvan kaluston, tyokoneiclen ja konceliisten 
laitteiden h•rmwssapito ..... . ... .. ........ . 

Korvans vieraau liiklmvan kaluston kaytosta .. 

MenomiHit·ii t, markkaa Lisay tni vallennys 
(- ) vuonnn !95!l 

\', 1059 1 v. 1958 mk I 0 / ,. 

432 579 328 
159 162 273 

1 8 5 739 
14 422 439 

96 651 645 
25 500 

8 210 522 
75 000 

11412 580 
2 669 389 

65 280 070 
5124 654 

27 189 463 

824 688 602 

8 945 143 378 

2 251433 855 
410 160 706 

1456 988 420 

116 593114 

2 286 389167 
10 919 618 

635 577 278 
167 506 528 

23 572 954 

7 814 400 
3 570 016 250 

626 345144 

3 640 353 279 

90 811333 

3 321 620 732 
30159 753 

404 596 573 
145 086 607 

2 464118 -
13 912 596 

92 902 75 
25 175 

7 783 391 
75 000 

9 099 937 
1840 000 

53 373 372 
-!323 475 

25 462 042 

760 945161 + 

27 982 755 
14 075 666 

578 379 
509 43 

3 748 770 
325 

427 131 

2 312 643 
829 389 

11 906 698 
01179 

1 727 421 

64 321 820 
578 379 

6.!J2 
9.70 

- 23.47 
3.GG 

4.0,1, 
O.J 2 
5.48 

25.40 
45.08 
22.31 
18.53 

6. 78 

+ 63 743 441 8.3 

8 660 0 9 435 

2117 990100 
554 695 270 

1 455 131 964 

113 060 263 

2 067 420 656 
2 502 700 

605 736 538 
104 209177 

22 132 789 

64 353 664 
4 261011363 

580 356184 

3 275 074 889 

85 054 624 

3 243 651315 
9 007 089 

285 053 943 

133 443 755 
- 144 534 564 

l 856 456 

3 532 851 

218 968 511 
8 416 918 

29 40 740 
63 297 351 

1 440 165 

23 460 736 
- 690 995113 

45 988 960 

365 278 390 

5 756 709 

77 969 417 
21152 664 

3.29 

6.30 
- 26.05 

0.1 3 

3.13 

10.59 
336.31 

4.()3 
60.75 

6.51 

36.46 
- 16.22 

7.92 

11.1.3 

6. 7 

2.40 
234.84 



l\Ienomiiiirii t , markkaa 

v. 1959 1 v. 1958 

Muut asiamenot 

Painatuskustannukset .............. . . . ... . . . 60 936 946 62 443 670 
43 397150 38 672 466 
25 360 486 16 657 949 

Vahingonkorvaus ja palosuojclurnenot . . . .. .. . 
Verot .. . .. . ... . .. . .. . ... . . . .. . .. .. . ... .. .. . 
Postilaitokselle postinlmljetuksesta suoritettava 

Lisa ys .tai viihennys 
(-) vuonna 1959 

mk 1% 

- 1 506 724 -
4 724 684 
8 702 537 

51 

2.41 
12.22 
52.2! 

korvaus . . .. . . . ... . ......... . . .. ... . .. . . . . - 12 000 000 - 12 000 000 - 100.00 
Sekalaiset menot .. ..... .... .. .. . .. .. . .. . ... . 37 453 098 43 970 655 - 6 517 557 - 14.82 
Ar':.~ma_ttomiin tarpeisiin, m.inisteriiin kaytet-

tavaksi . ..... . .. ... . . . .. .... . ... . . .. . .. . . - - - -
Arvaamattomiin tarpeisiin , rautatiehallituksen 

kaytettavaksi . . . ...................... . . . . 
Kuoletukset ja tileista poistot ..... . . . . . .... . . 
Valtion tyiinantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

kansanelakemaksut .. ... .. .. .. . ........... . 

873 744 799 256 
1 323 061 891 1142 979 534 

563 368 018 548 640 998 

74488 9.32 
180 082 357 15.76 

14 727 020 2.68 
Pohjois- nomen havitetyn alueen viran tai toi-

men haltijain paivarahat .. .. ... . ..... . ... . 
Kuljetusmaksuista myiinnettavat alennukset .. 

5 302 682 5 386 726 
719 015 282 -

- 84 044 - 1.56 
719 015 282 I 100.00 

Linjahallinto yhteensa 30 450 175 206 29 093 029 274 + 2 212 783 934 
- 855 638 002 

+ 1 357145 937 4.67 

Kaikkiaan 31 274 863 808 I 29 853 974 435 

I 

+ 1 420 889 373 
I 

4.76 
- 719 015 282 

+ 701 874 091 I 2.35 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan las
kettu rahallinen tulos valtionrautateiden liiken
teesta v. 1959 osoitti 389.9 milj. markan alijaa
maa. Kun vastaava tulos v. 1958 osoitti 229.7 
m.ilj. markan alijaamiia, oli v. 1959 rahallinen 

tulos edelliseen vuoteen verrattuna 160. 2 milj . 
markkaa eli 69 . 7 s % huonompi. Tarkemmin 
valtionrautateiden tulojen ja menojen kehitys 
vv. 1958-1959 kay ilmi seuraavasta taulukosta: 

_v_u_n_n_na- 19_5_9 ___ v_·u_o_n•_ta- 19_5_8 __ 1 Lisays vuonna 1959 

mk mk i mk I % 
Tulot .......... . ............ .. ........... . . 
Menot ... ........... . . . . . .... . . ... .. . . .... . I 30 884 875 311 1 29 624 207 564 1 1 260 667 747 1 

31 274 863 808 29 853 974 435 1 420 889 373 

Ylijii.iimii tai vajaus (- ) . . ........ ........ .. . 1- 389 988 497 1- 229 766 871 1 16o 221 626 1 

Helsingissa, rautatiehallituksessa joulukuun I paivana 1960. 

ERJ{Kl AALTO 

4.25 
4. 76 

69.73 

Arvi Nikkila 




