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ALLMAN OVERSIKT 

1. EtterfrAgan pA jarnviigstransporter. 

Den sallsynt lAnga. depressionsperioden som 
borjade vid A.rsskiftet 1956/ 1957, och vilken va.r 
som varst under A.r 1958, uppvisade pA. nA.gra. 
produ.ktionsomrA.den tecken pA. avmattning redan 
mot slutet av det ovannamnda. A.ret. FrAn borjan 
av A.r 1959 svangde produktionen inom nastan 
alia industrier mot en tydlig uppgang. I efter-

frA.gan pA. jarnvagstransporter orsakade det ova.n
namnda en betyda.nde okning pA. hela linjen, om 
ock trafikta.len annu forblev lagre an under A.r 
1957. Utvecklingen av de faktorer, som pA.verkar 
jarnvagstransporterna, framgA.r av tabell 1. 

Tabell 1. Utveckligen av de faktorer, som pAver
kat efterfrA.gan pA. jarnvagstransporter A.ren 1955 
-59 

Prestation I Enhet I 1955 1 1956 I 1957 11958 1 1959 Flirandr. i 
% 1958 

1959 

1. Industri, volym . .. .. . ...... .. . . ... 1954=100 111 114 117 113 122 +8 
- gruvor . ... . ..... .. ... . .. . . . .... » 116 123 134 135 146 + 8 
- indus trier •• • •••• 0 •• • • • •• 0 0 • •••• » 110 113 115 110 120 + 9 
- el-, gas- och vattenlednings- >) 

verk ......... .. . . . .... . ... .. ... >) 117 121 135 140 140 ±0 
2. Skogshushallning • ••••••• • •••• 0 ••• • >) 107 96 100 101 103 + 1 
3. Byggnadsverksamhet, volym . . . . . . . •• 100 109 109 114 121 + 5 

- husbyggnad . ............. . . . ... » 96 105 101 100 105 + 5 
- land- och vattenbyggnad . .... . .. » 107 117 123 140 147 + 5 

4. Realnationalprodukt .......... .. ... * 106 108 109 109 116 + 6 
5. Import, volym . . ...... . ... . ....... >) 116 127 123 110 132 + 20 
6. Export, volym . . ............. . .... & 109 107 117 115 131 + 10 
7. Yrkesm. motorf. trafik, volym . .... 

- persontrafik . . .......... . ..... .. 1952= 100 131 135 133 136 145 +7 
- godstrafik .............. . ...... . » 163 168 157 168 191 + 14 

8. Registrerade last- och paketbilars . . 
- antal .... . .................. . . . st 47 200 54 000 57 300 55 300 55 300 ±0 
lastkapacitet i ton . . .... . . ........ tn 156 000 177 000 187 000 189 000 198 000 +5 

9. Persontrafik med motorfordon .... . . 1Q6 pkm 
10. Godstrafik med motorfordon . .. . .. . 108 gkm 

Industriproduktionens volym, som frA.n A.r 1957 
till A.r 1958 sjonk med ca. 3 %, steg A.r 1959 
jamfort m ed foregAende A.r med 8 %- Hojningen 
av produ.ktionens volym kommer till synes som 
motsva.rande tillvaxt i jarnvagstransporterna. Om 
ock byggnadsverksarnheten i betydande grad har 
okats ifrA.ga om hus- samt vatten- och jordbygg
nadsarbeten har transport av byggnadsmaterial, 
sA.som cement, kalk och tegel per jarnvag minska.t. 

5 820 5 890 6 300 6 700 7 400 +10 
2 210 2 230 2100 2 200 2 500 + 14 

Va.d ova.nnamnda grupper angar, har minskningen 
sedan foregaende A.r varit nasta.n 6 000 va.gnla.ster 
eller 9 %- Biltrafikens andel i dessa transporter ha.r 
saledes fortfarande vuxit och jarnvagens andel 
hAiler pA att minskas. DA det huvudsakligen ar 
frA.ga om transporter pa korta. eller medellA.nga. 
strackor och da man stravar att till sa ringa som 
mojligt eliminera, speciellt for transport av 
byggna.dsfornodenheter, tidsforlusten orsakad av 
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terminal transporter sa.mt dess kostnader' ar 
denna utveckling forstaelig, om man tar i beak
tande byggnadsverksamhetens specialkaraktar. 

E>:portens volym har vuxit med ca 14 %, alltsa 
mera an industrivolymen. Totalokningen av 
exportvarornas transport per jarnvag ar nastan 
31 000 vagnslaster eller ca 10 %- Vad angar den 
genom hamnarna sanda ratravarutransporten, 
ar okningen over 22 000 vagnslaster och for 
andra genom hamnar sanda exportvarors del ca 
22 900 vagnslaster. Till Sovjetmlionen har anda 
stints ar 1959 endast ca 36 500 vagnslaster export
varor, medan detta tal ar 1958 var 50 600. Vad 
angar transporter inom utrikeshandeln, har 
ratravarutransporterna vuxit mest - 30 % -
medan transporter av annat exportgods har 
okats med endast ca 3 %- Okningen av sist
namnda transporter har huvudsakligen orsakats 
av den starka okningen av sagvarutransporter. 

Fastan pappers- och rna aindustrins volym 
steg m d ca 8 %, minskade transporten av varor 
tillhorande denna grupp. huvudsakligen papper, 
massa, kartong, slipmassa och fiberplattor, med 
40 000 ton eller drygt 1 %. medan tonkilometer 
mangden minskade med 9 milj eller ca 14 %
Denna utveckling, som synes tamligen inkonse
kvent, beror huvudsakligen pa, att industrifore
tagen under depressionsperioden var tvungna att 
i annu hogre grad an fOrr transportera sma 
forsandelser, av arten fyllnadspartier, till langre 
bort belagna hamnar, emedan det i allmanhet inte 
lonadc sig for fartygen att avhamta dem i den 
traditionella exporthamn, som lll.g narmast fabri
ken. Detta fororsakades delvis av att 1958 ars 
transporter av pappereindustrivaror per jiirnvag 
bade kvantitativt och framfOr alit i tonkilometer 
oberoende av depressionsperioden var av en be
tydande storleksgrad, medan ar 1959, da kon
junkturerna forbattrades, skeppningarna av stora 
partier okades bade som export fran vid hamnarna 
belagna inrii.ttningar utan land transport., och som 
export fran inlandets inrii.ttningar till de tradi
tionella hamnarna, och transporter av fyllnads
partier pa langre strackor minskades. Dessutom 
bor man observera, att fastii.n hela industrins 
volym sjonk fran ar 1957 tillAr 1958 med ca 3 %
steg pappers- och traindustrins volym, samtidigt 
nagot, i det forra fallet med ca 1 % och i det 
senare med ca 7 %, vilket ocksa fororsakade, att 
transporterna, vad denna grupp angar, ar 1958 
var relativt storre an i den andra gruppen. Ok
ningen av exportens och pappersindustrins volym 
paverkades till mycket stor del av, att man ar 
1958 var tvungen, att pa grund av dalig avsatt-

ning framkallad av depressionsperiod n upp
lagra papper och cellulosa och transporters till 
hamna.rnas exportlager, dii.rifran varorna i de 
fiesta fall kunde skeppas forst i borjan av ar 
1959. Danna upplagring, som var exceptionellt 
stor och okade jarnvagstransporterna mera an, 
vad de svaga exportkonjunkturerna forutsatte, 
agde i betydande man rum bl.a. fril.n norra Fin
land till nagra hamnar i soder. -Till den ovan
namnda gruppen av papperindustrivaror, vilkas 
transporter fran Ar 1958 tillar 1959 sjonk med ca 
14 % i tonkilometer, hor ocksa i hemlandet 
konsumerat papper och cellulosa. Okningen av 
dessa varors biltransporter har ocksa uppenbarli
gen i nagon man paverkat sankningen. 

Biltransporterna i sin helhet, sarskilt vad 
godstrafiken angar, har under aren 1958- 59 
okat mera an jarnvagstransporterna. Det kom
mer till synes darav , att okningen av godstrans
porter per jarnvag i ton varit endast ca 6 %, i 
nettotonkilometer sa obetydlig som ca 3 %, 
fastan industrivolymen under ifragavarande tid 
vuxit ca 8 %· Nar exportens volym dessutom 
vuxit med hela 20 %. men importtransporterna 
i vagnsla ter per jarnvag bara drygt 4 %, pekar 
detta faktum pa, att jarnviigstransporternas till
vaxt for clenna del varit betydligt mindre an 
motsvarande biltransporters. Volymen av yrkes
massig biltrafik har, vad godstrafiken angil.r, va
rit ca 14 %, for persontrafikens del ca 7 %- Detta 
ger val inte en alldeles riktig bild av utvecklin
gen, emedan bl.a. trafikverkets egen transport
verksamhet pa grund av kostnader mera an 
forut overlatits till den yrke miissiga trafiken, 
men nar hela den med bilar utforda godstrafiken 
i tonkilometer (enligt tabell 1) beraknats ha okat 
mecl ca 14 % och hela persontrafiken i person
kilometer med ca 10 %, visar detta tydligt, att 
biltrafikens expansion varit kraftigare an forut. 

Ql,ningen av persontrafik i motorfordonstra
fiken har, jamfort med foregll.ende ar, varit myc
ket betydlig. Den har huvudsakligen fororsakats 
av privat personbiltrafik. Personbilbestandet har 
namligen fran ar 1958 tillar 1959 vuxit med over 
23 000 enheter eller med ca 16 %, da okningen 
foregd.ende ar steg till 18 000 enheter. Tillvaxten 
var ocksa for bussarnas del sa stor som 16 %
Pa grund harav har okningen av den privata 
personbiltrafiken stigit 10 %, men motsvarande 
yrkesmassiga trafik endast ca 7 %, sil. att den 
privata personbiltrafikens tillvaxt varit krafti
gare an denna. 

Antalet last- och paketbilar, specialbilar icke 
medraknade, ar ungefiir oforandrat, men last-



kapaciteten ton har diiremot okat med 
ca 5 %· 

Vad jiirnvagarnas godsvagnar angar iir anta
iet ungefiir ofOriindrat, men vagnarnas lastkapa
citet i ton har okat fran 441 000 ton till 481 000 
ton eller med ca 9 %· Denna okning av kapaci
teten beror i friimsta rummet pa okningen av 
antalet nya Hk-vagnar med storre lastkapacitet. 
Kapacitetens forba.llande bar blivit ni\got for-
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mi\nligare for jiirnvagen, ty last- ocb paketbilar
nas lastkapacitet i ton var vid slutet av ar 1958 
43 % av godsvagnarnas lastkapacitet i ton vid 
jiirnviigarna men vid slutet av ar 1959 var mot
svarande tal nagot mindre eller 41 %· 

Niir man jiimfor dessa tal med jarnviigens 
godsvagnsmateriel. fAr man foljande samman
stiillning: 

Last- och paketbilar Jiirnviigens godsvagnar 

an tal 

31.12. 1947 • •• 0 •••••••••••••••••• 26 600 
31.12. 1958 ••••••..•••. • ••••••. 0. 55 300 
31.12. 1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 300 

2. Trafik oeb transporter. 

Trafiken under beriittelsearet ocb de fyra fore
gaende aren framgar av ta.bell 2. 

lastkapacitet lastkapacitet 
i ton an tal i ton 

96 500 27 200 428 000 
189 000 26 900 441 000 
198 000 26 543 481 000 

Tabell 2. Jarnvagens kommersiella trafik under 
B.ren 1955-59 

Prestation I Enhet I 1955 I 1956 1957 1 1958 1959 Forandr. 
1958-59 

1. Transporterad godsmangd ... _ ....... 
2. Nettotransporttrafik ......... . . . .... 
3. Godsvagnarnas medellast . . . ......... 
4. Av VR agda vagnars tomgiing ...... 
5. Persontrafik •• • •• • •••••••• 0 0 ••••••• 

6. Personvagnarnas utnyttjningspropor-
tion ••••••••• 0 •••• 0 • •• •••••••••••• 

v = viirderade tal 
f= rattade tal 

106 tn 
10s ntkm 
tnfax 
% 
106 pkm 

% 

Det uppsving i godstrafiken som borjade redan 
under det sista kvartalet av Ar 1958 fortsatte och 
blev starkare under ar 1959. Antalet under forsta 
kvartalet lastade vagnar var i sjalva verket iinnu 
niistan 4 % mindre iin vid motsvarande tid un
der B.r 1958. FrB.n april okades lasterna sB., att 
antalet laster under bela forra biilften av B.ret 
redan visade en okning av 2 % jiimfort med 
foregAende ar. Okningen forsatte jiimforelsevis 
kraftigt mot slutet av aret sA, att bela arets nivB. 
steg ca. 5 % over 1958 B.rs niva. I den kommer
siella trafiken under B.r 1959 transporterad gods
mangd var inalles ca. 17 . o milj ton eller ca 5. s % 
storre iin under foregaende ar. DB. samtidigt 
medelstriickan i fjiirrtrafik forkortades, niirmast 
pa grund av den milda vintern, fran 258 km till 
253 km, okades tonkilometertalet endast med ca 
3 %. For jamforelsens skull rna niimnas, att 

3 9578-62 

19.2 18.0 17.9 16.1 r 17.0 + 6 
4 530 4 420 4 330r 4 063r 4 205 +3 

6.0 6.0 5.8 5.6 v 6.2 +11 
20.6 21.4 23.4 28 28 ±0 

2 260 2 250 2 250 2118r 2 272 +7 

38.5 40.0 39.0 35.9 I 36.9 + 3 

okningen av nationalhusbB.llningens totalproduk
tion jamford med foregaende B.r var drygt 4 %· 

Okningen i trafiken orsakade aven, att vagn
overskottet sedan foregaende ar minskade betyd
ligt. Niir overskottet Ar 1958 i medeltal var 3 000 
vagnar per dag, var motsvarande tal ar 1959 2 370. 

Man bar dessutom forsokt forbattra trans
portsnabbbeten i godstrafiken genom att fornya 
tidtabellerna. Som viktigaste foriindring ma 
niirnnas, att det nya expressgodstagparet 1 055/ 
1 056 sedan den 1 mars sattes in pa striickan 
Helsingfors-Gamlakarleby med fort attningsfor
bindelser. Aven vagnslasttrafiken bar blivit nagot 
snabbare. a kund.e vagnslaster siindas till ex. 
fran Fredriksberg redan lastningsdagen pa kviil
len med direkta tag till Abo, Tammerfors, Seinii
joki, Uleaborg, Gamlakarleby ocb Pieksiimaki, 
och iiven pB. nagra andra transportstriickor bar 
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va.gnslasttrafiken blivit snabbare ocb mer a regel
bunden bl. a. genom att precisera. reglementet 
for tagens sammansii.ttning. Om ock vintern 
1959 var jamforelsevis mild ocb tagens gang 
under denna tid tamligen tillfredstii.llande, kunde 
tagens snabbbet i sin belhet inte i namnvard grad 
forbattras . Pa nagra delar av bannatet bar tvart
om forekommit alit flere forseningar. Detta 
fororsakades till stor del av talrika, pa manga 
stallen mycket svara banarbeten, varfor tagen 
i b tydande gred forsenades pa grund av att de 
mtiste sakta farten samt delvis ocksa av de 
snabbare tidtabellerna och a.v fel i d n nya drag 
materielen, narmast i de nya Hr-12 dieselloken. 
Emedan reparation ocb underhall i fraga om bu
vudbanorna forstskridit med god fart, kan dessa 
tillfalliga bastigbetsinskrankningar i narmaste 
framtid minskas och tidtabeller i motsvarande 
mAn goras snabbare. 

Vaxeltjansten och arbetet vid korsningssta
tionerna bar dessutom i betydande grad forenk
lats ocb blivit lattare, varfor kostnaderna bar 
for fortfarande minskat. Antalet tirnmar i vaxel
tjanst utforda med diesellok bar, jamfort med 
foregaende Ar, minskat fran 2 815 tirnmar till 
2 626 tirnmar eller 6. 7 % per a.rbetsdag. Antalet 
vaxeltjansttimmar for spArtraktorerna bar i stal
let okat fran 109 timmar till 240 timmar per 
dag, tack vare 15 nya spartraktorer. Vaxel
tjanstens kostnader for trafikavdelningen bar 
under aret minskat ca 7. 7 %- Da lasterna sam
tidigt okat med ca 4. s %. bar vaxeltjanstens 
enhetskostnader minskat med ca 8 %- Hela 

gaffeltruckar . . ....... . ....... . ..... . ..... . 
gaffelva.gnar ..................... . .. . .... . 
lastpallar ...... . ......... . ... .. ..... . .... . 
burpallar .... . .... .. . . ... . ..... . .... . .. . . . 

Biltrafikens koncentrerade bemtransportverk
samhet okades genom att paborja sadan i 
Raumo ocb Nystad. Sa.Iunda oppnades en ny 
spridningslinje Salo-Pernio och linjen Seinajoki 
-Panttila utstracktes till Teuva. Godslinjetra
fiken pa Vasa-Narpes indrogs som olonsam. 

In om persontrafiken nadde man ar 1959 ganska 
tillfredsstallande resultat. Antalet personkilome
ter okades frAn ar 1957 med ca 7 % ocb det bor 
markas, att personvagnarnas utnyttjningspropor-

bangardens dejour ringskostnader, maskinavdel
ningens kostnader medraknade, var enligt den 
inre bokforingen ca 6 % mindre an under fore
gaende ar. - Travarornas rna kinella lastning 
bar under ll.r 1959 fortfarande utvecklats genom 
att anskaffa fyra nya 15 tons fasta bockln·anar. 
om installerad s i Tohmajarvi, Hiekkalahti, Po

rokyla och Hyrynsalm..i. Ytterligare bar skaffats 
7 tons Demag-mobilkran i Lahti och 7 tons bock
kran pA skenor i Sotkamo. Med tillhjalp av dessa 
har lastningskostnaderna kunnat sankas sA myc
ket, att travautran porter overforts frAn bilar 
till jarnvag. Med bjalp av kranar bar ocksA 
transportens snabbbet kunnat forbattras ocb 
vaxelarbetskostnader nedsattas, emedan med 
kranarna kan lastas stora vagngrupper, som inte 
under resan bebover omlastas. 

Transportforbindelser har allt mera forbattrats 
genom att satta i gAng det ovannamnda express 
godstaget 1 055. a har man kommit darban, 
att i Helsingfors ocb Abo distrikt lastade express
ocb styckegodsvagnar pafoljande morgon ar 
framme i Bjorneborg, .Tyvaskyla, Vasa, Gamla
karleby ocb aven pa nagra andra trafikplatser. 
Transporten av styckegods bar, jamfort med 
foregaende tir, okat med 64 200 ton eller ca 10 %
Trafiken bar for denna del okat betylligt mera 
an for andra godstransporter. Maskinella bante
ringsredskap for styckegodset bar fortfarande 
okat sa, att arbetseffektiviteten fortfarande kun
nat forbattras. Utvecklingen framgar av fol
jande sammanstallning: 

Hanteringsredskap vid arets slut 
1955 1956 1957 1958 1959 

74 89 Ill 125 127 
400 415 482 500 520 

45 000 55 000 75 000 85 000 100 000 
2 900 3 700 6 000 7 000 9 000 

tion steg fran 35. 9 % till 38. 9 % eller med ca 
3 %- I antalet personkilometer overskreds ocksa 
1956 ocb 1957 ll.rs niva med l %- Motoriserings
graden av persontrafiken bar fortfarande stigit. 
Tack vare ny dieselmateriel, bar angdragkraf
tens anvandning i snalltags- ocb persontagstrafik 
ar 1959 i betydande man minskats. Aveni gods
trafik bar man i nagon man erbAllit dieseldrag
kraft. Hela persontrafikens motoriseringsgrad 
under berattelsearet var foljande: 
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Drag kraft I....:E=.:x:.!p:..:.r=e•:..:.•t:.:A"'-g---;---J----=-n=a=·ll'-'t""Ag"----;--- _I:_>e:..:rs.:..o::..:cn.:..:t.:::Ag,__,---_ _ :-=S=am=m=a=nl=a"'-g.:..t ...,---

TAgkm % TAgkm I % TAgkm I % TAgkm I % 

Motorlok 20 000 
I 

2.1 I 1128 000 ............. 

I 
Motorvagnar . ... . ... . . 895 000 97.0 606 000 
Rii.lsbussar ........... - - -

I Anglok .............. - - 4130 000 
Sammanla t g 915 000 100 5 864 000 

arskilt bor marka.s, a.tt den med rnotorlok 
utforda. sniilltagstra.fikens motoriseringsgrad ha.r 
stigit till 19. 3 % fran 5. 7 % Ar 1958. 
SIHunda. har persontAgens motoriseringsgrad, 
tack vare ralsbussarna, i betydande grad oka.t; 
Ar 1959 skottes 67 % av persontrafiken rued rals
bussar, rnedan det motsvara.nde talet Ar 1958 
var 56. 1 %, men vad Angloken angAr endast 
24. 2 o/o. medan det rnotsvarande talet for Ar 1958 
var 34. 5 o/o. - Motoriseringsgraden av linjetra
fikens godstag var ar 1959 4. 5 %- Storsta delen 
av godstrafikens motorlok ar dieselvaxellok serie 
Vrll och Vv15, vilka ar mycket lampliga aven i 
latta.re linjetrafik. 

3. Tekniska produktionsmedel. 

Till fardiga. ba.nor a.nslots Ar 1959 den 59. 7 krn 
IAnga stracka.n Vaakio-Taivalniska. pa bana.n 
Kontiomaki-Ta.iva.lkoski sa.mt den 43. 2 km 
langa. strackan pA bana.n Suolahti-Ha.apajarvi, 
sA att sa.mmanlagt ca 103 krn nya banor ficks i 
trafikdugligt slcick, vilket ar ca. 63 krn mera an 
under foregAende Ar. Det under Ar 1957 pA 
borjade andringsa.rbetet pA den srna.lspAriga ba
nan Lahti-Lovisa. forsattes; de viktigaste arbe
tena. bestod a.v terra.sserings-, bro- och truma.r
beten. Det bor konstateras, a.tt Lovisa. ba.nan 
i sin helhet och tillsvidare a.nslots som sma.l
spArig fr.o.m. den 1.1. 59 till sta.tsjarnvagarnas 
bannat och besittning samt oppnades for gods
trafik rued helvagnsla.ster. Vid Joensuu-Kovero 
jarnvagsbygge, som i sin helhet oppna.ts for 
trafik, utfordes annu AterstAende grusningsarbe
ten och slutlig bearbetning samt andringsa.rbeten 
pa J oensuu bangArds sodra del avensom pa 
bandelen Siilinjarvi-Jua.nkoski bl.a. terrasse
rings-, bro-, vag- och husbyggnadsarbeten a.v 
kompletteringsarbets karaktar. Arbetena. borja.
des pa tva nya jarnvi:i.gsbyggen, narnligen pA 
bandelen Kauliranta-Kolari i december och pa 
den 2. 3 2 krn langa gruvbana.n i Pyhasalmi i 
november. 

PA olika delar av bannatet utfordes bangArds
utvidgningar och spArnatets modernisering. Bl.a. 

I 19.3 152 000 0.8 1 300 000 5.1 

I 
10.3 1508 000 8.0 3 009 000 11.8 

- 12 500 000 67.0 12 500 000 49.2 
70.4 4 494 000 24.2 8 624 000 33.9 

100 18 654 000 100 25 433 000 100 

ka.n folja.nde a.rbeten niimnas: Karis, Tammer
fors Viinikka. bangArd, Seinajoki, Ma.lm, Manty
harju och uonenjoki. Byggna.dsarbetena paden 
nya ra.ngeringsbangArden i Riihimaki, som ska.ll 
placeras i den nuvarande rangeringsryggens rikt
ning, paborja.des mot slutet av Aret som jord
uppgravnings- och terrasseringsarbete. - Som 
tvAspArig oppnades sammanlagt 19.4 krn ny bana 
for trafik, narnligen bandelarna Kuurila-Toijala. 
ocb Messukyla-Kangasala. Under berattelse
Aret togs vid vAra jarnvagar i a.nvandning ny, 
sk. internationell standardrii.lstyp, va.rs vikt ar 
54.430 kgfm. PA strackan Tammerfors-Lem
piiii.la byttes 43 kg/m raler pa det vii.stra sparet 
till ovannii.mnda., i hernlandet valsa.de, raler pa 
en straoka om 20. 4 km: Vidare fortsattes riilsby
tet av 30 kgfm rii.ler till 43 kgjm rii.ler pa Ulea
borgs banan frAn Kauhava, dit man hunnit fore
gAende Ar, till ankomstvii.xeln vid Gamlakarleby. 
Nii.r man tar i beaktande alia dessa arbeten, 
ornlades inalles ca 133 krn av huvudsparet med 
nya rti.ler samt ca 70 km rued vid bytet friblivna 
rii.ler. 

Tack vare rii.lsbytet minskade antalet skenbrott 
jamfort rued Ar 1958 i betydande grad, ty Ar 
1959 skedde endast 2 022 brott, medan detta tal 
Ar 1958 var 3 202. 

Vad banans makadamisering angAr, overstegs 
1 000 krn:s grii.nsen, ty lti.ngden fardigt eller halv
fardigt makadamiserat huvudspAr steg vid arets 
slut till1 017 krn eller 18.6% av hela bannii.tets 
huvudspAr. Under ar 1959 makadamiserades 
192 krn bana. 515 000 m 3 spArmakadam anvan
des eller 147 000 m 3 mera an under foregAende 
Ar. 

Vad byggnaderna angAr, mA nii.mnas det 5 500 
m 3 6 platser ornfa.ttande ralsbusstallet i Abo, 
lokstallens utvidgningsarbeten i Kotka och Ny
slott, ii.ndrings- och reparationsarbetena pA Hel
singfors sta.tionsbyggnad samt byggnadsarbetena 
pA Kouvola stations- och postbyggnad, vilka 
under det sista kvartalet nAdde inredningsskede. 

Relii.stii.llverk blev fii.rdiga i Mantyharju, Korso 
och Trii.skanda; i Riihirnaki b lev relii.sakerhetsan-
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laggningen fardig vid Korttio vaxelkorsning. Vi
dare utfi:irdes kompletteringsarbeten av relastall
verk bl.a. pll Vuolinko, Murtomaki och Dic
kursby. Pa hela strackan Helsingfors- Riihimaki 
blev linjeblockering fardig ar 1959, den blev 
fardig aven pa strackan Kervo- Riibimaki. 
Autornatisk linjeblockering blev fardig ocksa pa 
strackan St. Michel-Otava. 

Vad dragkraften angar, kan man konstatera, 
att 34 st. anglok kasserades om oekonomiska 
och utslitna; det motsvarande talet for ar 1958 
var 53. Antalet anglok var vid arets slut 680, 
medan detta tal vid slutet av ll.r 1958 var 714. 
Under ll.ret blev 21 st dieselrangeringslok serie 
Vrll fardiga ocb 10 st dieselvaxellok serie Vv13 
samt de forsta 16 st tunga diesellinjelok serie 
Hr12 - alla tillverkade i inbemska verkstader. 
Arrendet.iden for diesellinjelok som foregll.ende ll.r 
hyrdes av den svenska firman Nohab Ab, for
langdes till ll.rets slut. Ytterligare hyrdes av den 
tyska firman Maschinengesellschaft Kiel AG 
(MaK) ett diesellok samt ett dieselvaxellok av 
den osterrikiska friman Jenbacher vVerke. Erne
dan under berattelsell.ret inga motorlok kassera
des, var vid ll.rets slut i anvandning inalles 90 
motorlok. Antalet inhemska motorlok var salunda 
36 st flere an vid slutet av ll.r 1958. Antalet 
motorvagnar okades med 23 ralsbussar och total-

allmii.n trafik 0. 0 ••• • 0 ••••••••••••••••• 0 • • ••• 

tjii.nstebehov- •••••••• 0 ••••••••••••••••••••• 

Summa 

Pa flare bangll.rdar okades och forbii.ttrades 
belysningen, dll. man i synnerbet pa stora trafik
platser tog s.k. urladdningslampor i anvii.ndning; 
med tillhjii.lp av dem kunde belysningens effekti
vitet fortfarande forbii.ttras. Sammanlagt 9 st 
nya 32m stralkastarmaster restes pa 7 olika 
trafikplatser; ytterligare restes i Gamlakarleby 
en 20 m mast. Vid arets slut fanns sammanlagt 
103 st 32m stralkastarmaster pa 29 olika tra
fikplatser. - Signalforbindelserna forbii.ttrades 
igen under ar 1959 i betydande grad. Bland de 
viktigaste fornyelserna rna nii.mnas, att under 
aret byggdes 969 tradkm nya telefonledningar 
av koppar och 120 trll.dkm stll.llinjer. 408. 4 

tradkm gamla kopparledningar och 339 tradkm 
stalledningar revs. Antalet oppna telefonlednin
gar okades sll.lunda med 341 tradkm. Vidare 

antalet for dessa dragenbeter var vid slutet av 
ll.r 1959 174 st. 

Persontrafikens vagnpark fick 27 nya vagnar. 
Av dessa 25 st ralsbuss - slapvagnar serie EFiab, 
i vilka firms dagvagns- och konduktoravdelningar 
samt 2 st serie FPoab, vilka har konduktor- och 
postavdelningar. Man var tvungen att ll.r 1959 
taga ur trafik 55 st personvagnar; antalet per
sonvagnar var vid ll.rets slut 1 343. 

Den kommersiella godsvagnparkens antal 
minskade jamfort med foregll.ende ll.r med 390 
st, da man raknar, att en 4-axlig vagn motsva
rar tva 2-axliga vagnar. Detta orsakades av att 
man var tvungen att kassera och taga ur trafik 
flare vagnar an antalet nya som blev fardiga. Man 
bor dock observera den ovannii.mnda omstii.ndig
heten, att godsvagnarnas totalbarkraft steg se
dan foregll.ende ll.r med ca 9 %. - Den kommer
siella vagnparkens bruttotillii.gg var 465 vagnar 
medan det motsvarande talet ll.r 1958 var 355 
vagnar. Detta tal fordelades, vad olika typer 
angll.r, pa foljande sii.tt: 294 st vagnar for trans
port av stock o.a. trii.varor, serie Hk, 94 st varme
vagnar serie Ggv, 25 st oppna malmvagnar serie 
Om, 4 st tankvagnar serie BGo, ll st storlastvagn 
serie Ose samt 20 st tankvagnar av olika serier 
for privata firmor. Godsvagnparken vid arets 
slut: 

sam man· 
tackta oppna tank- lagt 

9 672 12 720 358 22 750 
625 3 080 88 3 793 

10 297 15 800 446 26 543 

istandsattes 8 396 tradkm statsjarnvii.garnas egna 
ledningar och 8 465 tradkm post- och tele 
grafstyrelsens ledningar eller sammanlagt 16 861 
tradkm. Sammanlagt 57 850 m nya jordkablar 
installerades, den sammanlagda lii.ngden av led
ningar var 2 616 069 m samt sammanlagt 2 589 m 
telefonkablar, den sammanlagda langden av led
ningar 28 990 m. Selektortelefonanordningar kom
pletterades med tva selektorstii.llningar och 65 
telefonanslutningar. Vid ll.rets slut var selektor
ledningarnas sammanlagda lii.ngd 4 150m. Fjii.rr
telefonnii.tets automatisering utvidgades under 
aret med fern tillii.ggsforbindelser pll. strackorna 
Helsingfors-Hyvinge verkstad, Tammerfors
Bjorneborg samt Tammerfors- Peipohja. 

Ocksll. nya radioapparater togs i anvandning. 
Vid Gerknas och Brahestad stationer installe-



rades stodstationer, av vilka stationen i Brahe
stad ar i provanvandning. Stodstationer trafi
kerar med tvA. eller tre transportabla radioappa
rater. Vid Pieksamaki erholl man vid A.rsskiftet 
1959/1960 i experimentsyfte ett bangardsradio
system omfattande en stodstation och 2lokstatio
ner. Vid arets slut var sammanlagt 7 radionat i 
anvandning. - Linjeradioexperiment utfordes 
salunda under berattelseA.ret i foljande omfatt
ning: systemexperiment pA. bandelarna Pieksa
maki-Jyvaskyla och Toijala-Tammerfors samt 
faltstyrkematningar pA. bandelarna Toijala
Tammerfors-Haapamaki. 

Jarnvagsstyrelsen gjorde den 15.5.1959 ett fors
lag till ministeriet for kommunikatiosvasendet 
och allmanna arbetena om pA.borjandet av elek
trifieringsarbetena vid sidan om dieseliseringen. 
Darfor foreslog styrelsen, att i 1960 A.rs budget 
skall upptagas ett anslag om 400 milj. mark for 
pA.borjandet av elektrifiering. Riksdagen god
kande dock inte det framforda forslaget om anslag 
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i 1960 A.rs budget, utan uppmanade att tillaggs
forskningar och -utredningar skulle utforas for 
inlamnande av ett nytt forslag. 

Forrll.dens bokforingsvarde steg i medeltal till 
6.3 mrd mark eller ca l. 7 mrd mark mindre an 
foregll.ende ar. Bransle- och travaruforradens 
bokforingsenliga varde steg till ca 2.55 mrd mark 
av den ovannamnda summan. Leveranserna till 
lagren utgjorde ca 9.5 mrd mark, vilket ar 0.94 
mdr mark mindre an 8,r 1958. 

4. Ekonomi och 1ariffer. 

Jarnvagarnas bokforingsenliga underskott ar 
1959 var 390 mmk eller 160 mmk hogre ii.n ar 
1958. Oberoende av trafikens tillvii.xt var det 
ekonomiska resultatet nagot samre an under 
foregaende ar. 

Den ekonomiska utvecklingen framgar av ta
bellerna 3 och 4. 

Tabell 3. Driftomkostnadernas prisindex for jii.rnvii.garna under A.ren 1955-59 

Prisindex I 1955 l 1956 I 1957 I 1958 I 1959 F<lrandriog i 
% 1958/59 

PersonaJomkostnader •• 0 ••••••••••••••••••• • ••••••• 110 126 134 142 147 + 3.5 
Dragkraftens brii.nsle ...................... . ....... 102 110 119 111 90 -18.9 
Underhiill av bana, byggnader och anlii.ggningar ..... 101 106 111 121 124 + 2.5 
~eparationer av rullande materiel .................. 102 110 117 121 126 + 4.1 
Ovriga driftomkostnader 1 ) ..... . ..•.......•....... 101 107 116 120 121 + 0.8 

.. .. 
Omkostandernas allmanna pnsmdex 1) .... . ........ ·I 106 I 117 I 125 I 130 131 + 0.8 

1 ) Avskrivningarna inte medriiknade 

Tabell 4. Driftutgifter, inkomster och 8,rsresultat enligt jarnvii.garnas bokforing aren 1955-59, mmk 

Post I 1955 1 1956 11957 I 1958 I 1959 

Personalomkostnader ................................. 13 252 15175 

I 
16 374 16 949 17 605 

Dragkraftens briinsle 1) ............................... 4 592 4 818 4 648 3 807 3148 
Underhill av bana, byggnader och anliiggningar ...••• 0. 2 591 3 282 3 262 3 047 3 367 
Underhill av rullande materiel, bilar och arbetsmaskiner 2 987 3193 3 445 3 244 3 322 
Diverse driftomkostnader 2) •••••••••••••••••••••••••• 0 1 412 1 619 1580 1644 2 510 
A vskrivningar enligt bokforingen .................... . . 732 894 1021 1143 1323 

- ' Driftomkostnader sammanlagt I 25 566 I 28 982 I 30 329 I 29 854 I 31 275 
Inkomster .......................................... ·I 25 101 I 27 184 I 28 543 I 29 624 I 30 885 
Arsresultat ................................. . ........ 1- 465 1- 1 798 1- 1 786 1- 230 I - 390 

1) Lokens och motorvagnarnas briinsle 
2) lnneballer bl.a. bilarnas briinsle 
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tatsjarvagarnas administrativa, underh!Uls
och driftomkostnader var Ar 1959 31 275 milj. 
mark. Man bor dock subtrahera fraktnedsii.ttnin
garna pA utgiftssidan, 719 milj. mark for, att 
utgifterna shall kunna jii.mforas med foregtl.ende 
Ars utgifter. Nar utgifterna for Ar 1958 var 
29 854 milj. mark, visade utgifterna sAlunda en 
okning om 702 milj. mark eller 2. 4 % jii.mfOrt 
med Ar 1958. 

tatsjii.rnvagarnas bruttoinkomster steg Ar 
1959 till 31 959 milj. mark. Harifd.n bar subtra
berats betalningar till frii.mmande jii.rnvagar m.m. 
ocb Aterbetalningar till Jarnvii.gens kunder 
sammanlagt 1 074 milj. mark sA, att nettoin
komsterna under berattelsearet var 30 885 milj. 
mark. Aven hii.rifrAn bor subtraheras nedsatt
ningar beviljade pA befordringsavgifter samman
lagt ca 719 milj. mark for att kunna utfOra 
jii.mforelse med foregAende Ars inkomster. Erne
dan foregAende Ars nettoinkom ter var 29 624 
milj. mark, bar inkomsterna okat med 524 milj. 
mark eller 1. 8 %-

Att de nominella ko tnaderna Ar 1959 har 
okat i proportion mera ii.n intakterna jamfort med 
Ar 195 , beror delvis pa bojningen av lonenivAn 
fOr statsjarnvii.garnas p ersonal, som i de nomi
nella personalornkostnaderna fororsakade en ok
ning om 4 %. samt delvis pa ii.ndringar i trafi
kens struktur och pA nagra, i borjan av ar 1959 
verkstallda tariffsii.nkningar. Oberoende av tra
fikens betydande tillvaxt, okades godstrafikens 
inkomster ar 1959 endast med ca 1 % jii.mfort 
med foregaende ar. Persontrafikens inkomster 
vii.xte Ar 1959 endast 1. 8 %- Detta oberoende 
av, att ii.ven persontrafiken, bAde vad person
kilometer och salda biljetter angar, vii.xte over 
bela linjen under 1959 jii.mfort med 1958. 

Jii.rnvii.gsstyrelsen har mAnga gAnger gjort 
forslag om kontroll av sii.rskilt manadsbiljettsta
riffen. Redan i samband med den i borjan av 
Ar 1958 verkstallda allmii.nna tariffhojningen 
foreslog jii.rnvii.gsstyrelsen i medeltal 24. 5 % :s 
prishojning pA manadsbiljetterna, vilket dock inte 
godkii.ndes. Efter detta har man gjort ii.ven 
andra forslag till tariffhojningar rorande bAde 
mlmads- och andra rabattbiljetter, vilka inte 
beller tillsvidare tagits i beaktande. Emedan 
jii.rnvii.garnas och bussarnas turbiljetter, med all
dales korta resor obeaktade, nufortiden star pa 
ungefii.r samma prisniva, borde ocksa priset pa 
mA.nadsbiljetter och manga andra rabattbiljetter 
mera overensstii.mma med priset pa bussarnas 
rabattbiljetter. Pa basen av 1959 ars inkomster 
gick jarnvagens persontrafik med forlust da, 

jamfort med busstrafiken och den allmii.nna ta
riffnivAn, olika rabattbiljetter sAlda till underpris 
for vissa p rsontransporter for jarnvagen med
forde en forlust pa ca 796 milj. mark, vilken sa
lunda borde ersii.ttas fran allmii.nna medel enligt 
lagen av den 15.5.1950 angaende allroanna grun
der for statsjarnvii.garnas ekonomi. 

Fran borjan av berattelseAret intogs bestii.m
melserna angA.ende vagnsgrupprabatter i tariff
stagan. Da under flere tidigare A.r sadana rabat
tar har beviljats olika ktmder i enlighet med 
jii.rnvii.gsstyrelsens be Jut och pA basen av er
hA.llna erfarenheter, ansA.gs des a rabatter moti
verade och av sadan beskaffenhet, att de bor 
forallmii.nligas och berora alla kunder. 
Vagngrupprabattens storlek bestii.mdes till 5 % 
for en transport om minst 10 vagnaxlar, ocb till 
10 % for en transport om minst 50 axlar -
Fran borjan av maj sanktes ocksA. vagnslast
klassificering n for tankvagnar och storbehAllare 
i vilka transporterades flytande ii.mnen sA., att 
fraktsii.ttningen skulle ske enligt klass 6. Nii.r 
bl.a. bensin tidigare horde till klass 4 och brann
olja till klas 5, betydde andringen en betydande 
rabatt for dessa varor. Rabatten var for varor i 
klass 4 18 % och for varor i klass 5 10 %- Ned
sii.ttningen fororsakades av, att transport av dessa 
varor i cisternvagnar fortfarande har minskat. 

Nii.r man jii.mfOr resultaten av Aren 1958 och 
1959, bor man beakta, att jii.rnvagarnas reala 
totalomkostnader, med fraktrabatter och av
skrivningar icke medraknade, steg 1\r 1959 jam
fort med Ar 1958 med 1. 8 %. medan de fr!ln 1\r 
1957 till Ar 1958 sjonk med ca 4 %- DA jii.rn
vagarnas allmanna driftkostnadsind x 1\r 1959 
jamfort med ar 1958 steg med endast 0. 8 % 
och dA vaxlingen Aren 1958/57 var sA. star som 
+ 3. 8 %. bar prisutvecklingen forovrigt varit 
jii.mforelsevis form!\nlig. Brii.nsleprisindex sjonk 
Ar 1959 brantare ii.n tidigare eller rent av med 
18. 9 %. medan vii.xlingen Aren 1958/57 var 
- 7.2%-

Sammandrag. 

Trafikmangden 1\r 1959 visar, att oberoende av 
den alit skarpare konkurresen, ii.r jarnvii.garnas 
betydelse for landets ekonomiska liv och trans 
porter mycket viktig. Jii.rnvii.garnas forutsattnin
gar att skota dem anfortrodda transportuppgifter 
har under de senaste 1\ren i betydande grad 
forbii.ttrats och kommer fortfarande att forbatt
ras, tack vare de underhalls- och fornyelsearbe
ten, som har utforts och som skall utforas enligt 



fornyelseprogrammet. Okade gods- ocb person
transporter forutsiitter, att jarnvii.garnas presta
tionsformllga forbiittras i annu snabbare takt, 
vad de olika fornyelserna angllr. Det skulle vara 
mycket viktigt, att dragkraftproblemet sa snart 
som mojligt skulle avgoras enligt riktlinjerna 
uppdragna av jarnvagsstyrelsen. Jarnvagarnas 
elektrifiering vid sidan av dieselisering blir dll 
trafiken vaxer nodvii.ndigare an forut, ty utan 
denna i varje avseende starka ocb ekonomiska 
dragkraftsform, vars fordelar man redan for 
lange sedan bar konstaterat ide fie ta andra Ian-
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der, kan man inte skota okande transporter pa 
vllra buvudbanor, sasom ett modernt ocb for
nuftigt skott jarnviigsverk borde. Dessutom bor 
man oka vagnparken bAde for gods- och pcrson
vagnarnas del och dess niva bor aven annars 
hojas. Da man kan vanta sig, att jarnvagarna 
pll grund av sina tekniska forutsattningar och 
konlmrrensmojligheter smaningom far ett annu 
formllnligare !age jiimfort med andra trafikfor
mer, sarskilt bilarna. blir jarnvagens betydelse 
som transportmedel ii.nnu storre an forut. 

L ALLMAN FORVALTNING 

Arbot forskning ocb den dartill 
a n s l u t n a r a t i o n a 1 i s e r i n g s v e r k
s a mb e ten. 

Den under berii.ttelsellret intraffade organisato
riska forandringen i verksamheten, dii arbets
forskning byran iindrades till organisationsbyra 
ocb dess uppgifter utvidgades att omfatta arbets
forskning ocb den dartill anslutna planeringen 
ocb realiseringen av rationaliseringsverksamheten 
pa alla arbetsomrllden vid statsjarnvagarna, har 
inverkat positivt pa verksamheten under bela 
berii.ttelsellret. Verksamhetens huvudvikt bar 
fortfarande lagts pa utvecklandet av arbetspro
duktion ocb ekonomisk rantabilitet, av vilka som 
viktigaste rna nii.mnas det tekniska utvecklandet 
av arbetsforbatlanden ocb arbetsmetoder amt 
allt effektivare anvandning av personalen med 
hjiilp av iindamalsenlig utmatning ocb omfordel
ning av arbetsuppgifterna. Utom vid arbetets 
produktivitet, bar i forskningarna fasts uppmark
samhet aven vid andra synpunkter fOr produkti
vitet, sAsom rM.mnenas ocb kapitalets produk
tivitet. For att effektivera verksamheten ocb 
tillfredsstalla det lokala forskningsbebovet gavs 
27 tjansteman vid central- ocb linjeforvaltningen 
specialskolning pa arbetsforskningens och ratio
naliseringens omrllde. Ytterligare bar 42 personer 
deltagit i olika arbetsforsknings- ocb rationali
seringskurser ocb studiedagar. 

Foljande redogorelse bar buvudsakligen upp
gjorts pa basen av den funktionella fordelningen 
ocb denna fordelning ger den basta bilden av 
forskningsornrAdena. 

T r a f i k e n s d i r e k t a v ll r d. 

Pa trafikplatserna bar forskningarna fortfa
rande inriktats pa trafiken. arbetsmangd, arbets
platsorganisering samt anvandning av arbets
kraft och matningar pA trafiken mot va
rande satt. PA grund av forskningsforemAlens 
omfattning bar forskningarna utforts som sam
arbete med olika sektioner inom organisations
byran, linjeforvaltningens arbetsstudiemiin och 
andra tjanstemiin. Som storsta forskningsfore
mAl rna namnas Karis, Villmanstrand, Nyslott, 
St. Michel, Kuopio, Rovaniemi, Vasa och Vass
klot. Dessutom bar vid alla sektioner utforts 
undersokningar, niirmast rorande anviindning av 
personal ocb maskiner varvid man anviint sig 
av egna arbets tudiemiin ocb tjanstemiin. 

Bang a r dar. 

Pll. bangllrdarna vid Abo ocb Kouvola utfordes 
under ledning av bangllrdssektionen forskningar 
syftande till mera andamMsenlig bangA.rdsorga
nisation. Ytterligare uppgjordes plan for nytt 
varumagasin och for godstrafik i Vammala. 
Bangllrdsforskningar bar ofta utforts i samband 
med t.mdersokningar rorande trafikplatser. 

Banans underhllll. 

Vid makadamisering av banan bar tilliimpats 
nya metoder ocb en total undersokning rorande 
banans 1..mderbllll med beaktande av mekaniserin
gens rantabilitet har avslutats. Rantabilitetskal -
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kyler for impregnerade och oimpregnerade sliprar 
bar utforts, sarskilt for nya jarnvagsbyggen. 
Forskningar ifrAga om avloningssatt och forsk
ningar rorande arbetarnas prestationsgrad vid 
ban- och jarnvagsbyggnadsarbeten bar utforts 
i samband med en avl6ningsteknisk total forsk
ning. 

By g g n ad e r. 

Som resultat av forskningar na angAende den 
nya godsbyrAns lage ocb funktion i Jakobstad, 
forenades stationskontoret med den nya godsex
peditionen, vilket ledde till inbesparing av per 
sonaL Den friblivna stationsbyggnaden forand
rades till bostadsbyggnad. Undersokningar ut
fordes i Villmanstrand for bestammande av det 
nya lokstallets lage och utrymmen. I Seinajoki 
pAborjades undersokningar angAende den nya 
stationsbyggnaden och den nya servicebyggna
den samt bestamdes behovet av arbets- och 
serviceutrymmen i den nya serviceballen, som 
skall byggas i Viinikka. 

Forskningarna angAende anvandningen av den 
pA stationerna arbetande personalen och arbe
tens organsering har ofta givit impulsen till om
organisation av byraer ocb arbetsplatser, vilket a 
andra sidan bar lett till forandringar i husbygg
nader. Dessutom har man varit tvungen att 
p lanera byggnadernas andringsarbeten i samband 
med relastallverkens grundreparationer, installe
rings- m.m. arbeten samt pa grund av anhAllan 
fran stationerna. Bland de viktigaste rna namnas 
omplaneringarna av foljande stationer: Lahti, 
Heinola, Bjorneborg, Seinajoki, Jokela, Hikia och 
Parikkala, godsexpeditionens andringsarbeten i 
Nyslott samt organisering av vagnkontrollorer
nas ocb -montorernas samt staderskornas social
ocb arbetsutrymmen i Vasa forradsbyggnad . 

Effektivare anvandning av rums- o.a. utrym
men i statsjarnva.gornas forvaltningsbyggnad bar 
for tfarande kravt forskningar och uppgorandet 
av andringsprojekt. 

M e k a n i s k a v e r k s t a d e r o c h d e p A
ver k s tad e r . 

Vid Fredriksberg, Abo, Vasa, UleAborg ocb 
Pieksamaki verkstader bar man fortfarande stude
rat reparation ocb underhAll av person- och gods
vagnar samt tillverkning av nya godsvagnar. Da 
man allt mera har overgAtt frAn angdragkraft till 
dieseldragkraft, har huvudverkstadernas forsk
ningsarbete inriktats pa forbattring av arbets-

processer och arbetsmetoder, som forekommer i 
tillverkning, reparation och underhall av den 
nya dragkraftmaterielens ocb vagnparkens delar 
samt pA utredning av prestationsavloningens 
grunder, siirskilt vid Abo verkstad. Vid Hyvinge, 
Vasa och Kuopio verkstader har fortfarande 
utforts studier av arbeten som beror tillverkning, 
reparation ocb underball av Anglokens delar. 
Dessutom bar vid verkstader utforts andra forsk
ningar, av vilka rnA namnas bLa. tvattning, repa
ration ocb mAlning av personvagnar, tillverkning 
av bjalpluftbeba.llare, tillverkning av boggier och 
prisattning av arbetena, mojligbeter att anvanda 
tung brannolja och anviind vagnolja, svetsning 
av 54 kg/m raler, kostnadsberakning for elektro
der, inre transporter m.m. vid olika verkstader. 

Undersokningar rorande uppvarmning av vag
nenhet samt huvudverkstadernas personalorgani
sation bar pa borjats. 

Vid depAerna har forskningarnas huvudvikt 
inriktats pA organisering av dragkraften och 
vagnparken, utvecklandet av arbetsmetoder 
samt riktig anvandning av personalen. Ytter
ligare utfordes vid de storsta depAerna forsk
ningar angAende anvandning av vagnkont
rollerings- och reparationpersonalen. I dessa 
forskningar forsokte man koncentrera vag
narnas kontroll- och reparationsarbeten vid tra
fikens storsta knutpunkter ocb oka snabbrepara
tions kapaciteten for att minska verkstads repa
rationerna. A v mera omfattande forskningar rna 
namnas utredningar rorande vagnpersonalbebov 
vid foljande bangArdar: Fredriksberg, Karis, 
Lahti, Jyvii.skyla, Nyslott, Uleaborg, Kemi, Ro
vaniemi, Ylivieska, Nurmes och Lieksa, samt 
utredning rorande behovet av bitradande eldare 
samt arbetsnormer for vedeldade lok. Forsk
ningarna angaende ralsbussarnas renhallning pa
borjades. I dessa forskningar forsoker man i frt\ga 
om arbetsplatsorganisation och arbetsmetoder att 
standardisera renhallningsgraden, erforderlig ar
betstid och lamplig arbetstid. 

Forskningar angaende verkstadernas och mask
insektionernas byraarbeten, lonerakning och all
manna omkostnader nadde slutskede. 

Andra produktionsinrattningar 
0 c h b r a n s 1 e f 0 r r a d e n . 

Vid forradsavdelningens produktionsinrattnin
gar, Hankasalmi sag, Konnunsuo branntorvfabrik 
och St. Michels impregneringsverk utfordes all
manna forskningar angAende inrattningarnas 
rantabilitet och mojligheter att forbattra pro-



duktionen. 'om l'esultat av forskningen pabor
jade man regleringar angil.ende organisation, ar
betsproce . er ocb-metoder, anvandning av ocb 
antal personal samt avloning. Forskningar an
knytande till branslebebandling utfordes pa de 
storsta bransleforraden ocb kolupplagen. 

B 1 a n k e t t e r. 830 st blanketter bar kont
rollerats ocb 72 st nya bar planerats. Aven nya, 
ur kundernas synpunkt mera ii.ndamalsenliga 
fraktsedlar har planerats ocb tagits i anvandning. 

I n i t i a t i v v e r k s a m h e t e n s organise
ring utvecklades genom att forena statsjarnvagar
nas allmii.nna initiativverksamhet ocb maskinav
delningens initiativverksamhet samt genom att 
faststal la nya regler for initiativverksamheten. 
A.ntalet behandlade initiativ var 138 och 11 av 
dem belonades. 

V a r u r e g i s t e r bar fortfarande uppgjorts 
i samarbete med organisationsbyran, forradsav
delningens standardisering sektion samt olika av
delningars sakkunniga. 

Admin is t rat i v in de 1 n in g . Da Lo
visa jarnvag Ab slutat sin verksamhet ocb dess 
uppgifter overgatt till statsjarnvagarna, anslots 
den ovannamnda jarnvagen till statsjarnvagar
nas bannat, enligt beslut av Ministeriet for kom
munikationsvasendet ocb allmanna arbetena, 
fran borjan av berattelsearet. I administrativt 
och statistiskt banseende bor denna 82 km langa 
handel Valkom-Niemi till Lahti trafikomrade 
samt till 1. ekonomisektionen, 2. bansektionen, 
2. maskinsektionen, 1. forradsektionen och 2. 
trafiksektionen. 

Enligt beslut av Ministeriet for kommunika
tionsvasendet och allmii.nna arbetena anslots un
der bera.ttelsearet foljande banor till fardiga ba
nor och oppnades for allman trafik i den utstrack
ning jarnvagsstyrelsen forordnar : 

Den 8.1 km langa bandelen Pihtipudas-Selan
taus vid Suolahti-Haapajarvi jarnvi:igsbyggnad 
f.o.m. den 15. januari samt den 18.3 km langa 
bandelen Enonji:irvi-Varanen f .o.m. den 1 no
vember. I administrativt och statistiskt ban
seende hor den forra bandelen till Ylivieska trafi
komrade, 2 ekonomisektionen, 7. bansektionen, 
5. maskinsektionen, 4 . fOrradsektionen och 5. 
trafiksektionen samt den senare bandelen till 
Jyvi:iskyla trafikomrade, 2. ekonomisektionen, 5. 
bansektionen, 9. maskinsektionen, 3. forraclsek
tionen och 9 . trafiksektionen. 

4 9578-62 
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Den 20. 1 km lAnga bandelen Vaakio- Leino 
vid Kontiomaki - Taivalkoski jarnvagsbyggnad 
f.o.m. den 16 januari samt den 39.6 5 km langa 
bandelen Leino- Taivalniska f.o.m. den 1 no
venber. I administrativt och statistiskt banseende 
bor de ovannamnda bandelarna till Kajana tra
fikomrade, 2. ekonomisektionen, 10 bansektionen, 
6. maskinsektionen, 5. forradsektionen och 6. 
trafiksektionen. 

A n d r i n g a r i f o r v a l t n in g s f o r
o r d n i n g en. Pa foranstaltande av Ministeriet 
for kommunikationsvi:isendet och allmanna ar
betena andrades foljande punkter i forordningen 
given den 21 december 1932 om statsjarnvagar
nas forvaltning: 15 § mom. 1 punkt 1 och 2, 26 § 
mom. 1 punkt 4, 27 §mom. 2, 43 §mom. 1, 46 § 
room. 1, punk 1, 48 § mom. 2 punkt 2, 49 § room . 
6, 10 ocb 11, 50§ mom. 1, 3 ocb 5, 51 §mom. 2, 
55 § room. 1, 56 och 57 §, 29 § utokades roed ett 
nytt moment 2. Andringarna gallde innehavare 
av tjanst eller befattning vid statsjarnvagarnas 
centralforvaltning, arendenas behandling i jarn
vagsstyrelsen, kompetensvillkor for innehavare av 
tjanst eller befattning, utnaroningar och bevil
jandet av avsked. 

J a r n v a g s s t y r e 1 s e n s a r b e t s o r d 
n in g . Under berattelsearet andrades 6 § i ar
betsor dningen. Andringen gallde behandlandet 
av disciplinara arenden i jarnvagsstyrelsen. 

Arb e t s tid s n ii. m n den. Under berattel
searet inlamnade jarnvagsstyrelsen ett forslag till 
Ministeriet for kommunikationsvasendet och all
manna arbetena om fortsattandet av narondens 
verksamhet for foljande 2-Arsperiod, om kom
pletterandet av nii.mnden samt ett forslag till 
ett nytt reglemente rorande arbetstidsnii.mnden. 

S t a t s j a r n v a g a r n a s p r e s s t j a n s t. 
DA man tar i beaktande den viktiga uppgift 
statsjarnvagarnas presstjanst bar, som forbin
delseorgan fOr tidningspressen och andra infor
mationsorgan, gav jarnvi:igsstyrelsen i januari 
1959 nya bestammelser om presstjanstens orga
nisation, uppgifter ocb anvandning. 

Drift k om mitt e e r. Enligt kontrakt, 
som jarnvag styrelsen gjorde med vissa personal
organisationer under foregaende Ar, fortsattes 
sektiondriftkommitteernas och centraldriftkom
mitteens verksambet under ar 1959 . De namnda 
kontrakten ar till innehAllet exakt likalydande 
soro de Ar 1957 uppgjorda kontrakten. 
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K om mitt e ern a. Under Ar 1959 tillsatte 
jarnvagsstyrelsen foljande kommitteer: 

- for att uppgora forslag till grundandet eller 
andl·andet av nya ordinarie tjanst r eller befatt
ningar eller extra tjanster, som ingAr i jarn
vagsstyrelsens budget for Ar 1960; 

- for att uppgora en plan till statsjarnvagar
nas 100-Arsjubileum med kostnadskalkyler; 

- fOr att studera omorganisation av stats
Jarnvagarna huvudverkstader; 

- for att 1.mdersoka bemannandet av diesel-

dragkraften med endast forare och inlamna ett 
for lag darom till jarnvag tyrelsen; 

- for att uppgora tekniska och ekonomiska 
utr dningar om inforand t av automatisk kopp
ling; 

- for att undersoka mekaniseringen av bante
ring av gods som transporteras per jarnvag. 

Antalet behandlade arenden under berattelse
Aret framgAr av nedanstAende tabell, i vilken for 
jamforelsens skull bar intagits jamval n"lotsva
rande tal for foregAende Ar. 

Antalet arendena behandlade jarnvasstyrelsen "Lmdei· 1959 

Plenum Avdelnings- General- Direktllr umma 
sammantriidc direktorcn eller 

A vdclning, som foredragi t iirendet 6 verdi rek toren 

1958 I 1959 1958 I 1959 1958 I 195\J 1958 I 1951) 1958 I 1959 

I 
Adminlstrativa avdelningen ..... ... 2 6 316 374 67 60 3 38 4159 4 226 4 599 
Ekonomi >) 0 ••••••• 13 7 440 356 251 209 1571 1361 2 275 1 933 
Ban >) ..... ... 16 15 556 517 15 9 2 973 3 060 3 560 3 601 
Mas kin >) ........ 15 11 273 250 34 36 2183 2 35 2 505 3132 
Forrads >) ........ - 4 381 433 31 24 2 034 1 987 2 446 2 448 
Trafik )) .. •• •• 0. 7 7 230 194 397 550 2 725 3 570 3 359 4 321 
Tariff >) . . .... .. 1 2 111 95 40 24 10 129 10 273 10 281 10 394 
Jiirnvagsbyggnadsavdelninaen . .. .... 3 2 88 112 110 86 870 880 1071 1080 

umma 60 54 2 395 2 331 945 998 26 323 28 125 29 723 31 508 

Y r k e sun d e r v i s n in g. Vid Jarnvags
institutet bolls under berattelseAret sammanlagt 
21 kurser fOr 839 elever. Om ovrig utbildnings
verksamhet rnA narnnas, att i trafiksektionerna 
ordnades 5 volontarkurser for 150 elever samt 
luftbromskurser i den utstrackning, som trafik
behovet kraver. 

Lokeldarkurserna, som fortsatte fran vAren till 
hosten, var sammanlagt 3, ocb elevantalet inalles 
90. 

Trafikavdelningen: 

SprAkkurser bar ordnats endast vid Uleaborgs 
depA i engelska spraket for 10 elever. 20 personer 
bar studerat engelska, franska, tyska och svenska 
per korr spondens. 

Ytterligare ordnades pa bosten i jarnvagsinsti
tutet kurs i bokforing, i vilken deltog 15 elever. 
I bokforingslrurs p er korrespondens bar d eltagit 
55 personer. 

Deltagarna i jarnvag institutets egna kurser 
fordelade sig enligt foljande : 

kurser kla ser elever kvinnor miin 

Forberande forelasningskurs for hogre trafiktjansteexa-
men . . . . . . . . . . ...... . . • • • • • • 0 ••• . . . . . . . . . ... . . . . 1 1 23 23 

Hogre trafikkurs . . . . . . ... .. . .. . . . . . . . ..... . . . . . . . . 2 3 74 2 72 
Forberedande trafikkurs .................... . . . . . . . . 1 1 34 13 21 
Sakerhetsanordningskurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 40 40 

Summa 5 6 171 15 156 

I tariffavdelningens kurser deltog 16 kvinnliga elever i samband med den hogre trafikkursen . 
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Maskinavdelningen: 
kurser kl asser elever kvinnor mli.o 

LokforarkuTs . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . • • 0 • . . . . . . . . 2 3 ll5 
Vagnkarlskurs • • • • 0 • . . . . . . .. . ... . .... .. ... . . 1 1 30 
Hr 12-kurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 46 
VR 11-kurs . . . . • 0 •• • •• • •• . . ... . . . ... . .. . . . . 2 2 87 
Dm 7-kurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 0 . . . . . . .. 3 3 135 
Dm 4-kUTs • • • • • • • 0 . . . . .. • • • • • 0 .. .... . . . . . . 1 1 42 
Allman motorkUTs . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .. . 1 1 42 

umma 11 12 497 497 

Andra avdelningars kUTser: 
Administrativ-, ekonomi-, ban- och jarnvagsbygg-

nadsav. kUTs . . . . . . . . . . . . . . 
Byggmastarkurs . . . . . . . . . . . . . . 
Banvaktskurs . . . . . . 0 ••••• . . . . 
Forradsforvalt . grundlrurs 0 • •• 

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

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

1 1 
1 1 
1 1 
2 2 

33 
26 
36 
60 

31 2 
26 
36 
60 

Summa 5 5 155 31 124 

Sammanlagt 21 23 839 62 777 

Kompetensbrev for lokman har utdelats sam
manlagt 300 st, av vilka 3 lokmastarbetyg, 147 
lokforarbetyg och 150 lokeldarbetyg. 

P s y k o t e k n i s k a 1 a b o r a t o r i e t . 

Verksarnhetsaret bar haft natUTen av ett 
mellanskede. A ena sidan bar den allmanna sys
selsattningssituationen och dartill aven ofullbor
dade fornyelseplaner for lokmannautbildningen 
framkallat, att jamforelsevis fa nya personer 
antagits for att utfora laboratorieuppgifter. I 
motsvarande grad har det s.k. lopande utvaljan
dets omfattning fortfarande inskriin.kts. Denna 
atgard bar starkts aven av nagra tillfalliga fak
torer, varfor de utvaljanden som planerats att 
ske mot slutet av aret, oberoende av laborato
riets framstallning, overfordes till borjan av fol
jande ar. A andra sidan har under berattelsearet 
forberedande arbeten fortsatts eller paborjats 
vilka redan mot slutet av aret okat eller under 
de narmaste aren kommer att oka mangsidigbeten 
ifraga om laboratoriets verksarnhet. 

Dessa omstand.igbeter kommer till synes i den 
provpersonal som har undersokts under verksam
hetsaret. Den ar namligen, vad antalet angar, 
mindre an under foregaende ar och ytterligare 
bestar denna gAng endast ca 60 % av personer 
undersokta i egentliga utvaljningsprov. Av dessa 
ar bela 69 % »verkstadsskolornas lokmannaelever>> 
och endast under 10 % >>depaernas lokmanna
volontarer>> och >>trafikelever>>. En helt ny grupp 

bestar av >>truckman», som nu fOr forsta gangen 
undersoktes i utvaljningsprov pa foranstaltande 
av Kouvola depa. Proven grundade sig pa test
serier planerade for utvaljandet av bilforarna. 
»Kliniska undersokningar>> eller undersokningar 
av sadana jarnvagsman, vilka overlakaren anvi
sat antingen direkt till laboratoriet eller till psy
kiater for att undersokas ocb fran psykiatern 
ater vidare till laboratoriet for psykologiska 
specialprov, har varit nagot storre an under fore
gaende ar. Emedan den storsta delen av dessa 
undersokningar ii.ger rum under arets sista mana
dar eller efter det att overlii.karen beslutat, att 
psykiatern bor sii.nda patienterna till laboratoriet 
och inte till utomstaende psykologer sasom hit
tills, kommer deras antal under kommande ar 
sannoligt alltjii.mt att okas. Ur laboratoriets 
synpunkt betyder dessa forskningar en alldeles 
ny, arbetsdryg ocb kravande uppgift. Denna 
sida av laboratoriets verksarnhet skall vidare 
utvidgas pa grund av overenskommelsen mellan 
overlii.karen ocb laboratoriet, vilken grundar sig 
pa rekommendation av UIMC ocb enligt vilken 
de jarnvagsmii.n, som genom att grovt kranka 
sii.kerhetsforordningen orsakat antingen en trafik
olycka eller fara for sadan, bor underkasta sig 
psykologisk specialundersokning. 

P ersoner undersokta i olika forprov utgor nas
tan 40 % av alla prov under verksarnhetsaret 
Nastan halften av dessa ii.r vii.xelkonduktOrer och 
deras forberedelse for utvii.ljningsprov slutfordes. 
Efter det att yrkesanalyser och pa den grundad 
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testserie blev fardig, gav de utforda forproven en 
positiv bild av mojligbeterna att anvanda tester 
i s.k konduktorkursens elevutvaljning ocb labo
ratoriet blir snart tvunget att deltaga i utforan
det av dessa utvaljningar. Den andra stora grup
pen bland personer undersokta i forprov bestll.r 
av skotare av arbetsmaskiner, bilforare o.a.dyl. 
personer, for vilka man under Aret kunde fore
lagga de viktigaste proven enligt den plan som 
anvandes i utvaljandet av bilforare. Bllde anord
ningar planerade for de ovannamnda utvaljnin
garna ocb andra prov blev fardiga under berat
telsell.ret, men emedan egentliga prov, pll. grund 
av orsaker oberoende av laboratoriet inte kunde 
vidtagas, har provens anvandbarbet i olika sam
manbang utretts sll vitt mojligt. Aven i detta 
fall har centrala forberedelser fOr den nya upp
giften slutforts. 

1. Lokmiin 
depll.ernas lokmannavolontarer 

Av andra forberedande arbeten mA namnas i 
framsta rummet de statistiska redogore1ser angA
ende benagenbet for olyckbandelser, som labora
toriet uppgjort pll grund av overlakarens uppma
ning enligt arbetsplaner ocb pll basen av det mate
rial som det flltt frAn statsjiirnvagarnas social
vardssektion. PA grund av dessa utredningar ar 
det mojligt att med prov forklara de psykologiska 
faktorer, som inverkar pa benagenhet for olycks
fall. Det slutliga malet ar en forskningsmetod, 
med vilken benagenbet for olyckor pa forband 
kan konstateras. 

L amp 1 i g bets pro v, for p r o v, r e
d o gore 1 s e r. Under verksambetsaret under
soktes i laboratoriet inalles 617 provpersoner. 
Dessa fordelades i olika grupper pll. foljande satt: 

25 25 

2. Verkstadsskolornas yrkeseleve1· . 
motormontorelever Hyvinge ............................................. . 
yrkeselever Fredriksberg .......................................... . 

3. Trafikelever 
trafikelever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Kursdeltagarna 
organisationsbyrAns arbetsforskningskurs .................................. . 

5. Diverse snuigrupper 
truckman Kouvola ......... . .. . ......... , ......................... . ..... . 
depaernas montorpraktikanter ..................... . ......... . ........... . 

6. Kliniska specialundersokningar 
sanda av overlakaren ...... . ............ . .. . ... . . . ...................... . 
anmodade av psykiater .... . ........... . ................................ . 

7. Undersokta i forprov 
vaxelkonduktorer . . . . .... . .. . .. .. . .. . . ..... ... . . . . . . .... . .. . ..... . ...... . 
undersokta med bilioraranordningar .................. . ................... . 

156 
100 

32 

27 

ll 
6 

2 
ll 

112 
135 

256 

32 

27 

17 

13 

247 

De anvanda testseriernas andamalsenligbet 
bar fortfarande utretts ocb man bar forsokt oka 
dem. Salunda bar fortfarande utretts ballbar
beten av de prov, som ordnats for verkstads
skolornas yrkeselever. 

Efter olika ·forprov bar flera nya tester plane
rade i laboratoriet kunnat tagas i bruk som 
anvandbara. Utarbetandet av yrkesanalyser bar 
fortsatts. 

Bib 1 i o t e k, in v e n t a r i e r o c b m a
te riel. Under verksambetsaret tillverkades for 
laboratoriet i Riihimaki elverkstad tvA. anordnin
gar av bog teknisk standard, namligen provkor
ningsanordning ocb provritningsanordning an
vandbara i utva1jandet av bilforare. Vid Hy
vinge verkstad tillverkades garntvinningsprovan
ordning samt i karaktarsundersokningar anvand 
ritningsanordning (Mira) . 



Pa grLmd av forberedande planer och gemen
samma diskussioner bar man vid Riihimaki 
elverkstad borjat tillverka for laboratoriet en 
banprovsanordning av hog teknisk standard och 
vid Hyvinge verkstad en nyprojekterad grav
maskinsanordning. Efter det dessa blivit fardiga 
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kommer laboratoriet att ha mycket mangsidig och 
modern materiel for undersokning angaende forar
och verkstadsyrket, fastan man ar tvungen att 
fortfarande anvanda nagra gamla anordningar. 
som bar trangande behov av fornyelse. 

II. BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR 

Ralsutbyte och makadamisering: 

Under berattelsearet togs vid var jarnvag i 
anvandning en ny sa kallad internationell normal 
ralstyp, vars vikt var 54. 4 3 o kgfm. Pa strackan 
Tammerfors-Lempaala byttes 43 kg/m raler mot 
i hemlandet valsade raler pa den vastra banan 
sammanlagt 20. 4 km. Pa Uleaborgsbanan fort
sattes bytet av 30 kg/m raler mot 43 kgfm fran 
Kauhava till Gamlakarleby infartsvaxel. Erne
dan utbyten vid Nurmo, Ruha och Lapua ban
gardar utfOrdes forst nu, innefattade utbytet 
102. o km spar. Pa strackan Messukyla-Kan
gasala byttes pa den vii.stra banan 43 kg/m sken
laggning mot en ny skenlaggning av samma vikt 
pa 5. 5 km:s stracka. Inalles 133.2 km av huvud
banan byttes mot nya raler samt 69. 7 km till vid 
utbyten friblivna raler. Om sistnamnda utbyten 
rna namnas bytet av 30 kg/m raler mot 43 kg/m 
raler paden 8.1 km langa strackan Salo-Perruo 
samt bytet av 22-25 kg/m raler mot 30 kg/m 
pa bandelarna Kiukainen-Kauttua och Tuomi
oja-Brahestad. 

Pa grund av bristning eller brott var man tvun
gen att kassera 2 022 raler, vilket utgjorde 63 % 
av forra arets mangd. 

I banans makadamisering overskreds ett tusen 
kilometers gransen, ty langden pa fardigt eller 
halvfardigt makadamiserat huvudspar var vid 
arets slut 1016.8km eller 18.6 %· Av denna 
langd var det gangna arets del 191. 8 km och de 
fordelade sig enligt bandelar pa foljande satt: 
Riihimaki-Toijala (bada sparen) 14.3 km, Saaks
jarvi-Tammerfors (bada sparen) 4. 3 km, Tam
merfors-Kangasala (bada sparen) 16.1 km, Kou
vola-Taavetti (bada sparen) 12.1 km, Paimio
Pernio 5.1 km, Tammerfors-Siuro 15.5 km, 
Vammala-Harjavalta 39.1 km, Seinajoki-Gam
lakarleby 34.8 km, Gamlakarleby-Eskola 23. o 
km, Uleaborg-Kontiomaki 25.2 km. Ospecifice
rade makadamiseringar 2. a km. Sparmakadam 
anvandes 515 000 m 3 • 

Broar: 

Sammanlagt 71 banbroar byggdes eller for· 
nyades pa olika bandelar. Det mest betydande 
arbetet var vagtunneln med tva oppningar i 
Traskanda, som byggdes av en entreprenor; 
ackordpriset var 33. 1 milj. mark. Den 84 m 
langa korsverksbron vid Vanajavesi pa vastra 
sptl.ret norr om Tavastehus blev ocksa fardig, 
men installeringen uppskots till foljande ar. 

6 viadukter byggdes, namligen stAlbetongs· 
platbro med 5 oppningar vid Sorinahde 1 

Tammerfors samt broar vid Pitkalahti, Punka
harju, Aittojarvi, Vaala och Kauliranta. 

Byggnader: 

Egentliga bostadsbyggnader ingick inte i arets 
byggnadsprogram, men i Kemi blev en gemensam 
bostads- och vilorumsbyggnad, bestaende av 18 
bostadslokaler, fardig. Detta stenhus volym var 
4 613m3 och det kostade 47 milj. mark. I Iisalmi 
byggdes en poliklinikbyggnad av tra, volym 
1 900m3 , i vilken ingar ocksa en bostadslokal. 
I Abo blev ett ralsbusstall fardigt, som bestod 
av 6 platser, volym 5 500 ms. Vid Nokela i 
meaborg utvidgades banavdelningens repara
tionsverkstad och byggdes vagnreparationshall. 
Om forandrings- och grtmdreparationsarbeten 
vid trafikplatser rna namnas arbetena utforda i 
Helsingfors stationsbyggnad, i samband med 
vilka jarnvagmuseet overflyttades till en annan 
plats och de salunda friblivna utrymmena istand
sattes till tjansterum. Kouvola stations- och 
posthus nadde inredningsskedet under arets sista 
kvartal. 

I nlosning av landomraden: 

Tillaggsomraden nodvandiga for dubbelspar 
inlostes bl.a. pa strackorna Mommila-Lappila 
och Toijala-Viiala samt 27.8 hektars omrade 
for utvidgning av Hankasalmi bangard. I Jyvas-



20 

kyla inlostes 4. 2 hektars onU'Ade for egnahemsbe
byggelse. 

Bangardar, lastningsomrdden, plattformer och vii
gar: 

PA olika delar av baniitet fornyades bangArds
utvidgningar och spArniit. Foljande arbetspunk
ter rnA niimnas: Kyrksliitt, Malm, Karis, Tam
merfors Viinikka, Jiimsii, Vilppula, Seiniijoki, 
Suonenjoki, Mantyharju och Haukivuori. Den 
sistnamnda bangArdens spArnivA hojdes i sodra 
andan, medan norr om trafikplatsen spAret siink
tes genom att skara ca 12 500m3 jord. Bygg
nadsarbetet pA Riihimiiki nya rangeringsbangArd, 
som skulle byggas i den nuvarande rangerings
ryggens riktning, pAborjades mot slutet av Aret 
som jordskiirnings- och terrasseringsarbete. For 
att avskaffa oliigenheter orsakade av tjiile fort
sattes banans makadami ering pA bandelarna 
Nurmes- Juurikkalahti, Suonenjoki - Kuopio, 
Haapamaki- einajoki genom att transportera 
150 000 m 3 makadam till dessa bandelar. 

TAget passerade fOr forsta gAngen genom Tot
tala jiimviigstunnel redan den 19.12. 58, men 
emedan efter detta iinnu utfordes bAde tunnel
och banbearbetni.ngar, oppnades den for all
roan trafik forst den 30.9. 59. Tunnelns langd 
iir 533 m. 

I Skw·u fornyades hamnplattformen delvis. I 
samband med forliingning av Hyvinge person
plattformer revs det gamla vattentornet. 

Dubbelspdr och nya bandelar: 

Bandelarna Kuurila-Toijala och Messukylii
Kangasala oppnades som dubbelspariga for tra
fik, den forra den l. 7. och den senare den 1.11. 
Skenlaggningen pA bAda iir 43 kg/m och spArens 
langd ll.o och 8.4 m . 

Forutom for de sistnamnda dubbelspArens skull 
okades huvudspArets langd 113.1 km genom nya 
bandelar overlamnade till banavdelningen. Dessa 
bandelar var: Joensuu-Kovero 44.4 km, Siilin
jarvi-Juankoski 42,s km, Vaakio- Leino 19.6 
km och Pihtipudas-Selantaus 6. s km. 

Signal- och sake1·hetsanordningar: 

Relastallverk blev fiirdiga i Mantyharju, Korso 
och Traskanda samt relaanliiggning vid Korso 
spArforgreningsvaxel. Relastallverk vid Vuo
linko, Murtomaki och Dickursby kompletterades. 
Automatisk linjeblockering b1ev fardig pA strac
korna Kervo-Riihimiiki och St. Michel - Otava 
samt mekaniskt stallverk i Matku. 

Storre kompletterings- och andringsarbeten av 
stallverk utfordes i Salmi, Haapamaki, Kangas
ala, Vehmainen och Toijala. 

18 nya ljus- och ljudvarningsanlaggningar togs 
i anviindning. 

Bangdrdsmaskineri och -ano1·dninga1·: 

PA striickan Rautjarvi-Laiko blev Heliseviin
joki vattentagsanlaggning fardig och for motsva
rande anlaggning, som skulle byggas i Pwlka
salmi, gjordes tvA brunnar forenade med va
randra. 20 meters vandbord i Karis och Bjorne
borg elektrifierades . BangArclsomrAdens belys
ning forbattrades genom att resa 8 strAlkastar
master, tvA i Seinajoki och Gamlakarleby och de 
andra i Mantyluoto, UleAborg, Iisalmi och Kuo
pio. I Hyr·ynsalmi, Hiekkalahti, Porokylii och 
Tohmajarvi installerades 15 tons balkvinch. 

A nskaf fningar av a1·betsmaskiner: 

Bland arbetsma kiner anskaffade for banavdel
ningen mA namnas tvll. pA spAr gAende snosltm
gor, tva tunga sparstampningsmaskiner, en roj
ningstraktor, en gripskopa, en hiirdningsmaskin 
for skenandan och nio banarbetsvagnar. 

Triidgdrdar : 

Vaderleksforhallandena var under foregaende 
Ar exceptionella. Vintern var snorik, men vAren 
var iinda tidig. Mot slutet av februari regnade 
det och i slutet av mars hade sodersluttningar 
tinat upp. Da kunde man borja arbetet i parker 
redan i mitten av april. Sommaren var sA extra 
torr, att grasplaner avbrandes och man var tvun
gen att fornya dem. Rosten var gynnsam och 
man kunde i nAgon man plantera iinnu i borjan 
av december. 

peciell uppmarksanhet fastes pa trivseln pa 
vistelseplatser for allmanheten genom att oka 
planteringar, blomsteruppstallningar och -urnor. 
Tva trafikplatser, namligen Hillo och Puukari 
fick sina forsta planteringar. 

Vad den kommersiella verksamheten angAr, 
visade bokslutet en okning av 267 514 mark 
eller 10. 8 % jamfort med foregaende ar och 
olika plantskolors forsaljning var sammanlagt 
2 723 314 mark. 

B.-obyggnadssektionen uppgjorde under verk

samhetsaret sammanlagt 423 ritningar for 180 
olika arbeten . 

Normalritningar enligt belastningsschemat I-
48 uppgjordes for foljancle st1Ubroar: 



Fackverksbro, . .... .. .. . 
PIMbro, .............. . 

50 m, JAg korbana 
11 m, hog 
10m, 

StAlbetongkonstruktionsritningar uppgjordes 
fOr 7 viadukter, 4 vagtunnlar och 20 jarnvagsbroar. 
Oli.ka slag av ritningar for reparation eller for
starkning av broar ooh trummor m.m. uppgjordes 
58 st samt forberedande forslag till viadukter ooh 
vii.gtunnlar 28 st. 

For husbyggnader uppgjordes 239 st konstruk
tionsritningar, av des a beror 70 st Kouvola 
stationshus. For plattformer, vattenforsorjni:ngs
anlii.ggni:ngar, belys:ni:ngsstolpar o.a.s. uppgjordes 
27 rit:ningar. 

Av firmor ooh privatpersoner gjorda ansokni:n
gar betrii.ffande anlaggningar pi\ jii.rnvagens om
rl\de granskades ooh gavs utll\tande om 

vatten ooh avloppsledningar ......... . 
kraftledningskorsningar ... ........... . 
broar .............................. . 
diverse ovriga anlii.ggningar .......... . 

79 st 
22 st 

5 st 
8 st 

InforfrAgning ooh granskning av offerter samt 
fbt'slag till leveransko:ntrakt gjordes som under 
tidigare Ar. 

Tillverkninge:n av stl1lbroar ooh andra stAl
konstruktio:ner overvakades vid oli.ka verkstader. 
Under verksamhetsAret mottogs 14 stAlbroar, 
2 vii.:ndbord ooh 11 strl\lkastartorn. Bland broar 
kan framst nii.mnas den nya, for dubbelspl\ret 
byggda faokverksbron over Va:najavesi, spii.nn
vidd 84 m. 

Byggnadsarbetena pA olika stAlbetongbroar 
overvakades pi\ 28 arbetsplatser. Bland under
fartsbroarna kan nii.mnas broarna i Jii.rvenpaii. 
och Villmanstrand. Pa bandelarna Seinajoki
Vasa oob einii.joki-Uleaborg fi:irnyades samman
lagt 47 jarnvagsbroar ooh trummor med stAlbe
tonglook. Bland viadukterna ma namnas Sorin
ahde bro i Tammerfors. 

Under berattelsearet underso~tes ooh gavs ut
lAtande om 830 provkuber av betong och 85 
kabelrii.nnor. 

Av de av banga1·dssektionen behandlade ii.ren
dena berorde 170 utvidgning eller ombyggnad av 
sAval storre som mi:ndre bangArdar. Bland de 
torre kan :namnas Riihimaki, Tavastehus, Seina

joki, Kouvola, och Gamlakarleby. 
Are:nden rorande dubbelspAr, banutrii.tningar 

och ombalansering forekom till ett antal av 28 st. 
Arenden r6rande nybyggnad eller andringar av 
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privatagda spar har behandlats till ett antal av 
55 st, spAr tillh6rande stader eller kommuner 19 
st samt spAr tillhorande statens verk eller inrii.tt
ni:ngar 3 st. I denna grupp kan bl.a. namnas 
sparprojekten for Rauma-Repola Oy, OTK, 
SOK, Forenade Pappersfabri.kerna Ab, A. Ahl
strom Ab, Outokumpu Oy och Hameen Vaneri 
Oy. 

Stadsplanearendenas antal steg till 62 oob aren
den rorande gator, vagar ooh lastningsomraden 
till 164. De viktigaste i den forstnamnda grup
pen var stadsplanef6rslagen for olika stadsdelar i 
Tammerfors, Kouvola ooh Lahti samt byggnads
planerna for Alikerava, Keuruu, Suonenjoki, 
Esbo ooh Diokursby. 

Expropriations- och agobytesarendenas antal 
var 123, arrendearendenas, till vilka ofta anslot 
sig anhallan om byggnadstillstand, SO st, samt 
anbt\.Uan om byggnadstillstand i narheten av 
statsjarnvagarnas gran · 10 st. 

108 st arenden rorande byggnader forekom, 
varav de flesta gallde byggnadernas placering, 
vatten- oob avloppsledningar 130 st, placering 
av broar och trummor 35 st samt person- och 
lastningsplattformer 39 st. 

Pa grund av kraven pA okad nyttolangd har 
de bangt\.rdsforslag omarbetats som uppgjorts i 
anslutning till utbyggandet av dubbelsparet pa 
strackan Tammerfors-Orivesi. Av samma orsak 
har sektionen omarbetat bangArdsforslagen for 
Bjorneborgsbanan och de delar av osterbottniska 
stambanan och Savolaxbanan, dar ralsbyte fore
tas. 

Arenden rorande sakerhetsanordningar och 
andra tekniska anlaggningar var 45. Till clenna 
grupp hor bl.a. vagnvt\.gar, bromsanlaggningar 
ooh lastprofilmd.tt. 

Utom de ovannamnda forekom 238 arenden 
av varierande art. Till denna grupp kan hanforas 
telefon-, kraft- och varmeledningskorsningar, 
olika slag av kranar ooh transportorer, tomtut
brytningsarenden, personalfragor rom. 

Dessutom har pA sektionens forsorg utforts 
kartlaggning av bangt\.rdar samt matningar av 
vagnarnas motstAndsvarden paborjats. 

Vid husbyggnadssektionen planerades och upp
gjordes buvudritningar till 49 nybyggnader sam
manlagt 99 ritni:ngar. Ritningarna godkandes och 
for 40 byggnader beviljades anslag vid vilka 
arbetena aven pab6rjades. Av dessa kan namnas 
Seinajoki tagexpedition, Niirala ooh Hillo sta
tionshus, bostads- och inkvarteringsbyggnaden 
Ulet\.borg-N okela, vagnsreparationssmecljan 
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Pieksaroaki, socialvards- och reparationsbyggna
den i Abo, flera badstugor, banvakternas bostads
byggnader, banbilstall, ekonomibyggnader mm. 

For de under byggnad varande byggnaderna 
bar man gjort arbets- special- och detaljritningar 
samt arbetsbeskrivningar. De storre byggnaderna 
bar man planerat dels med barande yttervaggar 
av tegel, dels med stomme av stalbetong. Som 
fasadmaterial harman anvant aluminium- eller 
mineritplattor, renmurad tegel eller kalkrapp
ning. For de mindre byggnaderna bar man fore
slagit tra som byggnadsmaterial. 

14 tillbyggnader har planerats. De mest an
roarkningsvarda av de sa ar Helsingfors for
radsbyggnad Aleksis Kivig. 17 A, bensektions
reparationsverkstaden i Kuopio, banavdelningsre
parationsverkstaden i Uleaborg, Tammerfors 
stationsrestaurang, manga godsmagasin mm. 

Man bar foretagit inalles 114 andringsritningar 
till gamla byggnader. De beviljade anslagen 
beror 73 andringsarbeten. Liksom forra aret ut
gors andringsarbetena av omorganisationen, pla
neringen av Helsingfor administrationsbyggnad 
ocb stationshus, fornyandet av olika trafikplat
sers biljettforsaljnings- och postkontorsexpedi
tionspunkter samt ordnats utrymme for rela
stallverk. I manga fall har for stations- och 
bostadsbyggnader gjorts forslag till centralvarme, 
we ocb badrum. 

Nya ocb fornyade vagnars planering och over
vakning har getts i uppdrag till husbyggnadssek
tionen. 

Bland de mest markbara foreslagna nybygg
naderna, som van tar pa byggnad. tillstilnd ar Haa
pamaki post- och elektricitetshus, Seinajoki 
depareparationsverkstad och socialvardsbyggnad, 
Abo forradsbyggnad, lokomotivstall i Villman
strand Tammerfors- Viinikka lokomotivstall och 
vii.rmecentral, Kontiomii.ki samlingsrum, 4-famil
jers bostadsbyggnad i Kouvola, Helsingfors och 
Riihiroii.ki bergskyddsrum mm. Byggnadsstyrel
sens ar 1958 paborjade nynumrering och komp
lettering av kortsystemet for alla statsjii.rnvii.
garna tillhoriga byggnader bar fort atts ti.ven 
detta ar. 

Vid sektionen for sakerhetsim·attningar bar 
uppgjorts projekt och ritningar till nybyggnad 
och komplettering av 65 sii.kerbetsanlii.ggningar 
ocb bar dessutom 58 ovriga signaltekniska aren
den behandlats. Av de uppgjorda projekten for 
sii.kerhetsanlaggningar ma sarskilt foljande om
nii.mnas: 

Leppakoski, Saaksjarvi och Siilinjarvi relastall
verk, Hango, Riibimii.ki (Korttio), Lahtis (ans-

lutning av Lovisa-banan), Kouvola (den nya in
farten for Savolax-banan), Alapitka, Mellilii., Haa
pamii.ki (sLii.llverk II), Virrat, Benniis och Tuira. 

For viigovergangars sakerstti.llande utarbetade 
forslag till varning signalanlii.ggningar pa bl.a. 
foljande trafikplatser: Hel ingfors (overgangarna 
vid Tavastvagen och Lonnrotsgatan), Hango, 
Karis, Salo, Raisio, Ryttyla, Mellila, Kiilrka, 
Tuira, Kausala, Harju, Pieksiimaki, Suontee och 
Rantasalmi. 

For sakerhetsanlii.ggningarna anvii.ndning upp
gjordes 85 med tillborande planritning forsedda 
specialinstruktioner, av vi lka 27 for kontroll
lasforreglingsanordningar ocb 28 for ljus- och 
lj ud varningsanlaggningar. 

ektionen overvakade i tekniskt avseende byg
gandet av samtliga sii.kerhetsanlii.ggningar och 
utarbetade for dessa 171 specialritningar samt 
320 for stii.llverksskyltar erforderliga ritningar. 
Femtiosju nya allmanna konstruktionsritningar 
inregistrerades. 

Dessutom ombesorjde sektionen bestii.llningen, 
granskningen och mottagningen av all stallverks
apparatur och viktigare specialmaterial saval till 
arbetsplatserna som till specialforradet. 

Sparsektionen har sam kansliarbete behandlat 
ung . 220 spartekniska arenden. 

De bebandlade arendena bar rort vaxel- och 
spardelars konstruktion ocb anskaffning framst 
berorandefK 54, kallrylering av vaxelforbindelser 
pa bangardar, makadamisering av banorna, 
granskningsmatning av kurvor, undersokning aY 
transportmojligbeter (med bansyn till ralsvllit 
m .m.), ralssvetsning och ralernas forslitning, 
undersokning av M.gskador ocb olyckor, till om
rll.det horande uppfinningar mm.s . Mlmgsidiga 
undersokningar och kalkyler betraffande gabarit
frll.gorna bar utfOrts . 

Under verksamhetsaret har uppgjorts 101 god
kanda ritningar ocb dartill ung. 80 ritningar, 
vilka utgora detaljer i under utarbetande va
rande vaxelkonstruktioner . Sektionen bar gran
skat 26 av Hyvinge verkstad uppgjorda ritnin
gar och 14 makadamiseringsprofiler, omfattande 
sammanlagt 276. 5 km bana. 

ektionen har pa banndtet utfort sparmatningar 
over bela bannatet med sparmiitningsbilen. 5 085 
km spar har matts. 2 matningsgrupper utforde 
pilhojdsmiitningar, varvid pa linjen mattes 267 
kurvor med en sammanlagd Jangd av 230 km 
ocb a sektionen granskades och med Matisa
kalkylator raknades 263 kurvor med en samman
lagd liingd av 224 km. 



Sektionen overvakade och granskade de rals
svetsningprov som pi\, vl\,ren utfordes vid rii.ls
svetsningsverksamhetens borjan. Under berattel
sel\,ret svetsades med gas 234 skarvar, 87 slit
nings- eller valsningsfel, 3076 rii.lsii.ndar och 643 
korsningar. Vid Hyvinge verkstad granskades dar 
svetsade raler. 

Sektionen overvakade hardningen av ralsan
darna. PI\, bandelen Toijala-Tampere hii.rdades 
20 km bana med ral/K 54, samt pi\, bandelarna 
Helsingfors-Fredriksberg och Tammerfors-No
kia sammanlagt 10 km bana med rii.l/K 43. 
Dartill har vid Hyvinge verstad hardats 255 
vaxelkorsningar. 

Sektionen har avenledes utfOrt granskning av 
spl\,r- och vaxeldelar sl\,vii.l vid SJ:s egen verkstad 
som i privata verkstii.der. En av sektionens ingen
jorer har en del av 1\,ret varit mottagare av rals
material. 

Geotekniska sektionen utforde under 1\,r 1959 
markundersokningar pA. 136 olika platser. Darvid 
gjordes 4 127 provborrningar med sammanlagda 
djup av 21 169m. 849 jordprov togs frl\,n 89 
olika punkter. Dessutom undersoktes 142 grus
och makadamprov. PI\, grundval av de utforda 
undersokningarna uppgjordes 147 ritningar. PA 
allmanna frAgor gavs under Aret 92 skilda uth\
tanden. 

Undersokningar rorande grundlaggningsfOrhAl
landena for p lanerade ny- och tillbyggnader gjor
des bl.a. vid Taivalkoski stationshus och gods
magasin, Kuopio och Seinajoki vii.rmecentraler 
samt for Pieksamaki elektricitetscentral. Dessu
tom undersoktes ett antal oljebehAllare- och 
vagnvagsplatser samt 9 stralkastarpelarplatser. 
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Undersokningar betraffande jarnvagsbankar
nas stabilitet foretogs bl.a. pA bandelarna Fr·ed
riksberg-Kattby, Kotalato-Salo, Tavastehus
Parola, Vatiala-Kangasala, Lovisa-Valkom, 
Porlom-Mickelspiltom, Mickelspiltom-Lapp
trask och Leppavesi-Vihtavuori tillsammans pA 
33 platser. Mojligheterna for banutratning under
soktes pll. strackorna Alberga-Grankulla, Lep
pii.vesi-Vihtavuori, Toivala-Siilinjarvi, Lapin
lahti-Nerkoo och Iisalmi-Soinlahti. 

Markundersokningar gjordes for 12 vii.gunder
farter och -overfarter. Undersokningar betraf
fande grundlii.ggningen av broar gjordes 16 st . , 
av vilka 8 ii.ro belagna vid Kauliranta-Kolari 
banstrackning. Dessutom undersoktes 19 trum
platser. 

Vattenforsorjningsmojligheterna undersoktes i 
Peipohja, Sydanmaa och Raippo. 

Sektionen undersokte grustag i Vilppula och 
pi\, bandelen Kannonkoski-Varanen avensom 
vid Kauliranta-Kolari banstrackning. 

Med avseende a utvidgning av bangl\,rdarna 
utfordes undersokningar i Karkku och Raumo . 

Pll. grundval av de utforda undersokningarna 
avgavs utlAtanden om ifragakommande grund
ningsmetoder och forstarkningsMgarder . Grund
ningsarbeten och banornas makadamisering over
vakade man i den man sektionens arbetsstyrka 
medgav. 

Sektionen deltog i arbetet for fornyelse av 
arbetsdirektiven och normalbestammelserna for 
banplanering, -byggnad och -underhAll . 

De forsta fornyade langdprofiler, i vilka man 
overgAtt till ny placering av balanslin.jen och 
pAlningen foljer decimalsystemet, togs i bruk 
som resultat av sektionens mAngAriga arbete. 

III. JARNVAGSBYGGNADER 

Under Ar 1959 fortsattes arbetena pA Kontio
maki-Taivalko ki, Suolahti-Haapajarvi, Joen
suu-Kovero och Siilinjarvi-Juankoski jarn
vagsbyggnader samt pA Lahti-Lovisa och Jy
vaskyla-Suolahti banors andringsarbeten samt 
pAborjades arbetena pA Kauliranta-Kolari 
jarnvagsbyggnad och pA Pyhasalmi gruvspAr. 
Ytterligare utfordes vid Viheriain.en banbyggnad 
ett mindre kompletteringsarbete . 

Medlen anvii.ndes och arbetena utfordes pA 
namnda, jarnvagsbyggnadsavdelningen under
lydande arbetsplatser enligt foljande: 

5 9578-62 

Kontiomaki-Taivalkoski jarnviigsbyggnad 

Den 175 km lAnga banan Kontiomaki-Taival
koski hor till de jarnvagsbyggnader for Aren 
1934-38 som forutsattes i lagen av den 20 april 
1934. Den 20.1 km lAnga bandelen Vaakio
Lein.o oppnades for trafik den 15 januari 1959 
och den 39.6 s km langa bandelen Leino-Taival
koski den 1 november 1959, sA att fore 1\rets slut 
hade, med bibanan Pesiokyla-Ammansaari med
raknad, for trafik oppnats sammanlagt 172. 2 5 

km och endast l. 6o km ar annu ooppnad. 
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Under !r 1959 har de huvudsakliga jii.rnvii.gs
byggnadsarbetena utgjorts av banans skenlii.gg
ning pa bandclen Korvua-Taivalniska samt 
grusnings- och slutliga bearbetningsarbeten pa 
bandelen Leino-Taivalniska. 

M: e d l e n s a n v ii. n d n i n g: 
Egentliga anslag 

Saldo fran lir 1957 19 Ht I: 16 
1958 19 Rt I: 14 

Beviljat fo1· ar 195919 Ht I : 17 
1959 >> I: 17 
1959 

(tvangsinl.) 

Anvii.nt under ar 1959 . ..... . 

Saldo for ar 1960 . . ......... . 

Arbetets art 

Terasser inysarbeten: 

600: -
29 665 669:-

600 000 000:-
80 000 000:-

9 032 000:-

718 69 269: -
420 670 924:-

298 027 345:-

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

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

>> >> >> i upplii.ggning ................... . 
FyUningsjord till bankarna ........................... . 
Sprii.ngning av siclo- och avloppsdiken .............. . . . 

>> av banskii.rningar och grusmur ... ..... . ... . 
Forstiirkning av banlmnderlag ......... . . . .... ... .... . 
Stoclje- och kii.gelmm .. . .......... . ...... . .... . ..... . 
Stenrevetering ................... . ....... . .......... . 
Mu!l-, ~orv- och grnsbekladning ...................... . 
Dranenng . . ............ . .......... . ................ . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenlii.ggning .............. . ......... . 
Ballastering med tag for normalbana ................. . 
Makadamisering ........ . ..... . .... ... .. . ... . .. . ..... . 

vid L .ippo, Leino, Korvua och Kurtti trafikplat
ser utfordes. Vid Taivalkoski trafikplats utfor
des rojning och planering av lastningsornraden. 

Husby g g n ad e r. Utvidgnings- och ii.nd
ringsarbeten utfordes pa Ammansaari trafik
byggnad och vid Taivalvaara temporara trafik
plats restes en barack som trafikbyggnad. 

Suolahti-H aapaj a1·vi jarnvtigsbyggnad. 

Pa denna 171 km langa bana, vars byggande 
beslOts i enlighet med lagen av den 20 april 1934 

Utforda arbeten: 

Terrasseringsarbeten. 
ringsarbeten och ballasttransporter 
1959 och sedan jii.rnvii.gsbyggnaden 
utforts i foljande omfattning: 

Ten·as e
har· under 
pabOrjade 

b verb y g g n a cl en. . Lii.ngs huvudsparet 
spikades pA. strii.ckan Korvua- Taivalni ka an
vanda skenor 23. 8 o o km och mellan Lippo och 
Korvua trafikplatser byttes 22. s 4 3 kg/m arbets
spar till nya 30 kg/m rtUer 9.19; km. Bispa1· 
sken lades mecl 30 kg/m rii.ler vid Korvua trafik
plats 0. 8 4 6 km, vid Kurtti trafikplats 0 . a km och 
vid Taivalvaara trafikplats 0. 7 8 o km. 

H a g n ad e r, v agar o c h p 1 an e r in g. 
Infartsvii.gar till Leino och Korvua trafikplatser 
blev fiirdiga samt planering av forn\ dsomradet 

M 1959 

miingd 

3 845 m3 
6 886 
8 241 

34 082 
8 916 

104 594 
49 

2 912 

2 485 
332 m 2 

29 461 ~ 

1413 m 

18 260 m 3 

110 543 

[ kostnad mk 

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

2 418 791: -
6 293 498: -
3 358 421:-

32 167 11 2:-
96 739:-

8 267 164: -
1 804 920: -
6 854 581:-

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

6 274 867: -
65 682 657: -

miingd aren 
1934- 1959 

99 804 
138 863 
256 536 

1 313 161 
148 480 

1 756 607 
6 617 

222 642 

21 291 

m3 

23 554 m2 

423 531 & 

4 775 m 

123 457 m3 

476 366 
6 099 

angaende jarnvii.gsbyggnader for aren 1934-
1938, sattes arbetena igang mot slutet av ar 
1938. D en 1 januari 1959 oppnades den 27.9 
km langa strii.ckan Saarijarvi-Enonjarvi for 
trafik, den 15 januari den . 1 km langa bandelen 
Pihtipudas-Seliintaus och den 1 november 1959 
den 7.22 km langa bandelen Enonjarvi-Kan
nonkosl{i; salunda hade fore arets slut for trafili: 
oppnats den 70.o8 km langa bandelen Suolabti
Kannonkoski och den 55. 9 6 km lang a bandelen 
Selantaus- Haapajarvi samt det 4. 8 km langa 
grussparet vid Pitkakangas. 



Under ar 1959 fortsattes arbetena buvudsakli
gen pa strackan Saarijarvi-Pibtipudas och pa 
Haapajarvi bangardsutvidgning. 

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

Egentliga anslag: 
Saldo fran ar 1958 19 Ht I: 14 
Beviljat for ar 1959 19 Ht 

I: 17 ... ....... .. ....... . 
Beviljat for ar 1959 19 Ht 

I: 17 ....... ... ...... . .. . 
Beviljat for ar 1959 19 Ht 

(tv{mgsinl) .............. . 
Beviljat for ar 1959 19 Ht 

Anvant under 1959 ....... . 

Saldo for ar 1960 .. . . ..... . 

Arbetets art 

Ter·rasseringsarbeten: 

37 748 345:-

800 000 000:·-

180 000 000:-

23 479 000:-

560 000:-

1 041 787 345:-
655 792 810:-

385 994 535:-

Rojning av banomrade .............................. . 
Gravning av avloppsdiken .. ........ ................ . . 
J ord fran dikeu till bankarna ........................ . 

» i upplii.ggnin" ...... . ................ . 
skiirningar till bankarna ................... . 

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

» av banskii.rningar och grusmur ............ . 
Forstiirkning av bankunderlag ....................... . 
StOdje- och kagelmur . ............. . .... .. ... ... .... . 
Stenrevetering .... ... .. . . ... . ...... .......... . ... .. . . 
Mn!l-, ~orv- och grusbekladning ............... . ...... . 
Dranermg ......... .. ...... .. ....................... . 
Stenkastning ...... . ................................ . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenHiggning ........................ . 
Ballast med tag for normalbana ............... . ..... . 
Makadamisering . .. ... . . ......... . ... ................ . 

+ 10.som + 8.som och pit foranstaltande av 
en ackordfirma blev viadukten vid Kannon
koski l.m. 9.som + 13.oom + 9.som fi.i.rdig. 

6 v e r b y g g n a d e n. Pa sparet spikades 
med gammalt 22. s 4 3 - 25 kg/m ri.i.ls pA arbets
spAr inalles 24. s km fran Kannonkoski underfarts
bro till norra andan av Varanen trafikplats och 
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Utforda arbeten: 
T e r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasserings

arbeten utfordes pa bandelen Saarijarvi-Pibti
pudas ocb ballasttransporter pa bandelarna Saa
rijarvi-Varanen och K eitelepohja-Pibtipudas. 

Terrasseringsarbeten och ballast transporter bar 
utfOrts under ar 1959 ocb sedan jarnvagsbygg
naden paborjades i foljande ornfattning: 

Av ovannamnda arbeteu bar tva ackordfirmor 
utfort i enligbet med kontrakt med jarnvi.i.gssty
relsen: gravning av avlopps- och sidod.iken 519 
m 3 , flyttning av jord fran bauskarningar 12 131 
m 3 och bergsprangn.ing 3 763m3 . 

T r u m m o r o c h b r o a r. om eget arbete 
installerades stalspannet i Kannonkoski under
fartsbro, spv. 26. om; foljande broar fardlgbygg
des: stalbetongspannbro vid Potmonkoski, fri 
oppning 29. o m, stA.lbetong vi.i.gtunnel (rambro) 
vid Potmo, fri oppning 6. o m, stalbetongvalvbro 
vid Keitelepohja, fri oppning 15.4 m och stal
betong viadukt vid Joutsenji.i.rvi l.m. 8. so m 

I Ar 1959 

mangd 

4 321 m3 

380 
14 552 
73 886 
18 511 

225 737 
1050 

12 588 

5 948 >) 

11 m2 

50 405 ~ 
856 m 

1 036 m3 

7 687 m3 

120 265 
568 

I kostnad mk 

272 625 
2 400 756 

295 600 
6 381 418 

50 838 415 
8 888 750 

90 459 671 
3 023 889 

25 746 464 
251 922 

15 923 776 
377 259 

5199 689 
793177 
976 097 

4 208 893 
32 815 291 
2 281147 

I 
mlingd Aren 
1938-1959 

I 

118 702 m3 

117 282 
210 842 

1889183 
231 979 

2122 881 
13 634 

379 628 

24 657 » 
10 456 m2 

600 148 » 
7189 m 

11256 m3 

227 841 m 3 

445 699 
2 382 

fran soder om Korpinen banbro till Keitelepohja 
trafikplats samt 4. o km arbetsspar vid Teerikan
gas grusti.i.kt. Norr om Saarijarvi byttes huvudspa
rets arbetsspAr pA. 4. o km:s stracka till nya 
43.6 6 7 kg/m raler. 

Hag n ad e r, vag a r o c h pI an e r in
g a r. Vi.i.gforflyttningar vid Saariji.i.rvi trafil!:.plats 
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och Kallio- Vastinki landsvag b lev fardiga. Vag
arbeten utfordes vid Varanen, Kutemainen och 
K ite lepohja trafikplatser samt pA infartsvagar 
och viaduktens terrasser i Kannonkoski. Pla
n eringar av forrAdsomrAden utfordes pA olika 
trafikplatser och nivAovergAngar byggdes pA 
erforderliga stallen. 

Husby g g n ad e r. Trafikbyggnaden i Va
ranen och vaktstugan i Keitelepohja byggdes . 

F o r b i n d e 1 s e a n 1 a g g n i n g a r. Ett 
kopparledningspar installerades pA bandelarna 
Saarijarvi-Varanen och Keitelepohja- Haapa
jarvi. 

J oensuu-K overo jarnvdgsbyggnad. 

Den 44.4 km lAnga banan Joensuu- Kovero 
ar en d el av Joensuu- Ilomantsi bana, vars 
byggande beslots i enlighet m ed lagen av den 3 
juni 1938 angAende jarnvagsbyggnader under 
aren 1939- 1946. Sedan riksdagen d en II no
vember 1949 beviljat anslag, paborjades ba
nans byggnadsarbeten mot slutet av sa=a ar. 

.. Arbetets ru·t 

Terasseringsarbeten: 

Arbetet som enligt statsradets beslut av d en 25 
november 1951 avbrutits upptogs pa nytt den 
1 februari 1953 och fortsattes under b eriittelse 
aret. Banan bar i sin b elbet oppnats for t rafik. 

Under Ar 1959 utfordes annu ater stAende grus 
nings- och avslutningsarbeten samt andringsar
beten i sodra d elen av Joensuu bangard. 

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

Egentliga anslag: 
Saldo fran Ar 1958 19 Ht I: 14 
Beviljat for ar 1959 19 Ht I: 17 

Anvant under Ar 1959 ....... . 

Saldo for ar 1960 

U tforda arbeten: 

39 161 729:-
50 000 000:-

89 161 729:-
80 677 013:-

8 484 716:-

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Ballast oka
des pa nagra nedsjunkna terrasseringar och i 
tjalfrusna skarningar. 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter har 
utforts under Ar 1959 och fran det banby ggnaden 
pa borjades i foljand e omfattning: 

1

.:\::.:r-=-19:.:5:..:9 ___ --;-------- \ mangd 1\ren - I 1949-59 
mli.ngd kostnad mk 

Rojning av banomrade .............................. . 137 709 
308 826 Gravning av avloppsdiken . .. . ... .. .... ... ..... .. . . .. . 

Jord fran diken till bankarna ........... . .. . ... . .. ... . 
)) )) i upplaggning . .... .... .. ............ . 

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

Fyllningsjord till bankarna ....... . ..... .. .......... . . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken ................ . 
Sprangning av banskarningar och grusmur . ......... . . . 
Stodje- och kagelmur .. . .............. . ........ .. ... . 
Stenrevetering ... . . . .. .. . . . ..... .... ..... . . .. . . ... . . . 
Mull-, torv, och grusbekladning ....... . ....... . ...... . 
Dranering ..... . ....... . .... . ... . .. . ........ . .. . .... . 

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

6 verb y g g n aden. Pa Joensuu bangard 
utfordes andringsarbeten genom att skenlagga 
1. o km spar med nya 30 kgfm raler samt genom 
att flytta vaxlar och bygga nya. 

Hag n ad e r, vag a r o c h p 1 an e r in
g a r . Vid Heinavaara, Keskijarvi och Kovero 

798 m3 

20 575 m3 

5122 

73 749 

1920 500 
82 328 

7173 641 

20 488m3 

32 236 
61784 

315 106 
90 860 

477 185 
1589 

67 098 
5 099 
3 475 

702 >) 

2 905 lU 

21375 m3 

172 097 

trafikplatser blev vagar och planering av last
ningsornraden fardiga. Nivaovergangar fast
stallda av tvAngsinlosningsnamnderna byggdes. 

Husby g g n ad e r. Foljande byggnader 
blev fardiga: Banmastarens och banvaktens bo-
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Utforda arbeten: stadsbyggnad vid Heinii.vaara trafikplats, ball
platsbyggnaden ocb tre famil.js bostadsbyggnad 
i Kovero samt bastu- ocb tvattstugubyggnaden i 
Joensuu. Banvaktens bostadsbyggnad i Joensuu 
nadde inredningsskedet. 

Terra sse rings arb e ten. Under be
rattelsell.ret utfordes rojning av diken och terrA.ss
revetering. 

Siilinjarvi-J uankoski jarnviigsbyggnad 

Terrasseringsarbetena och ballasttransporter 
bar under ll.r 1959 uttorts i foljande omfattning: 

T rum m or o c h b roar. Pa foranstal
tande av en ackordfirma blev Ruukintie via
dukt i J uankoski fardig, Lm. 11. 7 5 m + 
11.7 5 m. 

Den 42.6 km langa banan Siilinjarvi-Juan
koski ar en del av Siilinjarvi-Sysmajarvi bana, 
vars byggande beslots i enligbet med lagen av 
den 3 juni 1938 angaende jarnvagsbyggnader 
under aren 1939-1946. Sedan riksdagen den 11 
november 1949 beviljat anslag pll.borjades ban 
byggnaden mot slutet av samma ar. Arbetet 
som enligt statsrll.dets beslut av den 25 november 
1951 avbrutits upptogs pll. nytt den 8 januari 
1953 ocb fortsattes under berattelsearet. Banan 
bar i sin belhet oppnats for trafi.k. 

0 v e r b y g g n ad en. I Juankoski spikades 
det 0. 2 4 km lAnga forrll.dsspAret med ny 30 kg/m 
ra]s. 

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

Egenliga anslag: 

Saldo fran ll.r 1957 19 Ht I: 16 3 000 000:-
» >> 1958 19 Ht I: 14 16 016 037:-

Beviljat for ll.r 1959 Ht I: 17 . . 50 000 000:-
• 1959 I 

(tvangsinl) . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 700:-
Beviljat for ar 1959 19 Ht I: 17 

(tvangsinl) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 078 000:-

76 396 737:-

Vag a r o c h p 1 an e r in gar. Vagarna till 
Sankimak.i, Vuotlahti ocb Juankoski trafikplat
ser blev fardiga. Juankoski trafi.kplats planades. 

Husby g g n ad e r. Vid Siilinjarvi forand
rades reparationsverkstaden till banmastarens 
expeditions- ocb servicebyggnad. I J uankoski 
nadde banvaktens bostadsbyggnad inrednings
skedet. 

Viheriainens farnvagsbyggnad 

Under ar 1959 installerades sakerbetslasanord
ningar vid lbala trafikplats. 

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

Egentliga anslag: 
Saldo fran ll.r 1958 Ht I: 15 . . . . . 541 062:-

Anvant tmder ar 1959 . . . . . . . . 48 486 418:- Anvant under ll.r 1959 . . . . . . . . . . . 179 957:

Saldo for ll.r 1960 . . . . . . . . . . . . 27 910 319:- Sa1do for ll.r 1960 . . . . . . . . . . . . . . . 361 105:-

Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 
Gravning av avloppsdiken ........................... . 
Jord rran diken till bankarna . ...... . ...... .. ........ . 

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

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

>> av banskarningar och grusmur ... . ........ . 
Stodje- och kagelmur . ........... . .. .. .............. . 
Stenrevetering ...................................... . 
Mu:!J-. ~orv- och grusbekladning ...................... . 
Dranenng .......................................... . 

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

Ar 1959 

mangd 

182m3 

1905 m 2 

350 » 
224 Ill 

6 900 m3 

/ kostna<l m k 

64 608 

135 705 
32 220 

35 000 
35 380 

5 600 

1323 344 
24 500 

776 540 

2 415 292 

Mangd Aren 
1949-1959 

27 819 m3 

22 906 
30 543 

451495 
92 209 

594 707 
2 348 

147 668 
814 & 

5107 m 2 

10 047 » 
1466 m 

39 056 m3 

122 090 
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Andringsarbete pa Lahti-Lovisa bana Utjorda arbeten: 

Den 8. februari 1957 fattade tatsradet ett 
principbeslut om andrandet av den 77 km 
langa smalspariga banan Lahti- Lovisa till nor
malsparig och beviljade sysselsattningsanslag den 
21. februari 1957, da banbyggnaden paborjades 
samma manad och fortsattes under berattelse
aret. 

Terra sse rings arb o ten. 
ringsarbeten och ballasttran porter 
1959 och sedan jarnvagsbyggnaden 
utforts i foljande omfattning: 

TelTasse
har under 
paborjades 

Under ar 1959 har de huvudsakliga andrings
arbetena utgjorts av terrasserings-, bro- och 
trumarbeten samt banans skenlaggning. 

Av ovannamnda arbeten har· tva ackordfirrnor 
i enlighet med kontrakt rned jii.rnvagsstyrelsen 
utfort: tt·ansport av fyllningsjord 7 315m3 , bergs
sprangning 646m 3 , stenrevetering 57m3 och 
grusbeU1ggning 1 901 m 3 . 

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

Egentliga anslag: 
Beviljat for ar 1959 19 Ht I: 17 400 000 000:-

1959 80 000 000:-

480 000 000:
Anvant under ar 1959 . . . . . . . 238 847 567:-

T rum m or o c h b roar. 24 st nya trum
mor blev fardiga. Gamla trummor forlangdes 
19 t, hojdes 29 st och tacktes med stalbetong
lock 18 st. Som eget arbete tacktes gamla ban
broar med stalbetonglock 2 st, fri oppning 3. om, 
och 1 st fri oppning 5. 2m; pa foranstaltande av 
tva ackordfirmor blev foljande banbroar fardiga: 
stalbetongbro spv 20. o m i Porlammi rambro i 
Andersby, fri oppning 6. 5 m. Saldo for ar 1960 . . . . . . . . . . . . 241 152 433:

Sysselsattn ingsanslag: 
Beviljat for ar 1959 19 Ht VI: 1 90 000 000:-
Anvant under ar 1959 . . . . . . . . 90 000 000:-

Saldo 

6 v e r b y g g n a d e n. Huvudsparet spika
des med anvii.nda 30 kg/m rals 68. o km. Huvud
sparet har i sin helbet forsetts med sliprar for 
normalspl\rig bana. 

Arbetets art 

T errasseringsarbeten: 
Rojning av banomrade .......... . . ....... . . . . . ... . .. . 
Grii.vning av avloppsdiken ........................... . 
Jord fnin diken till bankarna . ................ . ...... . 

•> i upplii.ggning .. ..................... . 
skiirningar till ban kama ......... . ......... . 

~ & •> i upplii.ggning . . ....... . ......... . 
Fyllningsjord till bankarna ..................... . ... . . . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken ................ . 

>> av banskii.rningar och grusmur ..... . . . .. . . . 
Forstii.rkning av banh.-underlaa ...................... . . . 
Stodje- och kii.gelmur . . .. . ... . ...................... . 
Stenrevetering .......... . ...... . .................. . . . 
Mull-, torv- och grusbekliidning ...................... . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenlii.ggning .... . ......... . ....... . . . 
Ballast med tag for normalbana ....... .. ... . .... . . . . . 
Makadamisering .. . ... . .... . .. . ...................... . 

Hag n ad e r, v agar o c h p 1 an e r in
g a r. Vid olika trafilq>latser har utforts plane
ringar av lastningsornraden. 

Husby g g n ad e r . Vid Lapinjarvi och Vi
renoja trafikplatser har utforts reparati.oner av 
gamla trafik- och bostadsbyggnader. 

:\r 1959 

miingd 

2 463 m3 

2 544 
11844 
14 890 
28159 
86 952 

22 
5 933 

140 697 m3 

I kostnad mk 

66119 
764 191 
120 696 

2 844 992 
1338 290 
5 835 56 

31446 346 
202 286 

8 737 794 
3 342 620 

33 456 
127 583 

60137 

63 685 973 
387 484 

4 406 413 

mangd dren 
1957-1959 

6 604 m3 

12 161 
22 812 

63 392 
75162 

190 642 
22 

19 967 

58m3 

119m2 

15 m 

151 878 m3 

Andringsa1·bete pa Jyvi:iskyla-Suolahti bana. 

For anclring av Jyvaskyla-Suolahti banas 
oformanliga stignings- ocb kurvforhAllanden sLI. 
att de motsvarar de tekniska forordningarna 
anvanda for byggande av den anslutande ba:nan, 
beviljade statsradet den 20 mars 1958 byggnings-



tillstand och beviljade sysselsattningsanslag den 
11 september 1958, da byggnadsarbetena pabor
jades i september och fortsattes under hela 
berattelsearet. 

Under ar 1959 har de huvudsakliga andrings
at·betena varit skarnings-, terrasserings- och 
trumarb ten samt byggandet av arberarnas in
kvarteringsplatser och matstallen. 

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

Egentliga anslag: 

Sysselsa ttningsmedel: 

Beviljat for ar 1959 19 Ht VI: 1 
Anvant under ar 1959 ..... . . 

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

Utjorda arbeten: 

29 

50 000 000:-
49 999 977:-

23 :-

T e r r a s e r i n g a r b e t e n. Terrasse-
ringsarbeten och ballasttransporter har utforts 
under il.r 1959 samt sedan jarnvagsbyggnadens 
borjan i foljande omfattning: 

Beviljat for ar 1959 19 Ht I: 20 200 000 000:-
1959 80 000 000:-

280 000 000:-
Anvant under ar 1959 253 220 288:-

Saldo for ar 1960 . . . . . . . . . . . . 26 779 712:-

T r u m m o r o c h b r o a r . 7 st nya ror
trummor och 4 st betongtru=or blev fardiga. 
10 st gamla trummor forlangdes och 1 st tacktes 
med stalbetonglock samt i fyra trummor utfordes 
hojning av kantsten . Byggnadsarbetena pil. en 
betongbanbro (rambro), fri oppning 5 . s m pa
borjades. 

Arbets art 

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

>> >> i uppHiggning .......... . ... . .. . . ... . . 
>> skarningar till bankarna . .............. . ... . 

>> >> >> i upplaggning ................... . 
Fyllninasjord till bankarna .. . ...................... . . 
Spriingning av banskarningar och grusmur .... . ...... . . 
Forstilrkning av bankunderlag .................. . .... . 

todje- och kiigelmur ........... . . . ... .. . . .......... . 
tenrevetering ...... . ........ . ..... . .. . ........ . .. . . . 

~Iull-, torv- och grusbekladning ........ . ........... . . . 

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

]{ auliranta-K olari jiirnviigsbyggnad 

Byggandet av den 124 km lil.nga banan Kauli
ranta-Kolari beslots genom lagen av den 23 
december 1959. Da rik dagen den 22 december 
1959 beviljade anslag och statsradet den 23 de
cember 1959 sysselsattningsanlag, paborjades 
banbyggnaden i december amma il.r. 

Under ar 1959 utfordes banriktningens mat
ningsarbeten och byggandet av arbetarnas in
kvarterings- och serviceutrymmen p!borjades . 

r 1959 

1\Ii.ingd I kostnad mk 

28 761 
7 89 rna 3 328 788 
7 919 3 246 860 
8 922 3 944 429 

268 335 90 763136 
28142 3 749 124 

218 016 67 834 204 
4156 5 467 562 

2 311 620 
45 * 103 658 

501 m2 767 491 
6 928 451106 

1 52m3 250166 
67 000 

M e d 1 e n a n v ii. n d n i n g: 

Egentliga anslag: 
Beviljat under ar 1959 19 Ht 

1\Iiingd Aren 
1958-1959 

7 898m3 

9 261 
10 988 

285 059 
30 967 

229148 
4 156 

45 * 
501 m2 

7 645 

1852 m3 

I: 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 000:-
Anvant under il.r 1959 ...... . 

Saldo for Ar 1960 . . . . . . . . . . . . 100 000 000:
Sysselsattningsmedel: 
Beviljat for il.r 1959 19 Ht VI: 1 5 000 000:-
Anvant under !r 1959 . . . . . . . 341 305:-

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 658 695:-
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Pyhiisalmi gruvbyggnad 

Riksdagen beslot den 5. november 1959 bygg
andet av den 2. s 2 km H'mga s .k. Pybasahni 
gruvbanan, som Ieder tiJl Outokumpu Ab:s gruv
omrade ocb samma dag gjorde ett kontrakt 
mellan Ministeriet for kommunikationsvasendet 
ocb allmanna arbetena ocb Outokumpu Ab. 
Arbetena paborjades i november 1959. 

De buvudsakliga arbetena pa jarnvagsbyggna
den under ar 1959 bar varit banriktingens ut
staknings- ocb matningsarbeten och skogsrojnin
gar samt pAborjandet av terrasseringsarbetena. 

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

Sysselsattningsmedel: 

Beviljat for Ar 1959 19 Ht VI: 1 3 000 000:
Anvant under ar 1959 . . . . . . . . . 2 470 805:
Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 195:-

A.rbets art 

Terrasseringsa·rbeten: 

Skilda gii.ldenarers ocb fordringsagares 1·edovis
ning: 

I enligbet med kontrakt mellan 1inisteriet for 
kommunikationsvasendet ocb allmanna arbetena 
ocb Outokumpu Ab ar Outokumpu Ab:s del av 
finansieringen balften av totalkostnad rna. 
Anvant under Ar 1959 . . . . . . . . . . . 636 202:-

Utforda arbeten: 

Terra s s e ring s arb e t e n. Under Ar 
1959 bar terrasseringsarbeten utforts i foljande 
omfattning: 

J arnvagsundersokningar 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 
Sysselsattningsanslag: 
Beviljat for ar 1959 19 Ht VI: 1 10 300 000:-
Anvant tmder Ar 1959 . . . . . . . . 8 010 147:-

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 289 853:-

I Miingd I Kostnad 

Riijning av banomn\de .. ... . ....... ... .......... . . .. . 71236 
282 406 
226154 
196 981 
471144 

J ord fran diken till bankarna ....... . .......... . ..... . 
•> i upplii.ggning ..... . ............ . .. . . . 

» » skarningar till bankarna ..... ... . . .... . . . . . . 
Fyllningsjord till bankarna ........ .. ... . .... .. ....... . 
Sprangning av banskarningar och grusmur ............ . 

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

PA bandelen Kauliranta-Kolari utfordes hel
mekanisk forskning pA den s.k. medelriktningen 
mellan Pello-Kolari samt spec ialforskningar pA 
bandelen Kauliranta- Pello . 

PA bandelen Luumaki-Villmanstrand utfor
des helmekanisk kompletteringsforskning pA b ela 
bandelen. 

PA bandelen Parikkala- Onkamo utfordes 
halvmekaniska kompletteringsforskningar, och 
kostnadskalkyler ocb rantabilitetskalkylerna for
nyades. 

Pa bandelen Nystad- Raumo anskaffades kar
tor for studium av bauriktningen ocb forbere
dande riktningsbestammelser utfordes. 

For studium av banriktningen Salo-Ojakkala 

510 m3 

649 

2 912 
90 225 

- Helsingfors anskaffades kartor ocb utfordes 
forberedande riktningsbestammelser. 

Av foljande tabell framgAr de b elopp som 
anvants Arligen ocb sammanlagt for jarnvags
och banbyggnader alltsedan dessa paborjats. 
samt under 1959 for desamma ocb for jarnvags
undersokningar: 

Ar 1959 bar anvants ytterligare: 
Orivesi-Jamsa jarnvagsbygg-

nad .... . ..... .. ...... .. · 108 330:-
Koria-Harju forbindelseban-

byggnad . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 346 823:-
Sammanlagt Ar 1959: 
Jarnvags- och banbyggnader 1 842 142 217:
Jarnvagsundersokningar . . . . . 8 010 147:-
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.Ar Kontio- Suola h t l- J oensuu- Siilinjarvi Vlheriiii- L abti-Lo- ;ryvaskylii Kanll- ' Pyhii-
miiki- Taj- Ilaapajiirvi Kove.ro - juan- nens ban- visa -Suolahti rant-a I salmi 
valkoski koski bygguad il.ndrings iindrjngs Kolar! gruvbana 

arbete arbete 
I ; 

1934- 38 44 313178 1601 382 -I - - - - - -
1939 29 912 353 10 081576 - - - - - - -
1940 4 443 702 6 333 869 - - - - - - -

1941 3 867 966 5 027 573 - - - - - - -
1942 5 391173 6 348 928 - - - - - - -
1943 6 373 4 7 6 333 637 - - - - - - -
1944 4 031845 4 050136 - - - - - - -
1945 3 95 285 5 189 915 - - - - - - -
1946 - 11195 485 - - - - - - -
1947 - 8 529 766 - - - - - -
1948 - 15 428 320 - - - - - - -
1949 989 757 132 613 904 17 020 947 13 865 126 - - - - -
1950 29 955 094 228 650 716 171893 800 143 779 350 - - - - -
1951 123 307 004 267 274 717 84 255 733 96 066 871 - - - - -
1952 218141838 250 009 222 6 638 891 192 991 - - - - -
1953 316 081925 805 356 852 159 858 074 176 387 914 - - - - -
1954 346 387 752 1 216 788 078 385 275 301 435133 715 - - - - -
1955 415157 595 1019 682 563 262 772 701 358 965 447 296 310 - - - -
1956 673 191 569 785 465 052 211 288 469 296 624 319 225 676 612 - - - -
1957 620 249 572 893 844 297 275 408 521 339 671148 119 844 929 64 818 719 - - -
1958 606 350 690 761 542 791 324 209 578 319 127 151 22 271817 276 240195 42 322102 - -
1959 420 670 924 655 792 810 80 677 013 48 486 418 179 957 328 847 567 303 220 265 341 305, 2 470 805 

SMA /3 872 775 709J7 097 141 589/1 979 299 028/2 228 300 450J368 269 625/669 906 481/345 542 367 / 341 305 / 2 470 805 
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IV. RULLANDE MATERIEL, VERKSTADER OCH ELEKTRISKA 
ANLAGGNINGAR 

Under berattelseAret blev inte nya anglok 
fi:irdiga. Ur trafik togs som oekonomiska och 
inalles 34 Anglok. A ntalet var siHunda vid arets 
slut 680 (vid slutet av Ar 1958 714). 

Under Aret blev 21 st Vr 11-dieselrangeringslok 
och 10 st Vv 13-dieselvaxellok fardiga. Dar
jamte blev de forsta tunga diesellinjeloken av 
serie Hr 12 fardiga - sa=anlagt 6 st frAn 
inhemska Jokfabriker. Hyrestiden for det under 
fOrra Aret av den svenska firman Nohab Ab 
hyrda diesellinjeloket fortsatte till Arets slut; 
rlarjamte hyrdes under Aret av den tyska firman 
Maschinengesellschaft Kiel AG (MaK) ett die
sellinjelok och ett dieselvaxellok samt av den 
osterrikiska firman Jernbacher Werke ett diesel 
vaxellok. Da under Aret intet motorlok kassera
des, fanns vid Arets slut i bruk inalles 90 st 
( + namnda 4 hyreslok). 

Latta motorvagnar (ralsbussar) blev under Aret 
fardiga 23 st, och sAlunda var deras antal vicl 
Arets slut 174 (vid slutet av Ar 1958 151), dA 
under Aret ingen motorvagn avlagsnades ur 
trafik. 

Vagnar blev under Aret fardiga enligt foljande: 
Ralsbusslapvagnar med 2 kl dagvagns- och kond. 
avdelning av serie EFiab 25 st, riilsbusslapvagnar 
med kombinerad post- och kond.avdelning av 
serie FPoab 2 st, varmvagnar av serie Ggv 94 
st, cisternvagnar serie BGo 4 st, oppna gods
vagnar serie Hk 294 st, oppna malmvagnar serie 
Om 25 st, oppna makadamspridningsvagnar serie 
Mas 90 st och storlastningsvagnar serie Ose 1 st. 

Darjamte blev for Post- och telegrafverket far
diga postvagnar serie Po 4 st, postsliipvagnar 
serie PFoab 2 st och arbetsvagnar serie TP 1 st 
samt cisternvagnar for Typpi Oy av serie Sti 12 st, 
for Oulu Oy av serie Sol 2 st, for Esso Ab ser ie 
Gnz 1 st, for Yhtyneet Paperitehtaat Oy av serie 
Syp 4 st och for AGA Ab av serie Sag 1 st. 

Under a1·et avlagsnades ur trafik personvagnar 
55, tackta godsvagnar 212, oppna godsvagnar 
577 och tjiinstebehovsvagnar 41 st. 

Vid Arets slut fanns personvagnar 1 343, varav 
i tjanstebehovsbruk 158, godsvagnar 26 878, 
var·av tackta 10 030 och oppna 15 505 st. 

Arbeten ro1·a.nde motorlok och motorvagnar samt 
utvecklandet av deras konstruktion. 

Den under tidigare ar pAborjade anskaffningen 
aY ny motoriserad materiel fortfor livligt aven 

under berattelseAret och fororsakade stor ta de
len av arbetena rorande motorlok och -vagnar. 
Den viktigaste delen av dessa uppgifter utgjordes 
av granskningarna av arbetet och materialet for 
motoriserad materiel under byggnad och av mot
tagningsprovkorningar och mottagningsgransk
ningar av far·diga vagnar och lok. Ny motori
serad rullande materiel blev under berattelsearet 
fardig enligt foljande: 23 st Dm 7-motorvagnar 
eller ralsbussar, 25 st slapvagnar med passege
rar- och bagageavdelning av serie EFiab och 4 t 
slapvagnar med bagage- och postavdelning av 
serie FPoab, 10 st 350 hp dieselhydrauliska Vv 
13-vaxellok, 4 st 840 hp dieselhydrauliska Vr 
11 -rangerlok (ett fyraxligt lok med Tampella
SRM-DS 1, 2 T-vaxel), 17 st d ieselhydrauliska Vv 
15-rangerlok med samma effektivitet (likadant 
som Vr 11-loket med undantag av vaxeln, sam 
ar Voith L 217 z) och de forsta 6 st 1 900 hp die
selelektriska Hr 12-linjeloken. Av namnda mate
riel tillverkade Lokomo Ab 2 Vr 11 -lok, 9 Vv 
15-lok och 3 Hr 12-lok, resten tillverkades av 
Valmet Oy:s Flygmaskinsfabrik. Ocksa installe
rades genom Lokomos och Flygmaskin.sfabr·ikens 
forsorg pA specialavtal bestallda tvamanskoran
ordningar pA de Vr 11 -lok, pa vilka dessa anord
ningar inte hade hunnit installeras redan vid 
lokbygget. Darjamte blev hos Tampella de for 
Vr 11-loken bestallda ombytesmaskinerierna, 
namligen 2 dieselmotorer och 2 SRM-vaxlar far
diga. Granskningarna av materielens delkon
struktioner, sAsom av tmderredesramar, korgar, 
boggier och hjulsatser utfordes huvudsakligen vid 
Flygmaskinsfabriken och Lokomo, varjamte kra
vande enskilda konstruktionsdelar granskades 
bl.a. vid Valmet Oy:s Rautpohja och Fiskars 
Ab:s fabriker. Ytterligare horde till granslming -
verksamheten provkorningen och granskningen 
av Vv 15-lokens dieselmotorer samt av Hr 12-
lokens dieselmotorer och generatorer vid Tam
merfors Linne- och Jern-Manufaktur Ab samt 
provkorningen av Dm 7-motorvagnarnas diesel
motorer vid Valmet Oy:s Linnavuori fabrik. Mot 
arets slu t u tfordes ocksa de forsta garantigransk
ningarna med provkorningar pA V r 11- och Vv 
15-loken for att fa reda pa eventuella fel, som 
skulle repareras pa garantins bas, samt handled
des personalen for att utfor·a kommande garan
tigranskningar. Utomlands utforda mottagnings
granskningar var provkorningen och mottagning 



av fyra dieselmotorer for Hr 12 lok vid Maschi
nenfabrik Augsburg-:N iirnberg AG:s fabriker i 
Augsburg i. Tyskland och mottagnings-g:ransknin
gen av de forsta tva boggierna for Hr 12-lok vid 
Schweizerische Lokomotiv- und Mascbinenfabrik 
AG:s fabrik i Winterthur i chweiz. 

Under beriittelsearet gjorda nya leveransavtal 
orofattade 22 Dm 7-motorvagnar, 12 EFiab
slapvagnar och 8 EPoab- liipvag:nar, av vilka 
istniimnda 4 st hor till post- och telegrafstyrel

sens finansieringsandel, 10 Vv 13-dieselvaxellok, 
12 Vv 15-di.eselrangerlok ocb 6 Hr 12-diesellinje
lok fran Valmet Oy:s Flygmaskinsfabrik samt 
motsvarande antal av Vv 15-dieselranger- och 
Hr 12-diesellinjelok fran Lokomo Ab. Dessa 
leveranser foregick av i offertanballan fram
. talld definiering av tekniska fordringar samt 
bedomningen av erhallna offerter ifraga om deras 
telmi ka del for uppgorande av leveransavtalen. 
I sam band med besti:i.llningarna redogjordes ocksA 
for de konstruktionsandringar eller -tillagg, som 
pA grund av, av redan i bruk varande materiel, 
erhallna erfarenheter borde iakttaga vid byggan
det av ny motsvarande materi 1. 

Granskningen av ritningarna for Hr 12-diesel
linjelok fortsattes . Ocksa bedrevs tmderhandlin
gar pa grund av ritningarna med foretradare for 
Valmet Oy:s ocb Lokomo Ab:s gemen aroma pro
jekterinsorgan >>Veturi.nsuunnittelu Valmet-Lo
komo>> samt for Tampella och Stromberg Ab. 
Efter det de forsta Hr 12-linjeloken blivit far
diga, blev provkorningarna och matningarna med 
dem mycket omfattande. Anordnandet av mang
sidiga prov var nodvandigt, eftersom det var 
fraga om ett effektivt och snabbt universalloko
motiv, av ny typ hos oss, vars egenskaper, vid 
sidan av normal mottagningskontroll maste pa 
ett forberedande satt klarlagga sAvi:i.l i gods· 
som i persontAgsbruk, med avseende pa lokets 
framtida anvandni.ng. 

Projekteringen av, pa basen av drifterfaren
heter som berattigade funna konstruktionsiind
ringar pa fore berattel earet i trafik insatt mo
toriserad rullande materiel berorde narmast Dm 
6- och Dm 7 -motorvagnar jamte lapvagnar amt 
\~r 11-di.eselrangerlok. Detta projekteringsarbete 
agde rum dels i form av underhandlingar med 
tillverkarfabrikerna,dels av At jarnvagarnas egna 
verkstader givna skriftliga direktiv. Betraffande 
Dm 6- och Dm 7-motorvag:nar var det buvud
sakligen frAga om ur reparation och underhAlls 
synpunkt viktigt forenhetligande av aldre vagnar 
i jamforels med d nyaste vagnarna. I Vr ll
loken forverkligades vissa vid provkorningar 
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eller i amband med lokens drift som behovliga 
funna, andringar rorande konstruktionsdetaljer, 
vilka andringar antingen underlattar Ioken 
underhiUl eller ar viktiga med avseende pA lokens 
funktion. Likas& foretogs under berattelseAret 
detaljerade undersoknings- och projektering ar
bet n, rorande expresstAgsvagnarnas jamna gAng 
vid vilka man sokte att ta i betraktande de, av 
den senaste utvecklingen inom vagnboggikonst
ruktioner givna mojligheterna. Darjii.mte gavs 
At materielens driftpersonal ni:i.stan dagligen 
kortare anvisningar i synnerhet i nskilda fall 
anglt nde motorreparation och undet·h&ll av Vr 
ll-, Vv 15- och Hr 12-loken. 

Av under berattelsearet utforda oversattningar 
av anvisningar och forklaringar fran frammande 
prAk till finska rnA namnas oversattningarna av 

behand.lingsanvisningen angAende kylvattnet i 
Maybach-maskinerier samt av artikeln over lo
kens inverkan pa banan. 

En betydande del av tiden togs i ansprAk av 
undervisningsverksamheten pA vid jarnvagsinsti
tutet anordnade lokeldarkurser samt plt flere 
sk ilda for lokforare och maskinhjalp anordnade 
specialkurser angltende motorlok och motorvag
nar. 

Proiekteringsarbeten rarande angloken och all
manna rnaskintekniska anli.iggningar samt forbi.itt
ring av deras konstruktion. 

Efter att tillverkningen av Anglokomoth- upp
hort i vart land, har projekteringsarbetet ro
rande dem vid divisionen for Anglok avtagit be
tydligt. Trots detta har man annu varit tvungen 
att projektera forandringar till tidigare kon
struktioner och att uppgora ritningar for dem. 
Andra projekteringsarbeten och all manna maskin
tekniska arbeten bar man utfort i stor utstrack
ning. 

Av andra an ltngloksprojekteringsarbeten mlt 
namnas den slutliga projekteringen av lyft- och 
vandmaskineri for Paivaranta nya svangbro norr 
om Kuopio samt slutlig bearbetning av tidigare 
uppgjorda ritningar i overensstammelse med d t 
delvis ob styrkta bygg:nadsprojektet angaende 
bron. Inalles uppgjordes under beri:i.ttelsearet 
78 med maski.neriet sammanhangande ritningar 
av olika orofattning de olika sammansattnings
ritningarna medraknade. Vid projekteringen av 
maskineriet stravade man, i synnerhet for kon
struktionernas och utformningens del, efter sA. 
driftsakra och moderna konstruktioner sotn moj-
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ligt, genom att anvanda svetsanpassningar samt 
i man av mojligh t av specialfabriker tillverkade, 
bAde till kvalitet och orokostnader formAnliga 
standarddelar, av vilka rnA namnas bl.a. vaxellA
dorna och glidkopplingarna. I jamforelse med 
tidigare svangbroar har antalet havstangsmeka
nismer minskats och maskineriets olika rorelser 
har Astadkommits genom elektriskt styrda och 
drivna maskindelar, sAsom t.ex. lAshakarna pa 
brobuffertarna. SA har brons funktion automati
serats i den man, att dA signalen svangts till 
stoppstallnu1g, oppnandet kan utforas genom 
att man trycker pA en knapp, varigenom brons 
sankning, svangning och lAsning sker automa
tiskt. PA . amma satt forhAller det sig med opp
nandet av bron. Dock bar man inte vid nAgon 
punkt prutat pA brons driftsakerhet och sakerhet. 

Som ett annat betydande projekteringsarbete 
ma namnas rullande materielens matningsvagn, 
med vilken man kan bestamma bl.a. dragmate
rielens dragkrafter, effektivitet, acceleration, 
amnesspti.nningar osv. Emedan de Svenska 

tatsjarnvagarna bestallt en motsvarande vagn 
hos en vasttysk firma, utfordes prisfOrfragnin
garna och berakningarna med avseende pa ut
lii.ndsk leverans. DA anskaffandet av en stah·a
mad specialvagn till matningsandamal fran ut
landet tycktes bli anmarkningsvart dyr, beslot 
man att projektera vagnen vid divisionen for 
anglok pa basen av de foruppgifter, som erhA.llits 
genom de under de tvA foregaende aren fore
tagna forfragningarna och resorna. Vid sidan av 
projekteringen av den stalramade vagnen bestall
des for vagnen olika matningsanordningar, tillbe
hor och material, dragkraftsmatningsbord samt 
speciellt konstruerade vagnboggier. Av dessa ar 
den ena boggin treaxlig, s.k . matningsboggi och 
den andra en speciellt konstruerad tvaaxlig boggi. 

Da det var uppenbart, att med beaktande av 
matningsvagnens projekterings och leveranstid 
vagnen mte kunde fas fardig fore ar 1961, fore
slogs det att den i bruk varande kombmerade 1 
och 2 kl sovvagnen CErn nr 2449 skulle andras 
till provisorisk mi:itningsvagn, som senare skulle 
vara hjalpvagn for den projekterade egentliga 
matningsvagnen. Mot arets slut gick jarnvags
styrelsen m pa forslaget och andrmgsarbetet pa 
vagnen tycktes kunna paborjas i borjan av 
foljande ar. For andrmgsarbetet angaende 
denna s .k . provisoriska matningsvagn uppgjordes 
ocksa ett allmanprojekt. Mot slutet av berattelse
aret anlande av de bestallda anordnmgarna bl.a. 
oscillograf, oscilloskop, barvAgsforstarkare och 
spannmgs-uttanjnmg eller strain-gaug -matnings-

broar, som man amnar anvanda redan i d n 
provisoriska mii.tningsvagnen for utbildning av 
matningspersonalen och utforande av de skynd· 
sammaste matningarna. 

Av utforda und rsokningar rna namnas pabor
jandet av grafisk undersokning enl. s.k. Vogels 
metod angaende de i drift varande anglokens 
gang i kurvor med olika radie. Utgangspunkten 
for tmder okningen var det for motorlokprojek
teringen faststallda minimum-kurvradiekravet 
125m. Samtidigt undersoktes olika angloks gang 
aven i mindre km·vor. Undersokningen paborja
des pa bantekniska byrans intitiativ genom att 
anvanda som utgangsvarden de pa svenska jarn
vagar anvanda strackningsvarden av skenlagg
ningen i kurvor och genom att ta i beaktande 
den av jarnvagsstyrelsen bestamda nominal
sparvidden for ny skenlaggning 1 520 mm i stallet 
for den tidigare 1 524 mm. 

Dessutom undersoktes den teoretiska formen 
for ko1vrmgarna, som skall tillverkas med kopie
svarvning, sa att man kunde tillverka en modell
serie, med vars tillhjalp de ringar som skall 
svarvas skulle fa sa jamnt yttryck som mojligt 
och den behovliga tatheten. Av undersoknmgs
arbeten rna annu namnas en forberedande under
soknmg angaende kvaliteten och omfattningen av 
de andringsarbeten, som fororsakas av placerin
gen av centralbuffertar, vilka eventuellt senare 
installeras pa angloken. 

De under forra aret paborjade hallfasthets
berakningarna och -granskningarna av angfordel
ningsstock avsedd for hogst 10 ato . fortsattes . 
Till berakningarna och angfordelningsstockens 
bruksanvisnillgar ansluter sig 4 tabellritningar, 
2 diagrammritningar och 2 typexempel, vilka 
alia godkandes av: socialministeriet for allmant 
bruk. For katalogutgavan >)Angloken>) angaende 
anglok uppgjordes tabellritningar och namnda 
utgava kom ut den 1.8.1959. 

For upphandlingsbyran uppgjordes talrika tek
n iska utlatanden och bestallningsforberedelser 
rorande anskaffningar av reservdelar, material 
o .a . tillbehor for den rullande materielen. Som 
exempel rna namnas redogorelserna for solid
stalhjul och tryckkarlsmaterial. 

Enligt arbetsordningen utfordes vid lokfabri
kerna i Tammerfors konstruktions- och mottag
ningsprov pa tryckluftbehAllare och AngfOrvar
mare till nya motorlok. 

Projekte?·ingsarbeten angaende vagnar och for
battring av deras konstruktion. 

Under berattelsearet fastes storre uppmarksam-



het vid personvagnar an under flera tidigare 1\r, 
men storsta delen av 1\rets projekteringsarbeten 
anknot till godsvagnarna. 

Det slutliga projekteringarbetet pll.borjat fore
gll.ende A.r pll. varmvagn horande till tii.ckta gods
vagnar serie Ggv, rorande huvudsakligen atom
men, golvets stll.lplll.tsbekladnad och underlag 
avslutades. Automatisk reglering av tempera
turen i Ggv-vagnar projekterades i samband med 
vii.rme- och sanitetstekniska sektionen. Ragle
ringen av temperaturen i de tidigare byggda 
frukttransportvagnarna, serie Ggh, ii.nd:rades en
ligt samroa p:rincip till automatisk fore uppvii.rm
ningsperiodens borjan, till vilket arbete anknots 
ocksll. and:ra konstruktionsii.nd:ringar erforderliga 
for denna vagntyp. Prov pll. Gb-vagnens sido
dorr med stll.lka:rm, som pll.borjats under fOre
gliende 1\r, ledde till positivt resultat sA., att man 
med sma ii.ndringar i ritningarna kunde borja 
serietillverkning. Vad angAr de tackta godsvag
narna, bor man ytterligare namna det arbete, 
som utfordes for anskaffandet av vagnar med 
skjutbart tak och skjutbara vii.ggar samt hojbara 
kippvagnar, vilka utomlands nfttt stor populari
tet. For dessa vagnar, som i fraga om och loss
nings- och lastningsarbete, iir fordelaktiga, av
fattades leveransbestii.mmelser och likasA granska
des leveransavtal. Inalles 15 st vagnar bestii.ll
des, av dessa 5 st med skjutbart tak och skjut
bara vaggar, 5 st med skjutbart tak ocb med 
sidodorrar och 5 st hojbara kippvagnar. Alia 
vagnar bestalldes hos Rheinstahl Siegener Eisen
bahnbedarf AG, Siegen, som ii.r den egentliga 
planeraren och konstruktoren av dessa vagnar. 

I frAga om oppna godsvagnar hann projekte
rings- ocb ritningsarbetet for 60 tons, med buffert 
13. 44. m lAng, 4-axlig godsvagn, serie Oa, sA 
11\ngt, att man mot slutet av aret kunde pll.borja 
byggandet av provvagnar. Den egentliga pro
jekteringen av en langre, med buffert 18 m lAng, 
4-axlig vagn avsedd for transport av lattare 
langa varor framflyttades til l foljande ar. Valmet 
Ab:s Rautpohja fabrik uppgjorde ritningarna till 
dessa nya 4-axliga UIC vagnars underreden i 
samarbete med vagnsektionen, som ocksA grans
kade ritningarna. Vissa svagbeter i Hk- och 
I-vagnarna forbattrades. Speciellt kan namnas, 
att man beslOt andra konstruktionen pa Hk-vag
nens underrede sA, att i vagnen kan installeras 
centralbuffertd:raganordning med automatisk 
koppling vilken omstandighet ocksll. tagits soro 
en av utgAngspunkterna vid planerandet av de 
nya godsvagns modeller, som planeras. 

Projekteringsarbeten rorande cisternvagnar ut-
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gjordes buvudsakligen av direktiv givna i form av 
utlAtanden i samband med byggandet av vag
narna. Dock uppgjorde man aven och granskade 
ritningar, till ex. ritningarna for placering av 
den tredje bjulsatsen i Lojo kalkverk Ab:s vagnar 
for loscementtransport uppgjorda pA foranstalt
ande av fabriken, granskades och konstaterades 
sAdana, att ii.nd:ringsarbetena kunde pAborjas i 
Fred:riksberg verkstad. Man konstaterade att 
det var nodvandigt att komplettera ifrAgavarande 
vagnar med ovannii.mnda hjulsats sA, att dessa 
Silk-vagnar med full last kunde trafikera alla 
bandelar. Man uppgjorde flera ritningar till 
klorcisternvagnar och granskade mojligheter att 
transportera klor i storcisternvagnar, dll. det var 
frAga om klortransporter till Sverige. 

For speoialvagnarnas del forbattrades storlast
vagnarnas, serie Osb och Ose, gAngmojlighet i 
smA kurvor, genom att anch·a boggikonstruktio
nen och det egentliga ii.nd:ringsarbetet nAdde 
slutskedet i Frediksbergs verkstad. Den tidigare 
pfttankta planeringen av en vagn for transport 
av stortransformator, barkraft 170 ton, kunde 
paborjas. Ritningarna till den pa bangArdarna 
anvanda ralstraktorns eller den s.k. Kisko-Kalles 
transportvagn och i verkstaderna erforderliga 
transportvagnar for hjulsatser granskades och i 
frftga oro nagra punkter ritades de pft nytt. 

For personvagnarnas del forbereddes anskaff
andet av person vagnar med stalkonstruktion bl. 
a . genom flera forberedande overlaggningar. Den 
tyska fabriken i Esslingen, Maschinenfabrik Ess
lingen erholl i uppdrag att planera och bygga 
vagnarna och pa basen av leveransavtalen levere
rar Maschinenfabrik Esslingen till statsjarnvii.
garna dessa vagnar, sa=anlagt 15 st, av vilka 
10 st 2 kl-vagnar, 4 st kombinerade 1 och 2 kl
vagnar och en 1 kl-vagn. 8 st av vagnarna forses 
med s .k. \~regman-, 3 st med s.k . Minden-Deutz
och 4 st med chweitziska SIG-boggier. Dessutom 
levererar fabriken utan avgift vagnarnas kon
struktionsritningar till statsjarnvagarna. Varde
ring av vagnarnas konstruktion borjade, da fab
riken vid A.rets slut sande de i Tyskland upp
gjorda ritningarna till vagnarna for att granskas. 
Av egna projekterings- och ritningsarbeten rnA. 
framst namnas i borjan av &ret ii.nd:randet av 
nllgra Ei-vagnar till utfardsvagnar, serie Eim, 
med vilket man frarnforallt stravar att 6ka natt
resornas bekvamlighet och formanlighet for 
exkurrenterna. Pa foranstaltande av vagnsek
tionen ritades varmeanlaggningar till dessa vag
nar och dll. mojliggjordes tillgllng till varmt vat
ten frAn vattenuppvii.rmningsanlaggningen, som 
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f\mgerar med genom tromningsteknUc Moderni
seringen av lunchvagnarna, serie Rk, fororsakade 
ock. a vagnsektion.en mycket arbcte. Det orsaka
des av underrattels n orn, att Det Internationella 
Sovvagnsaktiebolaget hade for avsikt att mot 
slutet av Ar 1959 upphora med in restaurang
verksamhet i Finland. I overlaggningarna i denna 
fraga speciellt ifraga om inredningen tog man i 
anspak ocksa inreclningsarkitekternas saklnm
ninghet. Pa aroma sii.tt skottes ii.ven arbetet 
rorancle kafe-vagnarna, serie Eik, som framkal
lacle ii.nda mera projekterings- och ritning arbete 
for vagnsektionen. Andrandet av sex CEi-vagnar 
till kafevagnar kunde pltborjas i slutet av aret. 
Aven olika arbeten av granslrnings- och prov
ningsnatur utfordes. Till exempel rna nii.mnas det 
arbete som nedlades pa anpassningskonstruktion 
av vagnbelysningsgeneratorer och deras drif
tanlii.ggningar, vilka fltr sin drivkraft frAn vagn
axeln · ii.nda. 

Placeringen av stotdii.mpare och gummimot
st nd, vilka forbii.ttrar A 7 boggins lopegenskaper, 
planerades for specialpersonvagnar, statsjii.rnvii.
garnas generaldirektor tjii.nstevagn A 90 och 
rontgenvagn A 95. Man var tvungen att ii.ndra 
de planer p{L fAngvagn som uppgjorts fore berii.t
tel eAret och den slutliga projekteringen av vagnen 
kunde sa1unda paborjas vid arsskiftet. \ id den 
ensidiga snoplog ns fram- och sidoskovels rorelse
anordn ing fii.stes uppmii.rksamhet sa, att man upp
gjorde ritningar till med tryckluft fungerande 
driftananordningar, som skall provas. Detta 
arbete fortsatte in pa foljande Ar. 

Allmii.nna arbeten angaende vagnar var flera. 
Man uppgjorde flera ritningar till vagnarnas 
pecialdelar, av vilka som exempel rna namnas 

ritningarna pa vilka framstalles en ny buffert av 
fransk model!. Ocksa en rnodell med gummiresa
rer planerades for provning. I bruk tagande av 
automati k koppling eller automatisk central
buffertdraganordning var aven unclerkastad 
granskning. asom ovan nii.mndes, tages detta i 
beaktande vid projektering av nya vagnar och 
ii.ven i ii.ldre vagnar planerades plt grund av 
automatisk koppling konstruktionsii.ndringar i 
underredet . I detta sam.rnanhang kan det vara 
pa sin plats att ytterligare nii.mna flera utlatan
den speciellt angaende anskaffandet av vagndelar. 

Bland arbeten av allrnii.n natur har man fort
farande frii.mst behandlat fragor rorande trans
porter och specialtransporter. Transporter, som 
fordrade maskintekni ka byrans u tl{Ltand var ca 
360, bl.a. transporter av gravmaskiner, broar etc. 
Lastning ritningar uppgjordes i svarare fall och 

sltlunda i allmii.nhet anga nde la tning av rullvcd. 
Vidare var man tvungen att behandla fragor 
rorand vii.ndbord och annan materiel. Man upp
gjorde fl re kli cberitningar for boken kallad 
RuJlande Materiel. 

Mottaganclet av nya vagnar och vagndelar ut
fordes i Fredriksbergs verkstad enligt arbetsord
ning-en. Man har ii.ven utfort mottagn.ingar i 
privata firmors fabriker. I mltnga kommitteer att 
r presentanter fol' vag:nfragor som experter och 
vid jarnvii.gsinstitutet gavs fackundervi ning pa 
v agnskar lskw·ser . 

Projelcterings- rn.fl. arbeten ri:irande lol.-ornotivens 
och vagnm·nas bromsanldggningar och deras fi:i ·r
batt?·ing. 

Under berattelseltret blev de forsta dies llinje
loken, serie Rr 12, fardiga, vilka var forsedda med 
bromsanordningar av helt ny modell. De egent
liga bromsanordninga1·na ii.r forsedda med rela
ventiler kopplade after aktionsventilen, rned vil
kas hjalp man beroende pa hastigheten kan 
Astadkomma bromsning i tva skeden, for att kom
pensera hastighetsforii.ndringen beroende p{L frik
tionskoefficienten. Automatisk Knorr D2b fo
rarventil utgor bromsarnas styrmekanism. Jii.m
forel evis omfattand typprov- och mii.tningar 
utfordes i samband med provkorningar; i frii.msta 
rummet forsokte man att utreda D2b-f0rarventi
lens egenskaper bade i godstag och i passagerar
tag. Pa grund av des a re ultat definierade man 
de vii.rden, som kan faststii.llas och gjorde forslag 
till mindre andringar. 

Vv 15-dieselrangeringslokens styrning ·sy tern 
granskades och pa basen av erfarenheterna gjor
des forslag till andringar ocb forbii.ttringar .Man 
undersokte ii.ven bromsstii.ngerna i dessa lok for 
att avskaffa den vibration, som forekommer. De 
i hemlandet anskaffade smaloken och rii.lstrakto
rerna av Kisko-Kalle typ samt en del banarbets
vagnar forseddes rued luftbromsar. Med avseend 
pa deras konstruktion och installering gavs 
direktiv till vederborande fabriker. 

I fraga om vagnarnas bromsanordningar ut
gjordes det huvudsakliga arbetet av uppgorandet 
av bromsanordningarnas slutliga arbetsritni.ngar 
for den 4-axliga vagnen, serie Oa, ii.vensom utred
ningen av anskaffandet av rAii.mnen, halvfabrikat 
och fii.rdiga reservdelar. Delarna av bromsanord
ningarna planerades slt, att de i sa stor skala 
som mojligt kan anvandas i de standardvagnar, 
som skall byggas i framtiden och man utforde 



hAJlfasthetsjamforanden rued motsvarande in
hernska och utlandska delar. 

Av andra arbeten inriktade pA. bromsanord· 
ningarna rnA. narnnas projektering av broms
anordningar i klortransportvagnen, serie Sol. 
byggd fot· Oulu Oy, andringar i hav tA.ngssys
temet i A 7-personvagnens boggier och i express
tagets boggier Rarnt projektering av fortsattan
det av nya hjalpbehA.llare i olika vagntyper. Da 
man beslot att vagnen for loscementtransport, 
serie Silk, skulle forses rued en tredje hjulsats, 
gjorde man motsvarande andringar ocksa i 
bromsanordningarna. Mot slutet av aret deltog 
man i definierandet och valet av bromsanordningar 
och reservdelar for personvagnar med stAlkorg. 
vilka bestallts bos Maschinenfabrik Esslingen i 
Tysk.land. 

Forbrukning av bromsblocken och bromsbloc
kens sulor var jamforelsevis stor och undersok
ningen av deras friktion och andra bidragande 
egenskaper kan inte utforas ordentligt utan 
behoriga provredskap. Nar aven skivbrorns rued 
specialfriktionsytor i narmaste framtid tas i brul~, 
borjade man under berattelsearet granskningar 
och allman projektering av en provmaskin for 
att prova bromsanordningarnas friktionsytor. 

Forutom arbeten rorande projektering av 
egentliga bromsanorclningar utfordes mottag
ningskontroll brorns- och tryckluftanordningar 
for de lok som blivit farcliga i fabriker sarnt 
vagnarnas bromanordningar, som blivit fardiga i. 
Freclriksberg verkstad. 

Utlatanden gavs och mottagningsprov och 
-matningar utfordes pa grund av anskaffningarna 
av bromsanordningsdelar. Reclogorelser och ut
lAtanden avfattades over de flesta tAgskacloma. 
Undervisning i trycklufttillverkning, tryckluft
styrning och bromsanordningar gavs pa special
kurser rorande ny dieselclragkraft likasa pA de 
ordinarie lokforar- och vagnkarlskurserna samt 
uppgjorcles anvanclningsdirektiv med ritningar. 

Profektering av varme- och sanitetstekniska an
liiggningar. 

Under aret gjordes i maskintekniska byrans 
varme- och sanitetstekni.ska division fOrslag till 
varme-, varmvatten- och avloppsledningar for 
foljande byggnader: Utvidgningen av vagnrepa
rationsverkstacl och ban ektionens vard- och 
reparationsbyggnad i U leliborg, rii,lsbussarnas 
servicestall i Pieksamaki, tagexpedition i ema
joki, stationsbyggnader i Niirala, Kausala, Per
nio och Hillo samt bansektionens arbets- och 
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vardbyggnad i Kuopio . Ytterligare har man 
planerat andringar i lokRtallen i St. Michel och 
Kotka ifraga om vattenvti.rmning. Varmedi.stri
butionscentral for poliklinik, bilgarage och klubb
byggnad bar planerats i Seinii.joki vattentorn. 
En vii.rmecentral, som skall ge varme till mask
inverkstads-, depa- och stationsomrlidet har pia
rats pa depAomradet i Abo. 

Projekteringar for varme-, va.tten-, ,·arrnvat
ten- ocb avloppsleclningar har gjorts for stations
och postexpeditionen i Knr-ikka fOr banvaktens 
bostadsbyggnad i Joensuu, for forn\ds- ocb vArd
byggnad i Vasa, for stationsinspektorns bostads
byggnader i Hillo och Kervo samt for banvaktens 
bostadsbyggnad i Juankoski. Uppvarmnings
och ventilationsanlaggningar har projekterats for 
den utvidgacle delen av Kouvola lokstall. Man 
bar planerat sarnmanbindningskanal med lednin
gar mellan lokstallen for att koncentrera upp
varmingen av bada stallen i Joensuu pa en plats. 
Enbart uppvarmningsanlaggningar har planerats 
for bostadsbyggnaden i St. Michel och for kon
tors- och vA.rclbyggnaden i Siilinjarvi amt for 
den fomyade godsbyr!\n i Vasa. Uppvarmnings
och ventilationsprojekteringar har gjort for 
Dickursby goclsbyrli. 

Forutom ovannii.rnnda nya projekteringar har 
divisionens personal varit tvungen att granska 
och reparera tidigare projekteringar for Abo de
pas nya vardbyggnad samt fOr Vatiala repara
tionsverkstacl. Enbart ventilationsprojekteringar 
har gjorts for kalla bilgarage i Toijala, Bjorne
borg och Imatra. Projektering for avlopps- och 
vattenledning bar gjorts pli Varanen trafikplat . 

Av arbeten, som planeras, rna namnas post
och stationshusen i Toijala, telecentralen i Fred
riksberg samt motorlokens reparationsverkstad 
i Viinikka. 

F6rutom projekterings- och r .itningsarbeten har 
varme- och sanitetstekniska clivisionens ingen
JOrer utfort granskningar och mottagningar 
bade av privata firmor och av Fredriksbergs verk
stacl for statsjamvagarna installerade anlaggnin
gar samt givit utlatanden pli det varme- och 
sanitetstekniska omradet. 

V e r k s t a d e r n a: 

Pa grund av arbetsbrist arbetade alia verksta
der under hela aret med 5-dagars arbetsveckor. 
Vid arets slut kunde konstateras okning av ar
bete, dock inte tillrackligt for 6-dagars vecka. 
Trots forkortad arbetsticl har i verkstaderna 
ratt arbetsbrist, vilken man forsokt avlagsna 
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genom sadana arbeten, som inte hor till verk
stadernas normalprogram. 

Under berattelsearet, lil{asom under de oar
mast foregCtende aren, var de 6 huvudverksta
derna i verksamhet belagna i Hyvinge, Fredriks
berg, Abo, Va a, Uleaborg och Kuopio. Dessu
tom fungerade som underavdelningar for verk
staderna i Hyvinge och Kuopio gjuteriet i Hel
singfors samt vagnreparationsverkstaden i Piek
samaki. 

1. H y v i n g e v e r k s t ad o c h H e l
s i n g f o r s g j u t e r i. 

Hyvinge verkstad har fortsatt med reparation 
av tunga anglok, vilket fortsattningsvis utgjort 
verksamhetens mest betydande del. I slutet av 
aret var totalantalet anglok som verkstaden hade 
att underhalla 256. Forutom reparationer av 
anglok bar verkstaden i okad grad utfort repa
rationer ooh granskningar av motorlok. Vid arets 
slut var 73 till verkstadens underhall horande 
motorlok fardiga, men antalet okades fortfa
rande och i verkstaderna bar utforts omorgani
seringar for dessa reparationer. Forutom motor
lok skall verkstaden ooksa reparera Dm 4-mo
torvagnarnas motorer. Detta arbete skall gradvis 
overflyttas fran Fredriksbergs verkstad till Hy
vinge verkstad. 

Bultavdelningen, som under Aret flyttades fran 
Fredriksbergs verkstad, kunde mot slutet av 
aret borja sin verksamhet i tillrackligt stor om
fattning. Vid sidan om reparationer av lok ut
fOrdes foljande arbeten: reparation av lokgene
ratorer 383 st, luft-, motor- och smorjpurnpar 
sa=anlagt 1031 st, lokpannor 107 st samt 
varme- m.fl. -pannor 4 st. Reparation av 97 
st luftbehallare for lok och tillverkning av 1 st. 
Tillverkning eller reparation av 91 skorstenar 
for lok. Reparation av 1 st gravmaskin och 
lyftk.ran, 2338 st fjadrar for lok och 11025 st 
fjadrar for vagnar samt tillverkning av 1606 st 
nya fjadrar. 

Ytterligare bar tillverkats : lokcylindrar 2 st, 
slidhackar 15 st och bromscylindrar 300 st, 
dragkrokar 1200 st, bufferthuvud 540 st, horn
blookstyrningar 5740 st, raamnen for magnet
fait 44 st och behallare for Mas-makadamvagnar 
25 st. Tillverkning av burpallar 1000 st och 
reparation av 1304 st. Tillverkning av dorrar 
for lokstall 2 st och boxpaletter 50 st. Motori
sering av hjul 50 st. Tillverkning av halvbollar 
for kulflottorer 1640 st, utlosningsanordningar 

200 st samt lastningsmodell, -kran och -boggi 
1 st, av var. 

Av tillverkning och reparation av vaxelde1ar 
rnA namnas: tillverkning av 30 kg/m ledvaxel
tungor 121 par och 43 kg/m 67 par, tillverkning 
och reparation av 30 kg/m vaxelkorsningar sam
manlagt 379 st och 43 kg/m 643 st, reparation 
av 60 kg/m vaxelkorsningar 2 st, motskenor 1 111 
st, vaxelstallblock 602 st, utdragningsapparat av 
bromssko 8 st, motskenor for bromsvag 4 st och 
stanger for vaxelkillas 400 st. K 60 skenans un
derlagsplattor bar andrats till K 54 underlags
platter 14 700 st. 

Helsingfors gjuteri har varit i verksamhet som 
m1deravdelning till Hyvinge verkstad. Mest be
tydande arbeten bar varit bromsblock. Under 
Aret bar gjuteriet tagit i bruk trucktransport for 
flyttning av gjutmodeller. Detta transportssatt 
har ansetts lampligt i den nuvarande byggnaden 
och de dari radande forhallandena. 

Arets mest betydande arbeten var foljande: 
Gjutna bromsblock 44 905 st, bromssulor 62 832 
st, lagerboxar for vagnar 1 223 st, matet•ial for 
fjaderringar 918 st, rostjarn 11 706 st, fallrostar 
206 st, skyddsplatar 1 336 st, delar av luftbrom
sar 2 875 st, bussningar till dragstAngen 1 873 st, 
troskeljarn 606 st, dorrhjul 4 032 st, mellan
plattor for lagerboxar 4 128 st, slider for lager
boxar 1 421 st, mellanplattor for fjadrar 1 428 st, 
slidhackar 80 st, slidkolvar 161 st, boggicentra 
136 st, bufferthylsor 640 st, gasretorter 14 st, 
stansar 3 st, mellanblock for vaxlar 12 233 st, 
stallningar 201 st och tyngder 301 st. Ankare for 
minor 210 st och hjul for desa=a 1 000 st samt 
andra gjutstycken 9 340 st eller inalles 163 839 st. 

Verkstaden och gjuteriet har anvant sa=an
lagt 1 302. 1 ton stal, 69.7 ton bromsblock, 0. 9 
ton gjutjarn, 47 800.9 s kg mas ing och brons 
17 194 kg vitmetaller, gjutit 1 635 ton broms
block och -sulor, 522.9 ton annat gjutjarn, 55 092 
kg massing och brons, 46 650 kg vitmetaller samt 
anva.nt 2 393 187 kWh elkraft. 

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

Verkstaden bar fortsattningsvis tillverkat nya 
vagnar samt reparerat personvagnar. Reparatio
ner av Dm4-motorvagnar, som hittills har ut
forts endast av Fredriksbergs verkstad, bar de
lats mellan Fredriksbergs och Hyvinge verksta
der sa, att Hyvinge reparerar motorer och 
Fredriksberg andra delar av vagnen. For till
verkandet av nya vagnar bar i verkstaden ut
forts omorganiseringar och med anledning harav 



har bultavdelningen flyttats till Hyvinge verk
stad. Det nya sprutmll.leriet har under det for
flutna Aret tagits i anvandning. 

Forutom reparationsarbeten har i verkstaden 
tillverkats nya vagnar och underreden inalles 
534 st, av vilka oppna godsvagnar litt. Hk 294 
st, utbredningsvagnar for makadam, litt.Ma. 90 
st, varmevagnar, litt Ggv 94 st, malmtransport
vagnar, 1itt. Om 25, cisternvagnar, litt, Go 4 t, 
storcisternvagnar, litt. Ose 1 st, rontgenvagnar, 
litt. A 1 st, 4-axliga postvagnar, litt. Po 4 st, 
Post- och telegrafstyrelsens bostadsvagnar, litt. 
Tp 1 st, underreden for cisternvagnar, litt. Sag 
(Aga Oy) 1 st, underreden for cisternvagnar, litt. 
Sti (Typpi Oy) 6 st, underreden for cisternvagnar 
Syp (Yhtyneet Paperitehtaat Oy) 1 st, underre
den for cisternvagnar, litt. Gnz (Esso Oy) 1 st, 
underreden for cisternvagnar, litt. Sti (Rikki
happo- ja superfosfaattitehtaat Oy) 6 st och 
underreden for cisternvagnar, litt. Sol (Oulu Oy) 
2 st. 

12 st Cm-personvagnar andrades till bostads
vagnar, litt. Bt, 8 st CEi-vagnar till reparations
tAgs bostadsvagnar, 1itt. Eim och Ek-vagn till 
frukttransportvagnar, Ggh. Ytterligare fornya
des 3 CEi-vagnar. 

Av andra betydande arbeten rnA namnas till
verkning av 10 st broar, 2 st snop1ogar, 1 st is
byvel, I st vandbord 22m, 11 st str!lkastarmas
ter. Ytterligare har installerats 2 st lokpannor, 
2 st Lokomo-pannor, Fredriksbergs varmecental 
med alla an1aggningar, samt rorarbeten i fyra 
lokstall och andra byggnader pA bela bannatet. 
SAlunda har man byggt 4 st pumpinrattningar 
ocb installerat 8 st oljedistributionsanlaggningar. 

Under berattelseAret bar verkstaden anvant 
3 489 . 1 ton stAl, bromsblock och sulor 38 . a ton, 
annat gjutjarn 
53 497.3 kg och 
vant 2 133 963 
1 149 000 kWb. 

220 ton, massing och brons 
vitmetall 63 371.4 kg samt an
kWh elkraft och producerat 

3. A b o v e r k s t a d . 

Verkstaden har huvudsakligen reparerat Dm 
6- 7 ralsbussar. Dessutom har godsvagnar och 
latta motorlok av aerier Vk 11- 13, Vv 11- 12, 
Sv 11 och Hr 11 reparerats. PA grund av mo
tormaterielens okning bar man i verkstaden 
utfort reparation som underltittar omorganisa
tionen, av vilka bland de viktigaste kan narnnas 
andrandet av smedjan till lyft-, av1astningr>- och 
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tvattavdelning. For motormateriel har man 
byggt rymligare reparationsgropar. 

Vaxelavdelningen bar fortfarande minskat sin 
verksamhet och anordningarna och arbetena har 
flyttats till Hyvinge. 

Forutom huvudarbetet har man i. verkstaden 
utfort granskningar av tryckkarl. Av dessa mA 
namnas 1 fullstandig besiktning av Anglokpannor, 
4 fullstandiga besiktningar av motorlokens Ang
pannor, 7 fullstii.ndiga bcsi.ktningar av motorlo
kens tryclduftcisterner samt 9 fullstandiga be
siktningar av lysgastransportvagnarnas gasbe
hll.llare. 

Ytterligare har verkstaden tillverkat 100 st 
kopparkannor, 1 400 st kannor av stAlplt\t, 267 
st olika Jampor, 730 t lampdelar, 495 st olika 
lyktor, 450 st plogningsmarken, 120 st hastighets
marken, 40 st stallbara spArmAtt, 175 st olje
sprutor, 7 st skorstenar for lokstall, 100 st brack
jarn for skenor, 676 st vaxeltungor, 7 st vaxel
korsningar, 302 st koppelstanger for vaxe1 ocb 
delar av vaxel samt 28 963 st andra vaxelde1ar. 

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

Kuopio verkstad bar fortsattningsvis reparerat 
Anglok. Pieksamaki vagnreparationsverkstad bar 
fungerat som underavdelning for Kuopio verk
stad ocb utfort reparationer av godsvagnar . 
I vagnreparationsverkstaden har dessutom ut
forts sll.vii.l omregleringar av spll.rutrymmen och 
byggnadsarbeten pA avdelningen for underreden. 

Forutom egentliga lokreparationer har Kuopio 
verkstad utfort foljande anmarkningsvarda arbe
ten: 26 fullstandiga besiktningar av lokpannor, 
33 invandiga besiktningar ocb 5 byten av pannor 
samt 53 besiktningar av tryckluftbehAllare. Verk
staden har tillverkat bl.a. 3 Angdomer, 1 ask.lada, 
62 olika lager for lok och 61 st mittbuffertar, 
svarvat 1 015 hjulsatser for lok (av dessa 114 
forsedda med ring) ocb reparat 1631 lokfjadrar 
och 69 messingsgot for ko1var. 

Ytterligare bar Pieksamaki vagnreparations
Yerkstad tillverkat pA bestallning 4 000 sidoluc
kor, 400 sidodorrar, 4 597 sidostolpar av jarn, 
14 800 gavelplankor, maskinbehandlat 48 cent
rumover och -underdela1' reparerat 589 lager
boxar, syarvat 4 042 bjulsatser (av dessa 571 
forsedda med ring) ocb nedskrotat 68 vagnar. 

Verkstaden har tmder berattelsell.ret anvant 
155 ton stal, 43 ton bromsblock och -sulor, 21 ton 
gjutjarn, 7 800 kg messing och brons, 10 900 kg 
vitmetalL gjutit 7 000 kg messing och brons samt 
anvant 469 949 kWh elkraft. Vagnreparations-
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verkstaden bar anvant 545 ton stt\1, 135 ton 
bromsblock och -sulor, 3 ton gjutjarn, 200 kg 
messing och brons samt 1 100 kg vitmetall. 

5. U l e f.t. b o r g v e r k s t a d. 

Vorkstaden bar fungerat som reparationsverk
stad for godsvagnar. Till verkstadens varmecent
rals fjarruppvarmningsnat ansli:its kontors- och 
bostadsbyggnad, vars volym var 4 250m3 och i 
verk tadens maleri byggdes fasta stallningai' for 
utforandet av takarbeten pa vagnarna. 

Forutom egentliga reparationsarbeten och i 
samband med dem utfordes foljande mera bety
dande arbeten: 13 fullstandiga besiktningar av 
gascisterner, tillverkning av bl.a. 95 st dressiner 
pA 3 hjul, 10 st axlar for rullvagnar, 20 st hjul
satser for tunga handkarror och 30 st lyftkranar 
for tunnor, svarvat 1621 st olika bjulsatser ocb 
slipat 213 st kokillbjulsatser, reparerat 4 st 
snoplogar, 2 st banplogar, 2 st vedsAgningsmaski
ner, 5 st pumpdressiner ocb 4 st dressiner pA 3 
hjul. 

Verkstaden bar 1.mder berattelsearet anvant 
73.6 ton stAl, 24.5 ton bromsblock och -sulor, 
annat gjutjarn 6. 5 ton, 170 kg massing och brons 
samt anvant 197 693 kvVh elektrisk strom. 

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

Vasa verkstad bar fungerat som reparations
verkstad for latta Anglok ocb godsvagnar. Foru
tom dessa reparationsarbeten ocb i samband med 
dem utforde verkstaden annu foljande arbeten: 
reparatin av 906 st lokfjadrar, montering av 180 st 
nya hjulringar for 1ok, utfort 3 481 ombyten av 
elchor och 289 st flamror, utfort 18 st fullstan
diga angpannebesiktningar och 34 st invandiga 
Angpanneb esiktningar, utfort 10 st ombyten av 
pannor, 73 st besiktningar av tryckluftbeha.llare 
reparerat gravmaskiner, betongkvarnar, luft
kompressorer och membranpumpar sammanlagt 
6 st samt tillverkat 4 st underlag for elektriska 
centraler, 2 st slapvagnar for traktorer och 6 st 
slapskopor. 

Verkstaden bar under aret anvant 55.9 ton 
stal, 19. 67 ton bromsblock och -sulor, 0,058 ton 
a1mat gjutjarn, 3438. 1 5 kg massing och brons 
och 2 268 kg vitmetall, gjutit 7 749 kg mas ing 
och brons samt forbrukat 186 300 kWh elektrisk 
strom. 

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

Fran verkstadsskolorna utdimitterades under 
aret 99 lokeldare och 42 yrkesarbetare. 

Sammandrag av verkstadernas prestationer 

\" erkstadcrna har 
l. forbmkat stal ton .... ......... . 
2. bromsblock och-sulor •> ••••••• •• . 0 . . . 
30 annat gj utjarn 0 ...... . .. 0 .. . 
4o massing och brons •> ••••• 0 0 ...... . 
5. •> vitmetall •> ••• o .. 0 ...... . 
6o gj utit bromsblock och -sulor . o . . . 0 0. 0 .... . 
7. annat gj utjarn ............. . 
8. massing och brons 0 ........ 0 ... . 
9. » vitmetall ........ 0 . 0 .. . 
100 fiirbrukat elektrisk strom kWh 0 ..... . ..... 0 ... . 
11. producerat •> •> >> ..•..•........... 
120 Antal arbetstimmar 1000 h ........ 0 .. 0 .. 0 ... 0 . 
13. Produktionsvarde mmk . . ...... 0 .. . . .......... . 

I 

I 
Hyvin
ge 

1 302.1 
69.7 

0.9 
4708 
1702 

1 635.0 
52209 

55.1 
46.7 

2 393.2 
-

1 645.9 
1 077.7 

l
l!'rcd
riks
berg 

3 48901 
388.3 
220.0 
53.5 
11.6 

-
-

56.2 
63.4 

2 134.0 
1 149.0 
2 84707 
2 062.0 

440.3 
87o4 
17.6 

2.5 
-
-
-
-
-

438.8 
-

779.9 
600.2 

I 
Kuopio l Vasa. I Ulel\- I Summa 
Pieksii- borg 
miiki 

700.0 5 598o8 
178oO 19.7 

24.0 -
8.0 3A 

12.0 2.3 
- -
- -

7.0 7o7 
12.0 -

469.9 186.3 
- -

779. 8 339.7 
480.7 166.0 

73o6 
24o5 

6.5 
0.2 
-
-
-
-
-

1970 7 
-

259.8 
198.9 

11 603 .. 9 
6 
0 
t 
1 
0 
9 
0 
1 
9 
0 
8 
5 

767. 
269. 
1150 
43. 

1 6350 
522. 
1260 
122. 

5 819. 
11490 
6 6520 
4 5 7. 
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Ant a 1 arb e t s tim mar: (1 000 h) ar 1959 ar 1958 ar 1957 

Huvusverkstadema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 652.8 6 883.7 8 044.9 
Depaernas reparationsverkstader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 505.9 1 594.7 1 484.9 
Elverkstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.2 90.0 82.1 

--------~----------~-----------+------------
Sammanlagt I 8 248.9 8 568.4 9 611.9 

Produktionsviirde: (mmk) 

Huvudverkstii.derna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 587.5 4 529.2 5 276.2 
Depaernas reparationsverkstiider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515.2 499.5 478.1 
Elwrkstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.5 31.7 29.2 

--------~----------~-----------+------------
Sammanlagt 1 5 136.2 5 060.4 5 783.a 

Antal arbetare vid arets slut: 

Huvudverkstiiderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 093 3 393 4 163 
Depiiernas reparationsverkstiider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 785 808 
Elverkstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 189 215 

----------~-----------7------------~---------------
Sammanlagt I 4 099 4 367 5 186 

Reparation av rullande materiel ar 1959. 

H uvudverkstiiderna 
llyvinge .......... 
Fredriksberg ....... 
Abo .............. 
Yasa .............. 
Uleaborg .......... 
Kuopio ........... 
Pieksamiild ........ 

Summa I 
M a skinsektionerna 

. maskinse:b:tion ... 
~ 

3 
4 
5 
6 
I. 
8 
9 

~ ... 
>) ... 
>) ... 
>> ... 
» ... 
» ... 
» ... 
» ... 

Summa I 
Totalsumma 

Reparerad rullandc materiel 

Lokomotiv och motorvagnar 

Full· Mellan 
stiindig rep a-
rep a- ration 
ration 

77 5 
20 11 
30 17 
59 22 
- -
53 65 
- -

239 

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

239 200 

Snabb- I Olycks-
repa- I falls· 
ration 

193 
32 
66 
17 
-
27 
-

335 

20 
25 
15 
31 

7 
7 
3 
7 

29 

144 
479 

I repa-
ration 

I 

33 
5 

27 
1 

-
2 

--

2 232 
6129 

543 
2175 
2 944 

11604 
1990 

524 
6 717 

1

34 868 1 
34 926 

I Pcrsonvagnar 

tor- I Full-rep a- stl.indig 
ration rep a· 

ration 

- -
78 127 
2 12 

- -
- 6 
- -
- 32 

177 

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

80 177 

I Godsvagna.r 

Mellan-
1 

Snabb·l Stor- I Full- Mellan- Snabb-
repa- repa· repa- stiindig repa- rep a-
ration ration I ration I rcpa· ration ration 

ration 
i 

- - - - - -
720 314 12 355 262 785 

24 4 37 929 403 1403 
- 13 - 394 68 292 
- 45 - 780 800 1553 
- - - - -- -
- 30 6 939 898 2146 

I 744 I 450 I 55 

1

3 397

1

2 431 I 
6179 

- 12 023 - - 157 6 900 
- 804 -- - 905 6 555 
- 456 - - 171 3 490 
- 926 - - 887 4 768 
- 119 - - 635 2 388 
- 462 - - 261 3 053 
- 708 - - 443 7 421 
- 834 - - 329 844 
- 157 - - 555 6 610 

1
16 489 1 

744 16 939 I - I 4 343 142 029 
55 3 397 6 774 48 208 
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E l e k t r i s k a an lag g n in g a r. 

Under berattelsearet har i statsjarnvagarnas 
egna elverk alstrats elektri k energi, i Helsing
fors l 149 000 kWh och i Hankasalmi 57 700 
kWh. 

Under berattelsearet installerades elbelysning 
pa Hiltulanmaki, Juankoski, Karppila, Korvua, 
Sankimaki och Taivalvaara trafikplatser, vari
genom antalet elektrifierade trafih"J>latser vid 
Areta slut uppgick till 702. Pa olika bansektioner 
installerades elbelysning i 7 vaktstugor, vari
genom antalet elektrifierade vaktstugor vid 
arets slut var 614 st. 

I Abo service- och reparationsstall med tre 
diesellokplatser, som forst blev fardigt, installe
rades tidsenliga belysnings- och andra elektriska 
anordningar bl.a. lysrorbelysning. Elinstallatio
ner i Pieksamaki nya motorvagnstall slutfordes, 
Elbelysnings- och kraftanlaggningar vid Uleaborg 
vagnreparationsverkstad blev fardiga och avensa 
elinstalleringarna i den utvidgade service- och 
reparationsbyggnaden for arbetsmaskiner i Ulea
borg. Elinstallationerna i Iisalmi nya halso
vardscentral, i verkstadens sprutmaleri i Fred
riksberg och i varmecentralen vid Fredriksbergs 
depa samt i lokstallen i Kotka och Kouvola, i 
servicebyggnaden i Kotka, slutfordes. Elinstalla
tionerna vid bransledistributionsanlaggningarna 
i Uleaborg och Tammerfors slutfOrdes. Belys
nings- och kraftanlaggningarna ph Seinajoki 
branslefalt blev aven fardiga. 

I samband med elanslutningar utfordes lokala 
elinstallationsarbeten i 2. a ton travarulyftkra
nar, som anskaffats till Hiekkalahti, Hyryn
salmi, Porokyla, Sotkamo och Tohmajarvi samt 
krait- och belysningsinstalleringar i Petaisen
niska impregneringsverk avensa elektrifierades 
vattentagsanlaggningarna i Sysmajarvi och Pun
kasalmi, vedfaltet i Joensuu och grusgropen vid 
Andersby stenbrott. I Mantyluoto blev 20 kV 
hogspiinningslinje och stolptransformatorstation 
fardiga samt till dessa anknytande lagspannings
installationer bl.a . for byggnads och driftbehov 
av oljecistern for stat jarnviigarna. Elinstalla
tioner i Fredriksbergs och Tammerfors lokstall 
fornyades. Lahti gods expeditions anslutnings
ledningar anslutnings- och matarledningar 
Gamlakarleby station samt elledningar vid Jy
vaskyla stationsomrade ordnades ph nytt. Ut
forandet av elinstallationerna vid Kouvola nya 
stationsbyggnad overvakades samt gjordes nya 
planer for andringsarbeten. 

Spanningsandring vid olika avdelningar i Fred-

riksbergs verkstad fran 500 kV-till 3 0 kV fort
sattes. Arbetena fororsakade av fasforskjutnin
gens utjamning slutfordes vid Fredriksbergs verk
stad. Fjarrmatning anordningarna mellan Fr d
riksbergs verkstad och Helsingfors kraftcentral 
blev fii.rdiga. 

Vandbordens elektrifieringsarbeten i Iisalmi, 
Karis och Bjorneborg blev fardiga. Antalet elek
trifierade vandbord, som var i anvii.ndning pa 
26 trafikplatser var inalles 36. 

A v nya planer rna namnas elinstallationerna 
for Abo depAs nya socialvards- och reparation -
byggnad, for Pieksamaki vagnreparationsverk
stads metallarbetsavdelning och for Niirala nya 
stationsbyggnad samt projektet till elinstallatio
ner for banavdelningens socialvards- och repa
rationsbyggnad, som skall byggas i Vatiala och 
den hartill anslutna transformatorstationen. For
beredande projekt uppgjordes for elektri ka an
laggningar pa Riihimaki utvidgade bangard. For 
Hyvinge verkstads gjuteri uppgjordes projekt for 
elektriska anlaggningar. Man undersokte mojlig
heterna att bygga en egen 20 kV:s ellinje fran 
Imatran Voima Oy:s tranformatorstation i Hy
vinge till Hyvinge verkstad. 

Pa grund av okade behov pA elkraft under de 
senaste tiderna uppgjordes i Uleaborg planerna 
for Uleaborgs III transformatorstation samt ph 
borjades arbetena for tva 200 k VA transforma
torer. 

Belysningen okades och forbat.trades pa manga 
bangardar och i synnerhet pa storre trafikplatser 
tog man i anvandning s .k. urladdningslampor, 
med tillhjalp av vilka bely ningens effektivitet 
dessutom kunde forbattras. Nya 32 meters stral
kastarmaster restes i Uleaborg, Iisalmi, Kuopio, 
Lahti och Mantyluoto en for var och en, samt 
tva i einajoki och Gamlakarleby och ytterligare 
en 20 meters stralkastarmast i Gamlakarleby. 
I detta samband installerades i dessa stolpar 
ocksa ovannamnda urladdning lampor. - Vid 
il.rets slut hade sammanlagt 103, 32 meters 
stralkastarmaster ph 29 trafikplatser rests. 

I sam band med rumsregleringen och -reparatio
ner i forvaltningsbyggnaden i Helsingfors ut
fordes andrings- och reparationsarbeten av elin
stallationer. Belysningen i Helsingfors stations
restaurangs moderniserade nedre restam·ang, 
vastra hallen, biljettkassan samt regntaket for
nyades och frontalbelysningen forbattrades. I 
statsjii.rnvagarnas egna fastigheter utford s i 
samband med rumsreparationer reparationer och 
fomyelser av elinstallationer. Forberedande pro
jekt for hogspanningens andring frAn 5 kV till 



10 kV uppgjordes for Helsingfors varme- och 
kraftcentraL Ytterligare utfordes mimlre nybygg
nads, fornyelse- ocb reparationsarbeten pll. mll.nga 
bangll.rdar ocb statsjarnvagarnas trafikplatser. 

PA mll.nga trafikplatser togs s.k . grundavgifts
tariffsystem i anvandning, emedan det visade 
sig formanligt for jarnvagarna. Utvecklingen av 
elanvandning kontrollerades fortfarande ocb un
dersokningar angaende olika tarifformer utfordes. 

Anvandningen av den rullande materielens 
elektriska anlaggningar overvakades fortfarande. 
Byran har foreslagit att nagra erforderliga and
ringar i passagerarvagnars belysningsgeneratorer 
och i deras driftanlaggningar skall goras, emedan 
tAgens bastigbeter allt mera okas. Man bar redan 
borjat andringsarbetena. I tva sovvagnar bar pll. 
prov installerats stromtransformator ocb vii.gg
kontakt for elektrisk rakapparat. I nAgra person
vagnar, som skall moderniseras, andras aven 
elbelysning till lysrorbelysning. Fore ll.rets slut 
blev fyra med lysrorbelysning forsedda moderni
serade vagnar fa.rdiga sa, att deras sammanlagda 
antal inalles var sex. I elektrotekniska byrll.n 
bar planerats pricipiellt kopplingsschema for 
passagerarvagnar med stll.lkonstruktion och man 
har gett utlatanden angAende de detaljerade 
elinstalleringsprojekt som vagnarnas tillverkare, 
Mascbinenfabrik Esslingen uppgjort. Antalet el
belysta vagnar var vid arets slut- inotor
rnaterielen icke medraknad- 688, vilket ar 55. 4 % 
av bela personvagnbestAndet. Av 4-axliga vagnar 
var 569 eller 77.7 % forsedda med elbelysning. 
Antalet ll.nglok med elbelysning var 501 eller 
73.7 % av bela AnglokbestAndet. Byran bar gett 
anmodade utlAtanden angaende dieselmekaniska 
motorkraftens elektriska anlaggningar ocb ut
fort arbets- ocb mottagninggranskningar i till
verkarens fabriker. ByrAn inlamnade dessutom 
ett forslag om utforandet av andringar, vilka 
okar drift- ocb brandsakerbeten eller underlii.ttar 
forarens uppgifter bade i fardig materiel ocb i 
den som skall bestallas. Av dessa andringar angll.
ende den materiel, som skall bestii.llas, ar okandet 
av generatoreffekten i Dm 7 -motorvagnar mest 
betydande - buvudsakligen pa gnmd av in
stallering av linjeradioanlaggningar- och over
gll.ngen till anvandning av uteslutande med olje
bestii.ndig ocb pA beta stallen aven varmebes
tandig isolering forsedda ledningar. En av de 
mest betydande andringarna i den gamla mate
rielen ar andringarna i Dm 4-motorvagnar av kont
rollbordet, vilket underlattar forarens arbete. 

Hos Stromberg Ab:s fabriker i Sockenbacka 
har under berattelsearet utforts mottagningsprov 
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av de tjugo forsta huvudgeneratorerna samt av 
ban- och hjalpmotorer avsedda for Hr -diesellok. 
Mottagningsprov av alla 11 under beratte1sell.ret 
fii.rdigstallda huvudgeneratorerna bar utforts, 
medan ban- och bjii.lpmotorernas mottagnings
prov har utforts med stickprov. 

Provkorning med det forsta och det andra Hr 
12-loket (No 2 200 och 2 201) samt slutliga elek
trotekniska mottagningsgranskningar bar utfOrts. 
Under ll.ret blev ytterligare Hr 12-loken 2 202-
2 205 fardiga, med vilka provkorning och slutlig 
elektroteknisk mottagningsgranskning har ut
forts. 

Elektrotekniska byrlms ingenjorer har tjanst
gjort som lii.rare pll. tillfii.lliga kurser for motor
dragkraftens forare och deltagit i uppgorandet av 
undervisningsprogram och forelii.sningsarbete pll. 
kurser, som vid jarnvii.gsinstitutet har anordnats 
fOr Hr 12-lokens personaL 

Under berattelsell.ret har man deltagit i pla
nering av den mii.tvagn som skall byggas for 
maskintekniska byril.n och i planeringen av 
provrummet for Hr 12-lok vid Hyvinge verkstad. 

Jarnvagens elektrifieringsprojekt och jamfo
rande kalkyler har slutforts. 

Under berii.ttelsearet byggdes nya koppartele
fonledningar 969. o tradkm och stalledningar 120. o 
trAdkm. Gamla kopparledningar upprevs 408. 4 

tradkm och stAlledningar 339. o trAdkm. Oppna 
telefonledningars langd okades sAlunda 341 
tradkm. Svagstromsstolplinjernas Arsreparations
arbeten utfordes som fullstandig stolpfortatning 
pll. 170 bankm, som partiell stolpforta.tning pll. 
140 bankm, son tung arsreparation pa 420 bankm 
och som lii.tt arsreparation pll. 350 bankm. Stats
jarnvii.garnas egna ledningar reparerades 8 396 
trAdkm och av post- och telegrafstyrelsens led
ningar 8 465 trAdkm, sammanlagt 16 861 trAdkm. 
Stolpar restes 6 821 st. Alla stolpar var kreosot
impregnerade. 

Sammanlagt 57 850 m nya jordkablar for tele
fonledningar installerades och deras sammanlagda 
lii.ngd var 2 616 069 m. Sammanlagt 2 589 m 
telefonluftkablar installerades och deras sa=an
lagda langd var 28 990 m. 

Selektortelefonanlii.ggningarna kompletterades 
med tvA selektorstii.llningar och 65 telefonan
slutningar. Vid ll.rets slut var selektorledningarnas 
sammanlagda langd 4 150 km. Selektortelefon
anslutningarnas sammanlagda antal 705 st, av 
vilka 618 st var i trafikavdelningens anvandning 
ocb 87 anslutningar i banavdelningens anvand
ning. 

Tiduranlaggningar installerades fullstandigt pll. 
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en trafikplats och storTe tillagg gjordes pa tva 
trafikplatser. Vid ru·ets slut fanns tiduranlagg
ningar sammanlagt pa 48 olika trafikplatser. 

Svagstromsanlaggningarnas installationsarbe
ten utfordes i Helsingfors och Jyva kyla. I sam
band med dessa arbeten installerades tva snabb
telefonsystem och ett korskopplingstativ. 

Genom ja1·nvagarnas forsorg inlostes 47 st till 
allmanna telefoncentraler anslutna telefonfor
bindelser. 

Fjarrtelefonnatets automatisering utvidgades 
under aret med fern anslutningar mellan Helsing
fors- Hyvinge verkstad, Tammerfor -Bjorne 
borg samt Tammerfors- Peipobja. I detta sam
manhang installerades 10 nya fjarrselektorand
forslutningar. Vid arets slut fanns det helauto
matiska eller halvautoroatiska fjarrforbindelser 
77, varav 37 fysikaliska och 40 barvagsforbin
delser. Pa Fredriksbergs verkstad installerades 
och togs i anvandning 25 abonnenters automa
tisk central. 14 st telefonregisteranlaggningar 
installerades pa bandelen Kouvola-Pieksamaki. 

Teleprinter installerades mellan Kouvola och 
Pieksamaki tagexpeditioner. 

Nya tagexpeditionscentraler togs i anvandning 
i Helsingfors, Abo, Haapamaki, Seinajoki, Piek
samaki samt i Uleaborg hos tagexpeditorerna 
och i N okela tagexpedition. Bordsapparaturen 
for dessa centraler ar tillverkade av elverkstaden. 

Pa Gerknas och Brahestad stationer installe
rades en basstation, varav Brahestads station ar 
i provanvandning. Basstationerna trafikerar med 
tva portabla radioanlaggningar. I Pieksamaki 
nadde bangardsradiosystemet med en basstation 
och 2 lokstationer provskedet. For Jyvii.skyla-

Suolahti banutratningsarbetet blev vid Jarn
vag byggnadsavdelningen en basstation fardig 
i Laukaa fjarrstyrt fran Jyvaskyla, till vi lken 
hor 3 portabla stationer samt en bilstation, vari
fr·an man genom basstation kan tala over bela 
telefonnatet. Vid aret slut var sammanlagt 7 
radionat i anvandning. 

Under berattelsearet utford s systemprov an
knytande till linjeradioprov pa bandelarna Piek
samaki-Jyvaskyla och Toijala- Tammerfors 
samt faltstyrkematningar pa bandelen Toijala
Tammerfors-Haapamaki. 

Bland storre nybyggnadsarbeten for sakerhets
anordningar rna niiiDnas bl.a. relastallverken i 
Korso, Traskanda, Kortio (Riihimaki) och Man
tyharju sarot automatisk linjeblockering pA 
strackorna Kervo-Riihimaki (42 km) och St. 
Michel- Otava (14 krn). 

Sakerhetsanordningarnas andrings- och kom
pletteringsarbeten utfordes pa femton olika trafik
platser . I samband med sakerhetsanordningarna 
byggdes 71. 4 tradkm och upprevs 5. 1 trAdkrn 
blankledning. 64 st stolpar restes. 80.7 km (2 185. 3 
trAdkm) jordl{ablar lades. 

Pa grund av inkomna ansokningar beviljades 
under berattelsearet tillstand for 226 starkstroros
och 270 svagstromsledningskorsningar. For elek
triska installationer beviljades 201 tillstand, samt 
for installering av hem- och tjanstetelefoner till
sammans 125 st. 

Elektrotekniska byran utforde 106 och banin
genjorerna 146 granskningar av ledningskorsnin
gar. Sammanlagt utfordes 103 installations
granskningar av stark- och svagstromsanordnin
gar. 

V. FORRADEN OCH UPPHANDLINGEN 

Upplagrings- och distributionscisterner 

Under ar 1959 togs vid vart bannat i bruk 
foljande for upplagring och distribution avsedda 
oljecisterner: 

U pplagringscisterner: 

Gasolja: 
Pa hosten paborjades uppforandet av en 

3 000 000 liters upplagringscistern i Mantyluoto 
samt bestalldes plat for foljande tre cisterner: 

2 st 8 000 000 liters 
5 000 000 

Kreosotolja: 
St. Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 000 liters 

Distributionscisterner: 

Gasolja: 
Helsingfors .......... . ....... . 100 000 liters 
Nyslott ..................... . 33 000 
Ylivieska ................ . .. . 33 000 
Jyvaskyla ................... . 30 000 
Pieksamaki ................. . 50 000 
Salo ........................ . 5 000 
Malmi ...... . . .. ....... .... . . 2 200 

Sammanlagt ................. . 253 200 liter 



Forraden 

Vid statsjarnvagarnas forrad var lagerbestan
dets medelviirde under Ar 1959 6 279 130 132 
mark, vilket belopp fordelade sig pa. de olika 
forraden pa foljande satt: vid forradet i Helsing
fors 1 050 376 374, i Hyvinge 960 012 102, i Abo 
670 633 363, i Uleaborg 637 184 240, i Kuopio 
414 796 759 och vid bransle- och trti.varuforradet 
2 546 127 294 mark. Forradsvaror forbrnkades 
till ett varde av 9 440 857 265 mark forsaldes 
till ovriga statsinrattningar samt privata till ett 
varde av 626 070 736 mark, varav den forst
namdas andel var 161 718 992 mark och den 
senares andel 464 351 744 mark. 

Forsaljningen omfattade begagnade varor, 
skrot och avfall till ett viirde av 312 821 258 
mark, varav nettoforsaljningsresultatet, da han
terings-, frakt och andra kostnader och verk
stadernas andel avdrog , utgjorde 266 174 745 
mark, samt pa varukonton befintliga varor till 
ett varde av 312 821 258 mark. For de sist
namnda erholls ytterligare en sk. prisforhojning 
pa 17 039 884 mark. Till Statskassan inbetalades 
med beaktande av avdragen 279 642 369 mark. 

U pphandlingen 

Till forraden inkoptes under ar 1959 varor till 
ett varde av inalles 9 482 609 489 mark. 

Forraden fakturerades ar 1959 for foljande fran 
utlandet importerade varor: 

Stenkol och koks . . .. 
Hjul och hjulringar .. 
Jarn och stal ... . ... . 
StA.lplat ........... . . 
Olja . ....... . ...... . 
Diverse materialier 

An tal ton V arde i mark 

332 274 
156 

1 378 
1 768 
3 871 

1 343 372 335 
52 886 630 
79 0 13 191 
91 108 636 
56 553 669 

606 770 824 

Sammanlagt 2 229 705 285 

Branslehanteringen 

Bokforingsviirdet inom bransle- och travaru
forradet var i medeltal 2 546 127 294 mark. 

Bransle- och travaruforradet har emottagit 
under ar 1959 1 099 012,5 m 3 ved, vars samman
lagda pris var 1 262 287 652 mark eller i medeltal 
1 148:56 per m 3 • Denna ved har huvudsakligen 
leverats av Statsjarnvagarnas branslebyra 
(VAPO). Branntorv har leverats genom V t\.PO 

av privata ..... . 
Sleepers ....... . 
Vaxelsleepers .. . 
Byggnadsti=er 
Ledning stolpar . 
Stangselstolpar . . 
Palar ..... . ... . 

13 329 ton 
922 321 st 

39 634 )) 
2 929,1 m 

4 156 st 
267 » 

2 773 m 
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57 388 351:-
674 255 101:-

37 025 480:-
1 043 349:-
8 125 370:-

41 290:-
216 689: -

Branslekonsumtionen var under ar 1959 vid 
statsjarnvagarna foljande: 

Ved ......... . 
Stenkol ...... . 
Branntorv 

TotalfOrbrukningen Lokens andel av 
vid J forbrukningen 

1 029 354,5 ms 
3 372 061 dt 

217 494 

824 942 ms 
3 301 881 dt 

69 565 )) 

Forutom namnda vedkvantitet har at jarn
vagsfunktionarer sAlts 38 663,5 m 3 , M privata 
521,5 m 3 och At Vapo 7 068,5 m 3 • 

Upplagrings- och hanteringskostnaderna (last
Ding, travning, sagning samt utgivning till loko
motiven) for ovannamnda branslen var: 

Kostnader for vedarbeten . . . . . 183 033 689:-
>> stenkolsarbeten 119 475 669:-

>> >> branntorvsarbe-
ten 4 732 868:-

Sammanlagt mk 307 242 226:-

Personalen vid branslelagren var i borjan av 
ar 1959 72 arbetsledare och 660 arbetare, i slu
tet av ar 1959 62 arbetsledare och 501 arbetare. 

Seinafoki: Det nya lageromrAdet togs defini
tivt i bruk, ehuru uppforandet av en del vard
byggnader forskots till ar 1960. 

Tammerfors: Viinikka kollageromrade sattes 
skick. 

Pieksamaki: Omorganisation av sparsystemet 
foretogs for rationalisering av driften och ned
bringande av kostnaderna. Luftledningar avlags
nades delvis och ersattes med jordkablar. 

Kouvola branslefornld : Ett nytt spar for kol
lossning togs i bruk vid stenkolslagret, som suc
cessivt utvidgats . 

Syrja: Bransleforradets utgivningsplatform 
har underkastats en grundlig reparation och 
platformen har hojts for att mojliggora snabb 
bransledistribution. 
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Joensuu: Arbetena forflyttades till det nya 
lageromrAdet och man overgick h.oh. till utgiv
ning med remtransportor. Platformen nedrevs. 

Lojo: Remtransportot· installerades for moj
liggorandet av snabb bransledistribution. 

Simola: Utgivning av fasta branslen harned
lagts. 

Iisalmi: Utgivning av kol till lokomotiven 
har begynt. Med maskinavdelningen har over
en komrnits om gemensam anvandning av brans
lef6rrAdets vArdbyggnader. 

Genom omorganisation av arbetskraften och 
arbetsrationalisering och delvis tack vare nya 
ackordpris har kostnaderna per utgiven enhet 
nedgatt for vedens del med 10:43 per m 3 , for 
kolets del med 2:98 per dt och for branntorvens 
del med 10:47 per dt, detta trots en allman lone
forh6jning under arets lopp med 3 %· En minsk
ning om 51 645 210:- i de totala branslekost
naderna har skett jamf6rt med Ar 1958. 

Varu- och materialundersokningar under ci1·1959 

Metaller: 
jarn och stal ............... . 174 st 

30 >) koppar och aluminiumlegeringar 
bly- och tennlegeringar 218 •> 422 st 

Smorjoljor och -fett: 

sm6rjoljor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 st 
sm6rjfett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 >> 273 st 

Fasta branslen: 

stenkol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 st 
branntorv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 •> 30 st 

Flytande bransle: 

bensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 st 
gasolja (diesel) . . . . . . . . . . . . . . 155 >> 156 st 

Farger: 

torr a farger . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 st 
olje- och lackfarger . . . . . . . . . . 102 •> 

fernissa och thinner . . . . . . . . . . 30 >> 169 st 

Putsmedel ....................... . 83 st 
Tyg och garn .................... . 156 st 
Trassel ......... . .. . ...... .. ..... . 128 st 
Otillstallbara varor ............... . 12 st 
Vattenprov . ..................... . 150 st 
Diverse amnen . .................. . 99 st 

Sammanlagt 1 678 st 

Travarubyran underlydande produktionsinriitt
ningar 

Impregneringsverket i Somerharju f6rflyttades 
i borjan av 1959 till Petaisenn.iska i Kajana, dar 
spAr och plan sattes i skick. Verksamheten be
gynte 4.12.1959. 

For St. Michel's impregneringsverk inkoptes 
en dieseltraktor forsedd med gaffelanordning for 
transport av travaror. 

Vid Hankasalmi sAg installdes sAgningen pa 
grund av Arssemester frAn 3.7.-29.8.59 samt 
annu en vecka harefter pa grund av skyndsamma 
arbeten. En under ar 1958 anskaffad reservAng
panna installerades i pannrummet. 

RAvarorna har anskaffats genom Statsjarnva
garnas Branslebyra (V APO), och under ar 1959 
bar emottagits: 

Sagstock .............. . 
Sleepersamnen och slee

persamnen for vaxlar . 
Tirnmerbeha.llning fauns ej 

frAn foregAende Ar .... 
Den f6rsAgade stockmang-

den steg till ......... . 
SAgningsresultatet - .. . . . . 

912 112,79 kubikfot 

849 

839 802 
3 695 

st 

kubikfot 
std 

FrAn sagen har under Ar 1959 levererats braden 
och plankor samt sparrar och bjalkar samman
lagt 4 089, s std, stallningsplankor 143, s std, 
996 st sleepers, 29 414 st lastpallar, 11 180 st 
barrar for ledningsstolpar, 18 558m3 flis, 654m3 

kutterspan, 178,6 std klenvirke samt smarre par
tier biprodukter. Arbetarenas antal har varit 
i medeltal 98. Produktions kommitten sam
mantradde 5 gAnger. 

Vid Konnunsuo branntorvsanlaggning tillver
kades 2 966 tn branntorv for eget bruk. I bar
jan av Aret fanns 711 tn branntorv i lager och 
vid Arets slut 1 972 tn. F6rsaljningen till den 
egna personalen samt egen konsumtion steg till 
144 tn. 

Vid brikettfabriken anvandes 1 561 tn torv 
stl.som bransle. Briketter fauns i lager i b6rjan 
av Aret 236 tn. Under Arets lopp tillverkades 
7 366 tn. D en levererade mangden jamte egen 
konsumtion steg till 7 359 tn och i lager fauns 
243 tn. Som biprodukt tillverkades 60 balar 
torvstro, som beha.llning fran foregaende Ar fauns 
15 balar och 75 balar levererades. 

Produk.tionskommitten sammantradde 5 gAn
ger. 

Fran St. Michel impregneringsverk levererades 
foljande impregnerade travaror: 



108 686 st sleepers, 8 700 st sleepers for vaxlar, 
4 186 st ledningsstolpar, 8 698 st stolpar for 
oppna godsvagnar, 4 930 st stangselstolpar och 
-slanor ·amt 1 541m3 sagvaror. Konsumtionen 
av kreosotolja var 1 201 228 kg. 

Fran Somerharju och Kajana impregnerings
verk levere1·ades foljande impregnerade travaror: 

79 374 st sleepers, 8 235 st sleepers for vaxlar, 
2 881 st ledningsstolpar, 1 022 st stangelstolpar, 
7 752 st vagnsstolpar for oppna godsvagnar och 
550m3 sAgvaror . Konsumtionen av kreosotolja 
var 614417kg. 

Fran Haapamaki impregneringsverk leverera
des foljande impregnerade travaror: 

Kapitalvarde 
1.1.1959 

Arbetsmaskiner ............. . ......... 39 718 277 
Slipar ..................... .. . . ..... . 253 450 
Kontors-, bostads- och vardbyggnader .. 16 485 900 
Forradsbyggnadema brikettfabrikerna .. 6 136 736 
Byggnaderna vid impregneringsverken .. 28 700 460 
Sagverket ..... . . . ........ .... .. . . . ... 33 526 504 

Sammanlagt I 124 821 327 

Standardise1·ingen under ar 1959 

Nya standard godkanda . . ... .... . 
med forand-

rat innehall . .... . ............ . 
Tidigare standard bar annullerats . . 

ersatts . . ... . 
Standardiseringsforslag har sants for 

utlatande .................... . 

Sammantraden: 
Standardiseringsnamnden 

3 st 

10 >) 

11 >) 

3 >) 

15 >) 

1 gang 
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128 317 st sleepers, 8 465 st sleepers for vax
lar, 820 st ledningsstolpar, 3 337 st stangselstol
par och -slanor, 9 139 st vagnsstolpar for oppna 
godsvagnar och 1 451m3 sltgvaror. Konsumtio
nen av kreosotolja var 907 804 kg. 

Enligt impregnering avtal med G.A. Serlachius 
Oy impregner·ades under d.r 1959 183 858 st slee
pers, 3 971 st sleepers for vaxlar samt 970m3 

1\gvaror. 
Impregneringen ko. tade 2 864:79 per fast ku

bikmeter. 

Fastigh ternas och inventariernas kapitalvarde 
samt forandringarna i dem under arets lopp: 

I Ok:ning I Amorteringar och I Kapitalvarde 
avskrivningar 31.12.1959 

I 

1592 647 4 511100 36 799 824 
- 10 600 242 850 
- 510 300 15 975 600 
- 190 000 5 946 736 

14 069 026 457 200 42 312 286 
- 1399 400 32 127104 

1a 661673 7 078 600 1133 404 400 

Standardiseringsnamndens arbets-
sektion .. . ....... . ........... . 

Distribution av standa1·dblad: 

Nya standardblad har utsants enligt 
distributionsplanen ............. . 

Pa grund av rekvisitioner och tele
fonbestallningar: 
VRS- tandardblad .............. . 
TES 
DI 
SF 

4 ganger 

3 799 st 

534 >) 

90 >) 

4 
252 >) 

VI. TRAFIKEN 

De allmiinna trafikbestiimmelserna 

Under verksamhetsaret omiindrades Statens 
jiirnviigars trafikstadgas 32. §:s l. tillaggsbestam
melse, dessutom utokades 15. § i bihang I med 
en tilHiggsbestiimmelse . I tagsakerhetsforordnin
gen omiindrades 133 §:ns 7. punkt jamte anmark
ningar. Till punk I i § 134 fogades anmarkning 
l, vidare omandrades punk 2 b i § 146. Ur Sta
tions- och tAgbetjaningsstadgan bortUimnades det 
sista styckot i 46 . §:ns 3. punkt. 

I fraga om trajikplatserna kan man konsta
tera, att under verksamhetsaret pa grund av 
forandringar inom trafiken 6 sjalvstandiga trafik
platser nerklassificerats och 12 trafikplatser upp
hojts till station av bOgre klass eller till hall
plats. 

Fr. o.m. den l. januari overgick Lovisa-banan 
-Niemi- Valkom- i SJ:s ago och fogades till 
dess ja,rnvagsnat. Banan oppnades for godstra
fik med hela vagnlaster. Pa jarnvagsbygget 
Haapajarvi - Suolahti oppnades den l. januari 
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strackan Saarijarvi-Enonja1·vi for godstrafik 
med bela vagnlaster samtidigt som persontrafiken 
utstracktes till haltpunkten i Saarijarvi kyrkoby. 
Bandelen Enonjarvi-Kannonkoski 6ppnades for 
godstrafik med bela vagnlaster fr. o.m. den l. 
mars och for persontrafik fr. o.m. d n l. decem
ber. Den 15. januari infordes pa strackan Pihti
pudas- Selantaus godstrafik med hela vagnlaster. 
Den 15. januari 6ppnades iiven strti.ckan Vaakio 
- Leino, pa Kontiomaki- Taivalkoski jarnvags
bygge, for godstrafik med hela vagnla ter. Li
kasa oppnades strackan Leino- Taivalniska for 
dylik trafik den l. november. Bandelen Vaakio 
- Taivalniska 6ppnades for persontrafik den l. 
december. 

Tidtabellerna och tdgtmjiken 

I tidtabell 125 foretogs w1der det forsta halv
aret nagra smarre forandringar av vilka den vik
tigaste var det nya expressgodstagparet 1055/ 
1056 som fr. o.m. den l. mars insattes pa strac
kan Helsingfors- Gamlakarleby med anslutnings
tag till Vasa- och Kristinestadsbanan. Detta tag, 
vars hogsta tillatna hastighet ar 85 km fh, trans
porterar express- och styckegodsvagnar, vilka 
aro lastade hogst till halva barigheten. Tidta
bell 126 togs i bruk den 30 maj. Harvid indrogs 
snioi.lltAgen 51 /52 mellan Helsingfors och Seina
joki. Sovvagnar vilka tidigare frambefordrats i 
dessa tag overflyttades till tagen 65/66 och 95 /96. 
Pa strackan Helsingfors- Vasa insattes i stallet 
expre stagparet MK 55 /MK 56 vars kortid mel
Ian Helsingfors och Vasa ar 6 tim. 40 min., vil
ket ar betydligt snabbare an tidigare tagforbin
delser. Expresstagparet mel! an Helsingfors och 
Abo ersattes med ett motorsnalltag. For som
marperioden insattes forutom de tidigare som
martagen motorsnii,lltagparet 711 /712 mellan 
Kouvola och St. Michel. Pa strackan Hango
Helsingfors insattes ett week-end-tag 27 /28. 

Kortiden for snalltagen 61, 63 och 65 k1.mde 
pa strackan Helsingfors- einajoki minskas till 
ungefioi.r 7 timmar tack vare de nya Hr 12 Ioken 
och det fran Sverige lanade r ohab-loket. Pa 
strackorna Helsingfors- Seinajoki, Riihimaki
Kouvola och Helsingfors-Abo 6kades hastig
heterna nagot aven for andra snalltag. 

Vid sommarens intrade hade ungefiir 2200 
tagkilometer per dag omandrats fran persontag 
till rii.lsbusstag. Under borjan av tidtabellen 
omandrades korturerna for ralsbussarna. De 
storsta forandringarna intraffade pa strackorna 
Kouvola- Imatra och Pieksamaki- Haapamaki. 
Smarre kompletteringar och utvidgningar av 

korturerna (ca. 1000 Mgkm.) foretogs pA olika 
hall av bannatet. Vid borjan av tidtabell 126 
skottes ca. 50 % av persontrafiken mcd rals
busstag och ca. 12 % med andra motorvagnstAg. 

I fraga om fjarrgodstagens tidtabeller gjordes 
endast smarre forandringar. Fo1· rangeringsta
gens del fortsattes rationaliseringsatgarderna va
rigenom arbetstiden for dessa tag kunde inskran
kas. 

Den nya tidtabellen har under aret for gods
tagens del ratt mycket andrats, vilket framst 
beror pa lokala arrangemang. Den viktigaste 
forandringen harvid var omorganisering av gods
trafiken mellan Tammerfors-Orivesi sedan 
dubbelsparet pa strackan Messukyla- Kangas
ala blivit klart i borjan av december. 

Pa de nya bandelarna Saarijarvi- Kannon
koski och Vaakio-Taivalniska ordnades trafiken 
likasa under borjan av december. Samtidigt pa
borjades persontagstrafiken anyo pa stracl•an 
PeriiJa- Kasko, dar denna trafik indrogs i juni 
1956. 

Tdgtrafiken 

Vintern 1959 var jamforelsevis gynnsam ar
for tagtrafiken fortgick ratt nojaktigt. Endast 
under januari var forseningarna mera talrika. 
Under forsommaren var tagtrafiken samre. Detta 
berodde delvis pa hastighetsbegransningar pa 
grund av talrika och ofta ratt omfattande ban
arbeten, delvis aven pa de snabbare tidtabellerna 
och pa fel som upptradde i den nya lokparken. 
Mot hasten blev tagtrafiken battre men den har 
dock fortsattningsvis varit samre an normalt. 

Godstrafiken 

Ar 1959lastades sammanlagt 1 599 775 vagnar, 
motsvarande tal foregaende ar var l 526 181. 
I medeltal lastades 4 383 vagnar per dag vilket 
ar 202 vagnar mera an ar 1958. Procentuellt 
utgjorde 6kningen 4, 8 . Vagnlasterna fordelade 
sig enligt varuslag procentuellt pa foljande satt. 
(Motsvarande tal for ar 1958 inom parentes) 

Styckegods ............. . 
Exportgods .... . ........ . 
Importgods ........... .. . 
Livsmedel .............. . 
Industriprodukter .. ... .. . 
Godse! och foder ........ . 
J ord- och stenarter ..... . 
Travaror ............... . 
SJ :s eget gods .... ...... . 
Ovrigt gods . ........ . .. . 
Lokaltrafik .. .... .. .... . . 

25,3 % 
22,2 % 

8, 3 0 0 

2, 5 0 0 

7,9 % 
2,5 % 
7,2 % 

14,0 % 
5,4 % 
3,2 % 
1.5 % 

(24,8 °0 } 

(21, 3 ~0 ) 

( 8, 4 o o) 

( 2,6 %) 
( 8,4 %) 
( 2,6 %) 
( 7,5 %) 
(14,9 %) 
( 5,3 %) 
( 4,7 %) 



Vagnsoverskottet var i medeltal 2 366 vagnar 
per dag. Under Aret har man ytterligare lyckats 
hoja transportsnabbheten inom godstrafiken. Fr. 
o.m. den 2.3.59 insattes ett nytt expressgodsti\g 
n:o 1055 i trafik. Med detta tag kan man trans
portera express- och styckegodsvagnar som las
tats i omraden kring Helsingfors ocb Abo till 
Bjorneborg, Jyvaskyla, Vasa, Gamlakarleby. amt 
nagra andra trafikplatser salunda att vagnarna 
aro framme redan foljande morgon. Transport
snabbbeten for vagnlaster bar aven okats. T. ex. 
frAn Fredriksberg avgar vagnslasterna redan pa 
lastningsdagens kvall med direkta tag till Abo, 
Tammerfors, Seinajoki, Uleaborg, Kouvola och 
Pieksamaki. Aven pa andra strackor har vagns
lasttrafiken blivit nabbare och mera regelbunden 
an tidigare tack vare ingaende direktiv for tit
gens sammansattning. 

nder Ar 1959 minskade rangeringstjanstens 
arbetstimmar till 2 626 fran 2 815 timmar fore
gaende Ar. Minskningen utgjorde 6 %· Arbets
timmarna fordelade sig pa foljande satt: ban
gardsdejourering 2 116 och resetimmar for ran
geringsti\g 510 timmar. Dejoureringstimmarna 
har minskat med 4, 8 ocb rangeringstagens rese
timmar med 14,1 °~ . Arbetstimmarna for loko
motorer har okat fran 109 t . Ar 1958 till 240 t. 
vilket beror pa att under Aret anskaffats 15 nya 
lokomotorer. 

Under aret har kostnaderna for rangerings
verksamheten minskat ca. 7, 7 %, under motsva
rande tid har dock antalet lastade vagnat• okat 
4, 8 % vilket innebar att enhetskostnaderna for 
rangeringsverksamheten sjunkit ca. 8 %-

Till kostnadernas min kning bar i hog grad 
inverkat anvandandet av lokomotorer. vilkas 
driftskostnader endast ar tredjedelen av ang
lokets motsvarande kostnader. Lokomotorerna 
har dessutom pA ett flertal trafikplatser mojlig
gjort en battre kundservice an tidigare. 

TraYarornas maskinella lastningen har lmder 
ihet beframjats genom att man anskaffat fyra 
nya stationara 15 tons bock-kranar, vilka place
rats i Tohmajti.rvi, Hiekkalahti, Porokyla och 
Hyrynsalmi. Vidare bar man till Lahti anskaffat 
en 7 tons Demag mobilkran och till Sotkamo en 
15 tons bock-kran som rullar pa skenor . Tack 
vare de a hjalpmedel har lastningskostnaderna 
sjunkit sa pass mycket, att travarutransporterna 
till en del overgatt fran bilarna till jarnvagen. 
Kranarna erbjuder aven den fordelen att man 
pA en kort tid kan lasta stora vagnsgrupper vilka 
under transporten ej behover omvaxlas varvid 
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transportsnabbheten okas och rangeringskostna
derna minska. 

Fraktstyckegodset utgjorde 64 200 ton vilket 
ar 10,1 % mera an foregAende ih. Fraktintak
terna ha stigit med 187,3 mmk eller 7,2 %- Vid 
Arets slut stod foljande antal hanteringsredskap 
till jarnvagens forfogande: 127 gaffeltruckar, 520 
gaffelvagnar, 100 000 lastpallar samt 9 000 bur
ballar. At kunderna hade man hyrt 57 500 last
pallar och 2 000 burpallar. Jamfort med fore
gAende Ar steg arbetseffektiviteten inom stycke
godsets bantering 15 %. 

Den ostra gods-samtm/iken 

-Exporten frAn Finland-

Ar 1959 avsandes sammanlagt 36 841 vagns
varden lastade med exportgods till Sovjetunio
nen eller via detta rike till ett sk. tredje land. 
Motsvarande tal forgAende ar var 51 519 vilket 
innebar en minskning med 14 687 vagnsvarden. 
Mest minskade transportena av pappersved och 
sl\gat virke, men aven i fraga om pappers- kar
tong- och cellulosa- samt dorr- och f6nstertrans
porterna intraffade en anmarkningsvard ned
gang. Transporten av endel varuslag sl\som tra
massa, sprit och ladbrii.der upphorde belt. En
clast transporterna av pappers- och kabelfabrikat 
okade. Exporten till ett »tredje land•> okade for 
Kinas och Irans del men minskade for Ungerns, 
Tjeckoslovakiens och Rumaniens del. Ar 1959 
avsii.ndes till sk. tredje lander sammanlagt 
3 595 vagnsvii.rden (ar 1958: 8 244 vagnsvarden). 

Importen till Finland 

Fran Sovjetunionen anlande till Finland per 
jarnvag under Ar 1959 sammanlagt 57 488 vagns
varden lastade med importgods. Motsvarande 
tal foregll.ende ar var 52 717, okningen var sale
des 4 711 vagnsvarden. 

Antaletdagligen overlatna och 
ankomna vagnar 

Ur en statistik som uppgjorts enligt uppgifter 
som erhallits frAn gransstationerna framgar, att 
under Ar 1959 overlAtits och anlant foljande an
tal vagnar, tomvagnarna inberaknade: (se sid. 50). 

Over samtliga griinsstationer overlats och 
ankom sAledes i medeltal per dag 173,5 respektive 
16 9, 6 v agnsviirden . 

Under ar 1959 befann sig dagligen i medeltal 
1463 vat·den av SRRF:s vagnar i Finland (1958 
1460 vagnsvarden). 
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Grins- Ovcrhl.tna vagnsvarden 
s tation 

Finliindska 

I 

Vainikkala ........ -
Niirala ... . ........ 480 
Imatra.nkoski ...... 662 

Summa I 1142 I 
1142 

I = laster, t = tomma 

t I, SRRF:s 

I t 

- 24 065 123033 1 - 11 634 3 462 
- - - 1 
-135 699 1 26 495 1 

62194 

Vissa importgodslaster bar fortfarande anlii.nt 
till Finland i grupper omfattande hogst fern vag
nar , varvid man endast behovt utrusta grupper
nas yttersta andar med buffertar. Dessa trans
porter omfattade bl.a. apatit, socker, bilar, die
selolja, aluminium ocb stenkol. Vete transportera
des i grupper omfattande bogst tre vagnar. Utom 
dessa grupper bar det till Finland aven anlant 
specialgrupper, som omfattat sll.dana sovjetryska 
vagnar pll. vilka buffertar ej kan fastsattas. For 
att en dylik vagnsgrupp skall kmma frambeford
ras med finlandska tll.g bar de sovjetryska jarn
vagsmyndigheterna utrustat dessa gruppers yt
tersta andar med sk. foljevagnar pll. vilka buf
fertar kan anbringas. 

Trafikavdelningens bilverksamhet 

De nyanskaffningar som under berattelseA.ret 
gjordes kunde ej pll. 11\.ngt nar tillfredstalla det 
befintliga utvidningsbebovet av bilparken. Aven 
nodvandiga fornyelser av materielen kunde en
dast delvis genomforas. Salunda kunde man ej 
ens till namnet foretaga nll.gra namnvarda ut
vidgningar av trafiken. Trafikavdelningens bil
verksamhet koncentrerade sig darfor huvudsakli
gast pa att klanderfritt utfora transporterna pa 
de gamla verksamhetsorterna och l injerna. 

Inom busstrafiken inskrankte sig forandrin
garna till att man borjade ombesorja arbetar
transporterna till och fran Arola fabrik mellan 
Toijala och Sotkia. Den centraliserade hemtrans
portverksamheten utvidgades salunda, att dylik 
verksamhet infordes i Raumo och Nystad, 
dessutom inforlivades Rimmi med Gamlakarleby 
hemtransportomrade. Nya distributionslinjer 
oppnades mellan Salo och Pernio, vidare ut
stracktes linjen Seinajoki- Panttila till Teuva. 
Godslinjen Vasa-Narpes indrogs sasom varande 

Ankomna vagnsviirden 

II S~RF:•I Summ A. Summa Finliindska 

I t 

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

662 - 662 - 1 662 

63 336 1 -I 1142 lo748S I 3 299 1 61927 
1142 60 787 

olonsam och obebovlig. Med beaktande av dessa 
forandringar orofattade trafikavde lningens bil
verksamhet vid arets slut foljande antal linjer 
och trafikplatser: I3 busslinjer 460 km, 19 gods
linjer 2 I79 km, 49 uppsamligns- ocb distribu
tionslinjer for styckegods vars sammanlagda 
ltingd uppgick till 3 220 km samt 66 trafikplatser 
med ordnad hemtransport. 

Korkilometrarna inom de olika verksamhets
formerna fordelade sig pa foljande satt: busslin
jerna I o 4, bemtransporten 4, 2 5 distributions
linjerna 2, 4 9, samt godslinjerna I, 2 7 eller sam
manlagt 9, 55 miljoner kilometer . Inom hem
transporten samt pll. distributions- och godslin
jerna befordrades sammanlagt 738 622 ton god . 

I frll.ga om materielen intraffade under berat
telsearet foljande numerara forandringar: 1 per
sonbil, 1 buss och 7 lastbilar togs ur trafik. 
Nyanskaffningarna 1\.ter omfattade 1 personbil, 
15 lastbilar. 7 gaffeltruckar, 6 traktorer, I5 
>>Kisko-Kalle>> lokomotorer samt 8 »Veto-Jussi>> 
minilok. Vid verksamhetsarets utgll.ng omfat
tade bilsektionens underballs- och reparations
verksamhet sll.lunda 15 personbilar, 31 hussar, 
415 lastbilar, 55 slapvagnar, 101 utbyteskarosse
rier ocb -flak, 127 gaffeltruckar, 66 traktorer 
samt 50 lokomotorer . 

Forkommet och skadat gods 

I 2 836 fall forekom det under 1\.ret att till 
befordring emottaget gods saknades . Datta inne
bar en okning med ca. IO % jamfort m ed fore
gaende 1\.r. De skadade forsandelsernas antal 
uppgick till I3 427 vilket ar ca. 11 % mera an 
1\.r 1958. I 885 ersattningsansprll.k gjordes av 
vilka 1 515 eller ca. 80 % bifolls. Det okade an
talet fall av fOrkommet och skadat god star i 
proportion till de okade transporterna. 
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VII. T ARIFFER 

Fr~n borjan av ~r 1959 andrade nlinsta av
gifter s~. att aven for gods i varm- eller kyl
vagn faststalldes samma minsta avgifter som 
for ovrigt gods. 

Bestammelserna gallande vagngruppsrabatten 
intogs fran A.rets borjan i tariffstadgan. Under 
flere tidigare ~r hade s~dana rabatter beviljats 
olika kuncler medels jarnvaggstyrelsens beslut och 
p~ basen av de vunna erfarenheterna anslig man 
dessa rabatter vara motiverade och till sin art 
vara s~dana, att de bor forallmanligas till att 
galla alia kunder. Vagngrupprabattens storlek 
faststalldes till 5 % for transportpartier omfat
tande minst 10 vagnsaxlar och 10 % for partier 
om minst 50 vagnsaxlar . 

Rabatterna utraknas i fraktsedlarna ~. att i 
det forstnamnda fallet talet 1 avdrages frAn det 
eljest anvanda pris attningstalet och i det senare 
fallet talet 2. Villkor for erhAllande av vagn
gruppsrabatt ar, att hela transporten sker frAn 
samma avsandningsstation till samma bestam
melsestation. For importgods, som avsandes frAn 
bamnar och gransstationer, beviljas ej vagn
gruppsrabatt. 

Fran borjan av maj mAnad sanktes vagnlast
klassificeringen for flytande amnen, vilka trans
porteras i cisternvagnar ocb storbehallare sA, 
att fraktsattningen bestamdes ske enligt klass 6. 
DA. bl a bensin tidigare horde till klass 4 och 
brannolja till klass 5, innebar andringen en 
ansenlig rabatt for sadana varor. For varor till
horande klass 4 var rabatten 18 % och for varor 
tillhorande klass 5 10 %- Nedsattningen for
anleddes darav, att transporten av sAdana varor 

cisternvagnar fortsattn.ing vis minskats. 

Ringrese- och turistbiljetter 

Av ringresebiljetter for 26 olika ringresor sAl
des under tiden 1.5.-30.9 inalles 14 380 st. 
Jamford med foregaende Ar var minskningen 484 
t. Detta var delvis en foljd av, att de sk >>far

diga resorna>> numera ej tillfredsstaller de resande 
i aroma grad som under tidigare Ar. Av anslut
ningsresor till ringresor saldes inalles 7 733 st 
(minskning 1 404 st). Ring- och anslutningsre 
sor salde inalle for 42,1 Mmk (minskning 1, 3 
Mmk). 

Forsaljningsresultat ifraga om turistbiljetter 
eller >>var mans ringresor>> var 7 6, o Mmk eller 
2, 5 Mmk storr , jamfort med foregAende Ar. 
Turistbiljetterna blir fortsattningsvis allt mer 

populara, dA det med denna biljett ar moJ
ligt for kunden att ordna sin ringresa efter eget 
gottfinnande. Det ser ocksa ut som om de far
diga ringresebiljetterna med tiden skulle forlora 
sin betydelse. 

J i:irnvagsreklam 

Under berattelsearet belopte sig reklambudge
ten till 40 Mrnk. 

Jarnvagens reklamverksamhet under berat
telseAret har forsokt anpassa sig efter de ford
ringar, som stallts av den allmanna stegringen 
inom det ekonomiska livet, och giva sakligt rek
lamstod vid per on- och godstrafikvarvningen. 

De praktiska Atgarderna har i stort sett foljt 
oforandrade linjer. Annonseringen har utgjort 
den viktigaste arbetsformen. Annonser betraf
fande persontrafiken bar publicerats i dagstid
n.ingarna ocb i diverse tidskrifter, godstrafikan
nonser huvudsakligast i yrkes- eller tekniskt 
betonade tidskrifter.- I mindre omfattning bar 
jarnvagarna deltagit i annonsering utomlands, 
antingen, sjalvstandigt eller i samarbete med 
Turistforeningen i Finland. 

Trycksakerna representerar en annan viktig 
grupp. Nya godstrafikbroschyrer >>Tehoa kuor
maukseem, >>Palkkinosturin kaytt6 >> och >>Hk ja 
Ht vaunujen kuormausohjeet» utkom. Aven nya 
upplagor av godstrafiktidtabeller utgavs. - Pia
kat trycktes for olika andamAL D et av CICE 
tryckta plakatet >>FrAn dorr till dorr>> mottogs for· 
distribution. - Finland-vikbladet trycktes och 
distribuerades utornlands. 

Turistpropagandafilmen »Trevlig resa i Fin
land>> blev fardig och fick ett gott vitsord. Jarn
vagsfilmer forevisades aven i televisionen. Film
utlaningsverksamheten visar starkt stegrade siff
ror. 

Jarnvagarna deltog i Varma san. Skyltning 
i fonstren a resebyrAerna landet runt agde rum 
med motiv, avpassade efter de olika Arstiderna. 

Public Relations-verk ambet bar utforts en
da t i mindre skala, den mest synliga Atgarclen 
har varit utgivandet av tidskriften >>Mot nya mAl». 

I nternationell godstrafik 
Vastra godssarotrafiken 
Statsjarnvagarna liksom Finska Angfartygs 

Aktiebolaget, Angfartygsbolaget Bore och Re
deriaktiebolag Svea intradde fr om den 1 oktober 
i den nordiska godstariffen, vilken forut omfat-
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tade endast Sverige , Norges och Danmarks jarn
vagar, men nu kom att omfatta trafiken bade 
over Abo hamn och Tornea. 

From samma dag upphavde den mellan Fin
lands, Sveriges och Norges jarnvagar anvanda 
tariffen for godssamtrafik over Abo hamn. 

Emedan Deut che Bundesbahn hade forvagrat 
finska statsjarnvagarnas anslutning fr om 1.3 .58 
till den mellan kandinavien och vastra Tysk
land gallande overenskommelsen betraffande ut
byte av smabehallare, med aberopande av att 
Finland icke tillhorde RIV -overenskommelsen, 
traffades den 14 december 1959 mellan Finland, 

verige, orge och Danmark en ny overenskom
melse betrii.ffande utbyte av smab hallare, med 
regressiv giltighet from 1.5.1959. 

Ostra godssamtrafiken 

M:ed giltighet fr o m den 1 maj tillokades for
teckningen over de godsslag, vilkas (for att 
minska in talleringsarbete av buffertar) overla
tande till Finland ar mojligt i vagngrupper om
fattande tre eller fern vagnar. 

From sa=a datum beviljade Sovjetunionens 
jarnvii.gar 10 % nedsattning av transitfrakterna 
for gods, som fran Finland sandes till lander icke 
tillhorande SM GS-avtalet, eller i motsatt rikt
ning, savida avsandaren eller mottagaren i Fin
land atager sig att betala fraktkostnaderna for 
transitbefordran a Sovjetunionens jarnvagar. 

Internationell persontrafik 

Den fr o m borjan av ar 1959 i sin helhet gal
lande Gemensa=a Internationella Tariffen for 
befordring av resende och resgods (TCV) har 
utgjort en god grundval for det tarifftekniska 
omhanderhavandet av trafiken och erbjudit 
mojligbeter till forenkling och rationalisering av 
redovisningsarbetet . Under aret har 10 tillagg till 
Tariffen utarbetats, och den 1.5.59 upptogs Grek
land och Turkiet i Tariffen. 

1.6.59 tradde UIC:s enhetliga bestammelser an
gaende forfaringssattet vid bestallning av sitt
och liggplatser fran andra lander i kraft. I sam
band harmed infordes enhetlig internationell 
platsbiljett, vars pris overallt utgor 1.40 guld
francs eller 150 mk vid forsaljning i Finland. 

Vidare har en ny Gemensam Internationell 
Expressgodstariff (TCEx) varit under utarbe
tande, med sikte pa i krafttradande fr o m bor
jan av ar 1960. 

Gran s k n in g en a v be ford rings a v

g i f t e r o c h u p p b o r d s r e d o v i s n i n
g a r 

KontrollbyrAn bar under berattel earet enligt 
faststallda be tammelser granskat berii.kningen 
och redovisningen av beford.ringsavgifterna i in
hemsk trafik. Betraffande p rsontrafiken bar 
granskningen resulterat i utskrivandet av 538 
k.reditnotor till ett varde av 769 929:- , 37 over
debiteringar till ett varde av 67 320:- och 
2483 debetnotor till ett varde av 2 314 780:-. 
Betraffande godstrafiken bar utskrivits 12 kredit
notor till ett varde av 3 465:-, 7142 over
debiteringar till ett varde av 26 888 862:- cob 
11712 debetnotor till ett varde av 25 703 920:-. 
Vidare har medels 2346 remissor debiterats 
1 817 340:-. Felaktigheter i stationernas redo
visningar bar foranlett utskrivandet av 172 
transportsk.rivelser, medels v ilka stationernas 
uppbordsredovisningar beroende pa felets art 
krediterats r sp. debiterats. Re ekontrollorerna 
har pa trafikplatserna och a resebyerna utfOrt 
1122 granskningar av kassor och biljettforrad. 

Jarnvagsstatistik 

Publikationen ~Jarnvii.gsstatistik for Ar· 1957; 
Arspublil<ation (SVT.XX))) utkom i november 
1959. Under berattelsearet uppgjordes manu
skript till publikationen •>Jii.rnvagsstatistik for ar· 
1958; arspublikation (SVT.XX)>> Publikationen 
>>Statsjarnvagarna; manadsstatistik>> utkom for 
tiden juni 1958 -april 1959 . Forseningarna vid 
utgivandet av sistnamnda publikation berodde 
pa statistikfornyelsen. 

Under berattelsearet fardigstalldes foljande 
grundstatistiker: godstrafikstatistik for ar 195 ' 
i september 1959, persontrafikstatistik for 1958, 
i maj 1959 och tagtrafikstatistik for Ar 1958, i 
november 1959. Omedelbart efter fardigstallan
det av ovannamnda statistil{er paborjades arbe
tet med grundstatistikerna for a r 1959 . 

For tariffpolitikens behov uppgjordes for Ar 
1958 statistik over vagnslasttrafiken enligt god. -
s lag och enligt avstandsgrupper, vilken tatistik 
uppstii.lldes i kortsystemform. 

For Internationella Jarnvagsforbundet (Union 
Internationale des Chemins de fer) uppgjord 
arsstatistik for 1958 och 4 kvartalsstatistiker. 

Forutom de tidigare namnda, utarbetades ett 
flertal statistiska utredningar for vederborande 
tjansteman inom jarnvagsforvaltningen och andra 
ambetsverk . 
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VIII. PERSONALEN 

Personalen. Varje avdelnings personantal i A.r framg!r av nedanstA.ende tabell: 
medeltal sarnt rnotsvarande tal for foregaende 

Ordinarie 

I 
Extra 

I 
Arbetare 

I 
Summa 

personal personal approximativt 

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

Jiirn viigsstyrclscn ...... . . ...... 534 524 252 172 99 93 885 789 
Linjeforvaltningen . . ............ 14 862 13 988 5 214 5 702 11192 12 306 31268 31995 

Diirav: 
Ekonomiavdelningen . ..... . .. ... 69 70 82 89 19 12 170 171 
Ban >) ............ 1146 1135 1 48 54 4 875 6 397 6 069 7 586 
Mas kin )) 

0 •••••• ••• •• 4 254 4189 1928 1976 4 639 4 497 10 821 10 662 
Forrads >) ....... . .... 157 159 135 136 1039 857 1331 1152 
Trafik )) ••••• 0 •••• 0. 9 236 8 435 3 021 3447 620 543 12 877 12 425 

Summa 1 15 396 1 14 512 1 5466 1 5 874 1 11291 , 12 399 1 32 153 ' 32 784 

Jiirnviigsbyggnadsavd_e_lni_._n~""-ge_n_._· _· +---37__,_ __ 7_0+--__ 1_6_9 +---1_5_3+-_1_9_3_7 +---1_6_8_3+-__ 2 143 1 1 907 
Total summa I 15 433 j 14 5811 5 635 1 6 028 1 13 228 1 14 082 1 34 29-6-+1-3_4_6-91-

Social verksamhet. 

Den inorn jarnvagsva.sendet idkade sociala 
verksamheten bar foljt tidigare godkanda rikt
linjer ocb jarnvagsstyrelsens socialvA.rddivision 
bar for sin del skott ocb overvakat den. 

Bekladnadsvard bar begransats enbart till ans
kaffning av olika uniformer enligt uniforrnsbes 
ta=elser. 

I inkvarteringsfragor bar verksamheten begrii.n
sats till provisoriska vagninkvarteringar. For 
detta syfte bar man kunnat anvanda olika slags 
inkvarterings- ocb bostadsvagnar, men i nagra 
fall · bar man varit tvtmgen att trygga sig till 
gamla sovvagnar. I slutet av berattelsearet fick 
man tre nya inkvarteringsvagnar, vilket pa av
gorande satt forbattrade situationen. 

Sa=anlagt 18 varaktiga arbetarmatstallen 
var under berattelsearet i verksamhet buvudsak
ligen i samband med maskinverkstader ocb de
paer. Matstallena bar ombesorjts av privata per
soner, Valtion Ravitsemuskeskus eller andelslag 
grundade av jarnvagsman. Provianteringen bar 
belt ocb bAllet skotts av Valtion Ravitsemuskes
kus. Vid Arets slut farms 17 matstallen vid olika 
jarnviigsbyggnader. 

Sjalvstandig vaningsbusverksamhet bar varit 
mycket livlig. Under aret blev fyra A.rava-va
ningsbus fardiga, tva i Seinajoki, ett i Helsing
fors ocb ett i Hyvinge. Totalvolymen for dessa 
vAningsbus ar 30 280 m 3 ocb antalet bostader 127. 

Forutom ovannamnda bus var sjuvaningshus 
under byggnad omfattande 256 H.i.genheter, total
volymen 56 905m3 • Av dessa blev ett bus far
digt bestaende av 66lagenheter, volym 13 400m3 , 

redan i borjan av innevarande januari. Vidare 
ar nybyggnader till tre jarnvagsmannabolag l.ill

der byggnad, deras gemensa=a volym ar 16 295 
m 3 ocb de bestar av 86lagenbeter. Ytterligare pla
neras nya vaningshusforetag pa atta olika orter. 

Sjii1vstandig bostadsproduktion bar idkats 
ocksA pA radhuslinjen. Under berattelsearet bar 
tva radhus varit under byggnad. Ytterligare bar 
finansiering av tva an<.ha bus kunnat ordnas, 
ett bus vantar pa Arava-!An, i Kotka finns 20-
30 per oner, som iir intresserade av radhusfore
tag, men en del svarigbeter finns att erhalla 
tomter. 

Det bar inte langre varit mojligt att stodja 
egnabemsbyggnadsverksamhet ocb uppmuntra 
till sjalvverksamhet med billiga lan beviljade for 
jarnvagsman, men man bar kunnat byra tom
ter ocb bista byggarna samt ge rad i mAnga fra
gor rorande byggnadsverksamheten. 916 st bygg
nadsritningar bar overlamnats till byggarna. Un
der berattelsearet har alit storre uppmarksamhet 
fasts vid anvandning av tidigare beviljade lan 
genom att forelagga vederborande penningans
talt att uppsaga lA.n i de fall, da det belanade 
buset bar overforts till jiirnvagsvasendet obebo· 
rig person eller vederborande person bar tagit 
avsked fran jarnvagarnas tjanst. 
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Med tillhjalp av anslag beviljade for detta 
syfte har man kunnat kopa ett nytt egnahems
omrade i .JyvtiskyHi samt tva tillliiggsomraden 
for redan grundade egnahemsomrAden. 

Under beriittelsearet har fortfarande fasts upp
marksamhet vid byggandet av byggnader och 
rumutrymmen, som tillgodoser sociala iindamal 
pa olika trafikplatser. Byggandet av nya vard
utrymmen har varit jamforelsevis ringa; det har 
huvudsakligen varit fraga om mindre byggnader. 
Gamla vardutry=en har pa manga stallen ut
vidgats och moderniserats. Budgetmedlens 
knapphet har for sin del forsvarat forverkligan
get av mera omfattande planer. men a andra 
sidan har man med sysselsattningsanslag pa 
manga orter kunnat battra vardforhallandena. I 
bostadsbyggnader har utforts betydande repa
rationer, undervisnings- och klubbutrymmen har 
istlmdsatts och nya badstugor har byggts. 

Bland vardverksamhet inriktad pa personer, 
som arbetar pa jarnvtigsbyggnader rna niimnas, 
att pa arbetsplatser har ordnats bltde familje
och gruppinkvarteringar. Sedan Siilinjiirvi
.J uankoski och .J oensuu-Kovero jarnvagsbygg
nader, med nltgra mindre arbeten icke medrak
nade, blivit fiirdiga bar man delvis kunnat avsta 
fran familjeinkvarteringar, daremot ar ntistan alla 
familjebostader vid Kontiomaki-Taivalkoski 
jiirnvagsbyggnad i anvandning; dessa familjers 
huvudman arbetar pa andra jarnvagsbyggnader. 
Nya gruppinkvartering omraden blev fardiga i 
Vihtavuori, Laukaa och Kuusa, ytterligare har 
arbetena pa Ankeriasjiirvi inkvarteringsomrade 
blivit fardiga. Sedan jarnvagarnas byggnadsverk
samhet minskats har man stravat till att minska 
barackbestandet. Sammanlagt 24 inkvarterings
baracker av olika storlek och fern matsttillen 
for 40-100 man har overlamnats till statens 
andra inriittningar. I fraga om grupp inkvarte
ring har man aUt mera stravat till att overga 
fran barackinkvartering till anviindning av in
kvarteringsvagnar av TVH- typ. Pa detta satt 
sparas byggnadskostnaderna och inkvarterings
utrymmen kan snabbt forflyttas till en annan 
plats i den man arbetena fram krider ocb qnodiga 
transporter av arbetarna undvikas . Pa olika 
jarnvagsbyggnader har tillverkats nagra Atta 
mans bostadsvagnar av TVH-typ och de bar 
befunnits vara lampliga bade som inkvarterings
och expeditionsvagnar. Ankfffandet av nya 
mkvarterings- ocb bastuvagnar samt vagnmatsa
lar planeras. 

bversikt av foregaende ars olycksfallsstatistik 
visar, att antalet olyckor nagot har okat, 

vilket delvis orsakats av att trafiken blivit 
livligare. Antalet olycksfall pa maskinavdeln.in
gen har stannat ungefii,r pa foregt\ende ars niva, 
men p{L trafiJ,. och banavdelningarna har olycks
fallen okat. Forandringar i dessa tal framgar av 
foljande tabell. Antalet olyckor med dodlig pa
foljd har minskat pa trafikavdelningen, men okat 
pa banavdelningen. 

1958 1!)59 
antalet olyckor antalet olyckor 

Linjeforvaltning dod a dilda 

sammanlagt .. 3 946 15 4 196 14 
banavdelningen 843 5 1 014 7 
maskinavdelnin-

gen . . ........ 1 293 2 1 297 2 
forradsavdelnin-

gen (+is) • 0 •• 179 1 202 1 
trafikavdelningen 1 286 5 1 404 3 
jarn vagsbygg-

nadsa vdelnin-
gen .......... 345 2 279 1 

Olyckfall intriiffade vid statsjiirnvagarna un
der berattelsearet inalles 4 358, varav 1 840 for 
tjanstemannens och befattningshavarnas del och 
2 518 for arbetarnas del, olycksfallsfrekvensen var 
129 per 1000 personer. Till foljd av olycksfall 
forlorades inalles 57 770 arbetsdagar, vilket ut
gor 1. 7 1 dagat· per person bland jarnviigsans
tallda och 13.2 dagar per olycksfall. 

I arbets kyddsverksamheten har man i framsta 
rummet fast uppmarksamhet vid bestammelserna 
i den nya arbetsskyddslagen samt vid viickan
det av aktivt intresse for arbetsskyddet pa ar
betsplatser. I detta syfte uppgjordes pa for
hand en plan for sarskild •>arbetsskyddsattack•> 
pa olika delar av bannatet. I den gamla ront
genvagnen ordnades ambulerande utstallning av 
skycldsteknik, i vilken fanns olika slags medel 
for skyddande av huvudet, ogonen, oronen, and
ningsorganen m.m. samt olika s lags arbetsklader 
och -skodon, varningsskyltar och -bilder m.m. 
Emedan effektiva skyddsanordningar eller -me
de! for trafik- och maskinavdelningens personal 
inte st~r till forfogande, avlagsnades detta miss
forhAllande genom att sammanstalla undervis
ningsfotografier, som uppvisar faror i vagnskarlar
nas, lokmannens och nagra andra arbetsgrup
pers arbete och avvarjandet av dessa faror. I 
utstallningsvagnen fanns ocksa rikligt med upp· 
lysningsmaterial, som utclelades till personer, som 
besokte utstallningen. I programmet ingick ytter
ligare forelasningar och filmforestiillningar med 
arbetsskydds motiv samt liittare program upp-



forda med tillhjalp av lokala krafter. Utover 
arbetsskyddsutstalmingen foretogs pA. olika av
delningars arbetsplatser undersokningar om 
sh'Yddsteknik, i vilka deltog eJ>.'}Jerter frA.n Tapa
turma ry. I undersokningarna fastes uppmark
samhet vid bristfalligheter och missforhMlanden, 
som hotar sakerheten l.mder arbete. 

Statistiken over arbetsolyckor fornyades enligt 
internatinell metod. 

Jarnvagsmannens ideella fritidsverksamhet och 
ledningen av denna har iignats ett okat intresse. 
I ' uokatti idrottscentrum holls bl.a. studie och 
rekreationsdagar, varvid 73 personer frin olika 
delar av bannatet deltog. 

Som stod for jarnviigsmiinnens semestervistelse 
beviljades i semesterunderstod sa=anlagt 484 
659 mark. Under todet beviljades beroende pa 
vederborandes underhallskyldigheter fran 100 % 
till 25 % av helinackorderingskostnaderna, dock 
hogst for 14 dygn och 600 mk per dygn. 

A v anslag reserverade for sadant syfte har 
Rautatielaisten Henkisten Harrastusten Keskus, 
Rautateiden Mieskuoroliitto, Rautatien Soitta
jain Liitto, VR Taideliitto, Jarnvagsmannens 
Nykterhetsforbund, Jarnvagsmannens Kristliga 
Forening och VR U rheilutoimikl.mta samt flera 
klubbar och foreningar som understod for stodjan-
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det av sin verksamhet beviljats sammanlagt 
3 106 000 mark. 

Arbetet for jarnvagsmannens idrotts- och mo
tionsverksamhet har fortsatt enligt tidigare rikt
linjer i samverkan med socialvA.rdssektionen och 
av jarnvagsstyrelsen tillsatta VR Urheilutoimi
kunta . I alla allmiint idkade idrottsgrenar har 
man anordnat statsjiirnvagarnas masterskapstav
lingar och tavlingar om distriktsmasterskap. Yt
terllgare har anordnats egna miisterskapstavlin
gar pa skidor sA.val individuella som lagtavlingar 
mellan arbetarna pa olika jarnvagsbyggnader. 
Olika tavlings- och traningstillfallen anordnades 
inalles 3 190 och i dem deltog inalles 27 742 per
Boner. Hobby-, skid- och marschtavlingar horde 
ocksa till progra=et. Skidkilometer samman
lagt 156 299 fordelade pA. 11 604 ganger, 61 749 
marschkilometer fordelade pa 5 716 ganger. 
Storsta delen av denna >>folkrorelse>> agde rum 
pa verderborande personers hemorter. Kurs- och 
lagerverksamheten med syfte pa motion har hu
vudsakligen koncentrerats till VR Vuokatti och 
Pyhatunturi ich·ottscentra. Jarnvagsmannen och 
deras familjer har vidare beretts mojlighet att 
aven under andra tider foretaga exkursioner och 
tillbringa semestern pa dessa idrottscentra. Ink
varteringsdygnens antal steg till inalles 10 119. 

IX. OLYCKSHANDELSER 

Antalet trafikolyckor samt antalet darvid do- tabell : 
dade eller skadade personer framgar av foljande 

Antal Kolli- Overkorningar Urspar-
olyckor sioner 

I 

ningar 
vid plan- p~\ a1u1an 
korsning plats 

1959 256 15 88 71 37 

Andra 
orsaker 

45 

X. DET EKONOMISKA LAGET 

Statsjarnvagarnas kapitalvii?'de. 

Dodade 

81 

Enligt bokforingen utgjorde kapitalviirdet av statsja.rnvagarnas fardiga banor vid 

Skadacle 

63 

utgA.ngen av ar 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 391 105 471 
Under ar 1959 har tillko=it: 

Vardet av nybyggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 210 425 388 
Vardet av ny rullande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 423 540 908 
Vardet av nya arbetsmaskiner (franraknat arbetsmaskinerna vid 

jarnvagsbyggnaderna samt bruksinventarierna) . . . . . . . . . . . . . . 465 698 285 8 099 664 581 

69 490 770 052 
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Hii.rifrAn avgAr for Ar 1959 
Under Aret bar avskrivits: 

PA vii.rdet av fastigbeter ... ... ..................... .. ... . 19 977 720 
21 187 270 

5 183 432 
D arbetsmaskiner .. ..... .. . ............ .. . . .. . 

>> >> rullande materiel . ............. .. . . .. .... . . . 

Under Aret bar amorterats: 

PA vardet av fastigbeter ... . ............ .. . ........... .. . 573 516 000 
235 746 200 
519 924 400 

>> arbetsmaskiner ............................ . 
~ rullande materiel .......... . .. . ............ . 1 375 535 022 

Kapitalvii.rdet av statsjii.rnvagarnas fii.rdiga banor utgjorde sAlunda vid utgAngen av 

av Ar 1959 ...... ... .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 68 115 235 030 
22 846 158 766 

509 873 673 
Hartill bor laggas de nya banbyggnadernas fastigbetsvarde, inalles . ........... . 

samt Hyvinge mekaniska verkstads byggnadsvarde ............ . ........... . 

Hela kapitalvii.rdet utgjorde sAlunda vid utgAngen av Ar 1959 1 ) ....... .. .. ..•• 91 471 267 469 

Av de fardiga banornas kapitalvarde belopte 
sig pA fastigbeter 41 616 167 794 mark, pA rul
lande materiel 23 469 415 773 mark ocb pA ar
betsmaskiner 3 029 651 463 mark eller procen
tuellt reap. 61.1 o, 34.45, ocb 4. 4 s. 

Statsjarnvagarnas inkomster 

Statsjarnvagarnas bruttoinkomster steg Ar 
1959 till 31 959 539 032 mark. FrAn denna summa 
bor avdragas utbetalningar till frammande jarn
avgar m.fl. samt restitutioner till trafikanterna 

sammanlagt 1 074 663 721 mark, varfor for 
redogorelseAret ArerstAr som slutlig nettoinkomst 
30 884 875 311 mark. Harav bor annu avdragas 
rabatterna beviljade pA transportsavgifterna sam
samlagt 719 015 282 mark, sA att man kan jam
fora dem med foregAende Ars inkomster. DA 
motsvarande summa for foregAende Ar var 
29 624 207 564 mark bar inkomsterna okat med 
541 652 465 mark eller l. s %-

PA olika buvudgrupper fordelar sig d e slutliga 
inkomsterna under Aren 1957-1959 pA foljande 
satt: 

lnkomsternas art Ar 1959 Ar 1958 Ar 1957 Okning Ar 1959 
jiimf. med 1958 

mk I % mk mk mk I % 

Person trafikinkomster .... 6 447 588 250 20.88 6 334 894 213 5 991 785 766 112 694 037 1. 7 8 
Godstrafikinkomster ... . .. 20 509 741 650 66.u 19 945 530 605 18 901 888 609 564 211 045 2. 3 
Ovriga trafikinkomster ... 472 768 610 1.53 434 837109 993 309 705 37 931501 8.02 
Telegrafinkomster ........ 1 654 188 0.01 2 266 295 2 982 662 - 612 107 - 27.00 
Inkomst av automobiltrafi-

ken .................. . 916 815 853 2.96 762 235 296 743 244 868 154 580 557 20.27 
Ersiittning for postbeford-

139 629 195 ringen ................ 500 018 630 1.62 360 389 435 360 000 000 38.74 
Diverse inkomster .. ...... 1130 669 724 3.66 972 278 666 887 761859 158 391 058 16.29 
Ersattning for rabattrans-

porter • • •• 0 •• • •• • • • • 0. 905 618 406 2.93 811775 945 662 082 955 93 842 461 11.56 

Summa 30 884 875 311 ltoo.oo 129 624 207 564 I 28 543 056 424 1 260 667 747 
I 

4.25 
719 015 282 

541 652 465 I 1.82 

Statsjarnvagarnas utgi jter 
Utgifterna for statsjarnvagarnas fOrvaltning, 

underbAll ocb trafikering uppgick Ar 1959 till 

31 274 863 808 mark, varav bor avdragas frakt
rabatternas belopp 719 015 282 mark, sA att man 
kan jiimfora utgifterna med foregAende Ars utgif-

1 ) Hiiri ingAr ick a bruksinventarierna , vilkas viirde vid redogiirelseArets ~ Ju t utgjorde 752 014 361 mark. 
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tero Utgifterna for foregll.ende ll.r var 29 853 974 435 
mark och utvisade sll.lunda en okning av 701 874 
09 1 mark eller 2o s 5 % 0 

Utgiftsprocenten, dvso procentforhll.llandet mel
Ian utgifter och inkomster utgjorde ar 1959 
98o75, Ar 1958 99o 23 och ll.r 1957 94oll. 

Jarnvagsstyrelsens utgifter utgjorde ll.r 1959 
824 688 602 mark och linjeforvaltningens utgifter 
30 450 175 201 mark eller i procent av utgifternas 
totalbelopp respo 2o64 och 97 oS6 % 0 

U tgiftens art 

J ~n:vagsstyrelsen 
A vlolllllgar 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 
Extra personalens arvoden ••••••••• 0 •• •••••• 

Vikariatsarvoden 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 
Resekostnader 0 o o o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o o o 0 o o o 0 o o o 0 o 0 0 0 o 
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade 

extra pensioner 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 
Under :i.ret bevilja extra pensioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Yrkesundervisningen ............. .. ......... 
Generaldirektorens dispositionsmedel 0 o 0 0 0 o o 0 o o 
Varme, lyse, vatten och renhallning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Tryckningskostnader 0000 00 .o 0 oo 000 0 0 0. 00 0000 
Diverse utgifter ....................... .. ... 
Trafikekonomiska forskningsanstalten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 

barnbidrags och folkpensionspremier 0 0 0 0 0 0 0 o 

Summa 

Jiirnviigens linjefiYrvaUning och driftutgifter 

Personalutgifter 

A vloningar 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 
Arvoden at extra personal och arbetskraft o o o 0 
Vikariatsarvoden o o 0 0 o 0 0 o o o o o 0 o 0 o . o o o o o o o 0 0 0 . 
Tjanstgoringspengar ersattning for overtids ar-

bete och sondagsarbete och premier fOr inbes-
parade fornodenheter och tagexpeditors extra-
arvoden 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 

Resekostnader, dagtraktamenten och ersattningar 
for flyttningskostnader 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 . 0 0 0 0 

Ordina~ie pensioner samt tidigare beviljade extra 
pens10ner •••••• 0 0 ••••••••• •• ••••••••••••• 

Under aret beviljade extra pensioner o o 0 0 0 0 . 0 0 . 
Statsjarnvagarnas andel till familjepensionsfon-

den och begravningsunderstod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~kadestand for olycksfall 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovriga vardutgifter . 0 0 0 0 . 0 .... 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 . 0 .. 

Inventarier och driftmaterialier 

Driftinventarier deras underhall och inventering 
Bransle 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 
Ovriga driftmaterialier och diverse anskaffning 

Ban a och byggnader 

Underhall av bana, banomrade samt byggnader 
Underhall av anlaggningar for elektrisk drift 

jamte ledningar for starkstrom, telegraf och 
telefon . 0 .. 0 . . . 0 0. 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 

Jamforda med foregll.ende ar fordelar sig ut
gifterna pll. de olika momenten pll. foljande satt: 

U tgifter i mark Okning eller minskning 
(-) Ar 1959 

ll.r 1959 I Ar 1958 mk I % 

432 579 328 404 596 573 27 982 755 6o92 
159162 273 145 086 607 14 075 666 90 70 

1885 739 2 464118 - 578 379 - 23o47 
14 422 439 13 912 596 509 843 3o66 

96 651645 92 902 875 3 748 770 4o04 
25 500 25175 325 0.12 

8 210 522 7 783 391 427 131 5.48 
75 000 75 000 - -

11412 580 9 099 937 2 312 643 25.40 
2 669 389 1840 000 829 389 45o08 

65 280 070 53 373 372 11906 698 22o31 
5 124 654 4 323 475 801179 18o53 

27189 463 25 462 042 1727 421 6o 78 

824 688 602 760 946 161 + 64 321820 
- 578 379 

+ 63 743 441 8 38 

8 945143 378 8 660 089 435 285 053 943 3o29 
2 251433 855 2117 990100 133 443 755 6o30 

410160 706 554 695 270 - 144 534 564 - 26o05 

1456 988 420 1455131964 1856 456 Oo13 

116 593114 113 060 263 3 532 851 3ol3 

2 286 389167 2 067 420 656 218 968 511 10o59 
10 919 618 2 502 700 8 416 918 336o31 

635 577 278 605 736 538 29 840 740 4o93 
167 506 528 104 209177 63 297 351 60075 

23 572 954 22 132 789 1440165 6o51 

87 814 400 64 353 664 23 460 736 36.46 
3 570 016 250 4 261011363 - 690 995113 - 16o22 

626 345144 580 356184 45 988 960 7o92 

3 640 353 279 3 275 074 889 365 278 390 11.15 

90 811333 85 054 624 5 756 709 60 77 
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U tgifter i mark 

Utgirt er i mark 

ll.r 1959 

Rorlig materiel 
UnderhaU av rullande materiel, arbctsmaskincr 

och maskinclla anordningar . . . . . . . . . . . . . . . . 3 321 620 732 
Ersiittning for begagnande av friimmande rul-

lande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 169 763 

dvriga sakutgiftcr .... . .... . .... . 
Tryclnlingskostnader . ....... .... . . ... . . .. .. . 
Skadeersii.ttningar och brandskydd ......... . . 
Skatter ........... .. ..................... . . 
Ersattning at postverket for postbefordran . .. . 
Divere utgifter . . ........ .. ..... ... ....... . 
For oforutsedda behov, till ministeriets for-

fogande .. . .. . .............. . . . ........ . . . 
For oforutsedda behov, till jiirnviigsstyrelscns 

forfogande . . . ..... . .. . ......... .. ....... . 
Arnorteringar och avskrivningar ..... . . ... . . 

Av taten i egenskap av arbetsgivare erlagda 
barnbidrags- och folkpensionspremier 

lnnehavarnas av tjii.nst ellcr befattning pa det 
forstorda omnidet i norra Finland dagspen-
ningar .......................... . ....... . 

Rabatterna beviljade pa transportsavgifter .. . . 

Linjeforvaltningen sammanlagt 

60 936 946 
43 397 150 
25 360 486 

-
37 453 098 

-

873 744 
1323 061 891 

563 368 018 

5 302 682 
719 015 282 

30 450 175 206 

I ll.r 1958 

I 
3 243 651 315 

9 007 089 

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

-

799 256 
1142 979 534 

548 640 998 

5 386 726 
-

29 093 029 274 

Inalles 31274863808 I 29853974435 

Okniog eller minskning 
(-)a,., 1!159 

mk !% 

77 969 417 2.40 

21152 664 234. 4. 

- 1 506 724 - 2.4.1 
t4 724 684 12.22 
8 702 537 52.24 

- 12 000 000 - 100.00 
- 6 517 557 - 14. 2 

- -

74488 9.32 
180 082 357 15.76 

14 727 020 2.6 

- 84 044 - 1.56 
719 015 282 100.00 

+ 2 212 783 934 
- 855 638 002 

+ 1357 145 937 4.67 

+ 1420 889 373 4.71i 
- 719 015 282 

+ 701874 091 2.3 5 

Enligt statsjarnvagarnas bokforing utvisade 
det ekonomiska resultatet av statsjarnvagarnas 
drift l.mder Ar 1959 en brist pa 389.9 milj. mark. 
Da motsvarande resultat ar 1958 utvisade en 
brist pa 229.1 milj. mark, var det ekonomiska 

resultatet for 1959 jamfort med foregaende ar 
160.2 milj. mark eller 69.1 a % samre. I exa.kpa 
siffror framgar vaxlingarna i ifragavarande eko
nomiska resultat av foljande sammanstallning: 

I a r 1959 

mk I 
AI 1958 Olrning ar 1950 

mk mk % 

Inkomster ................................. ·I 30 884 875 311 
Utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 274 863 808 

I 29 624 207 564 1260 667 747 4.25 
I 29 853 974 435 1420 889 373 4. 76 

dverskott eller brist (-) ...... ... . .. ........ 1 - 389 988 497 1- 229 766 871 160 221 626 69.73 

Helsingfors, jarnvagsstyrelsen den 1 december 1960. 

ERKIH AALTO 

Arvi Nikkilii. 


