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YLEISKATSAUS 

1. Rautatieliikentecn kehitys 

V. 1959 alkanut noususuhdanne jatkui ker
tomusvuonna entisestii.ii.n voimistuneena lyoden 
leimansa koko talouselii.mii.ii.mme. Sen vaikutus 

tii.rkeimpiin kuljetusten kysyntaii.n vaikuttaviin 
tekijoihin ilmenee taulukosta 1. 

Taulukko l. Rautatieliikenteen kysyntii.iin vaikuttavien ulkopuolisten tekijii.in kehitys vv. 1956-60. 

Suorite 
I Yksikko 1956 1957 195 1 1959 1 1960 

I 
Muutos 
% 
1959/60 

I. Teolli;mus, :rolyymi ............... . .. . . •1954 100• 114 
123 
113 

117 
133 
115 
100 
109 
101 
123 
109 
123 
117 

113 
135 
110 
101 
114 
100 
137 
109 
110 
115 

123k 
151k 
121k 
102k 
119k 
105 
144k 
116 
132 
131 

140 
160 
137 
117 
126 
123 
131 
126 
165 
152 

+ 14 
+ 6 
+ 13 
+ 15 
+ 6 
+ 17 
- 9 

- ka.J.vannaJs . ..... ........ ... . . ... . . . 
- tehdas .. .. . ....................... . 

2. Metsii.talous ......... . ........ ... . .... . 
3. Rakennustoiminta, volyymi . . ..... . . . . . 
- talonrakennus .. .. .......... . ...... . .. . 
- maa- ja vesirakennus . . ........... . ... . 
4. Reaalikansantuote . . .... . . .... .. . ..... . 
5. Tuonti, volyymi ................. . . .. . 
6. Vienti , volyymi ...................... . 
7. Ammatt.moott. ajoneuvoliikenne, volyymi 
- henkiloliikenne ....................... . 
- tavaraliikenne ...... . .............. . 
8. Rekisteroityjen h-uorma- ja pakettiautojen 
-luh-u 1) .. .... ....... . ................ . 

- kantavuustonnit ..................... . 
9. Henkiloliikenne moottoriajoveuvoilla . . . . 

k- korjattu Juku 

kpl 
tn 

106 hkm 

96 
109 
105 
117 
108 
127 
107 

115 
115 

116 
106 

119 
110 

127 
125 

136 
134 

54 000 57 300 55 300 55 300 62 000 
177 000 187 000 186 OOOk 198 000 214 000 

5 950 6 300 6 700 7 400 8 600 

+ 9 
+ 27 
+ 16 

+ 7 
+ 7 

+ 12 
+ 8 
+ 16 

') Taulukossa autojen Juku kunakin vuonna on kahden periikkiiisen vuoden (vuoden Jopun tilanteen) keskiarYo. Kantavuus
tonnit on la~kettu samoin. 

Kohdassa 2 »liikenteen hoito ja kuljetukset•>, 
on tauJukossa 2 esitetty rautatieliikenteen kehi
tystii. valaisevia lukuja vastaavalta ajanjaksolta. 

Yleinen talouselamii.n aktiviteetin kohoaminen 
heijastuu selvii.sti rautatieliikenteessii., jopa jyr-

Tavaraliikenne 

kempanii. kuin kokonaistuotannossa: rautatie
liikenteen kokonaisvolyymi nousi v:sta 1959 noin 
12 %, kokonaistuotanto 9 %. Vastaavasti olivat 
kaupallisen liikenteen nettosuoritteiden muutok
set seuraavat: 

1959 1960 Muutos % 
1959-1960 

milj . tonnia . ................ .. ............ . 17.0 
4 205 

19.0 + ll .s 
milj. tonnikm .... .... ... ............. ... .. . 

Henkiloliikenne 
milj. matkaa ... . .. .. . . . .. ... . ... .. . . .. . ... . 
milj. henkilokm ........................... . 

34.0 
2 270 

4 865 + 15.7 

36.6 + 7.6 
2 340 + 3.1 
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Nousu oli huomattavin tavaraliikenteessa, 
johon kokonaistuotannon muutokset lahinna vai
kuttavat. Nettotonnikilometreissa paastiinkin 
v. 1960 uuteen ennatyslukuun, joka olin. 10 % 
suurempi kuin Korean huippusuhdannevuonna 
1951 ja 7 % suurempi kuin v. 1955, jolloin rauta
teiden tavaraliikenne oli siihenastisista vilkkain. 
Rautateiden tavaraliikenteen volyymin voidaan 
laskea lisaantyneen vuodesta 1959 vuoteen 1960 
noin 14 % eli yhta paljon kuin teollisuustuo
tannon volyymi vastaavana aikana. Tahan nou
suun on voimakkaimmin vaikuttanut paperi- ja 
massateollisuuden tuotannon kasvu yhdessa 
noususuhdanteen mukanaan tuoman ulkomaan
kaupan yleisen vilkastumisen kanssa. 

Osatekijana voidaan myos mainita vaikea talvi. 
Talven 1960 jaaolosuhteet ja siita johtunut me
renkulun vaikeutuminen seka Suomenlahdella 
etta Pohjanlahdella aiheuttivat keskikuljetus
matkassa 2. 7 % :n nousun edelliseen vuoteen ver
rattuna. Koko vuoden keskikuljetusmatka ali 
260 km. Korkein keskikuljetusmatka ali maalis
kuussa, jolloin se nousi 313 kilometriin, mika on 
suurempi kuin yksikaan kuukausikeskiarvo v. 
1956-60. 

Ammattimaisessa kuorma-autoliikenteessa, 
milta osin autoliikennetta koskevat tiedot ovat 
saatavissa, ali volyymi v. 1960 vain 7 % edellis
vuotista sutuempi. Rautateiden tavaraliikenne 
nayttaa siten kertomusvuonna kasvaneen kaksi 
kertaa niin paljon kuin kuorma-autoliikenne. 
Ammattimaisessa kuorma-autoliikenteessa ali v. 
1960 todennakoisesti lahes koko kapasiteetti kay
tOsstL Se osa k orkeasuhdanteen vaikutuksesta 
kasvaneesta kuljetuskysynnasta, jota autot eivat 

Taulukko 2. Rautateiden kaupallinen liikenne vv. 

Suorit e I Yksikko 1 1956 

TA VARALIIKE NE 

kyennee t hoitamaan, tuli kuljetettavaksi rauta
teille , jotka osoittivatkin ihmeteltavaa v enyrnis
kykya. Nayttaa silta, etta rautateita on kaytetty 
kuljetuskoneistomme >>varaventtiilina>> . 

Kuljetusten kysynnan kasvaessa on autokantaa 
lisatty. Kuorma- ja pakettiautojen lukumaara 
lisaantyi vuodesta 1959 vuoteen 1960 6 700:lla 
eli noin 12 % · Tama kasvu johtuu paaasiassa 
pakettiautojen lukumaaran huomattavasta 
lisaantymisesta. Kuorma- ja pakettiautojen kapa
siteetti puolestaan lisaantyi samana aikana 17 000 
tonnilla eli 8. 6 % · Samanaikaisesti rautateiden 
kaupallisessa tavaraliikenteessa vaunuston kapa
siteetti lisaantyi vain 3 600 tonnilla eli vajaat 

1 %· 
Kuljetusten kysynta rautateiden henkiloliiken

teessa kasvoi kertomusvuoden aikana vahe=an 
kuin tavaraliikenteessa. Henkilokilometrien lisay · 
vuodesta 1959 kertomusvuoteen oli vain nmsaat 
3 % · Samanaikaisesti moottoriajoneuvoliiken
teen henkilokilometrimaara nousi 16 % · Suru·in 
osa henkiloliikenteen kokonaislisayksesta tuli nain 
allen autoliikenteen osalle. Autoliikenteen suo
ritteiden huomattavaan kasvuun on voimakkaim
min vaikuttanut henkiloautojen kayton nopea 
lisaantyminen. Henkiloautokanta on kasvanut 
kertomusvuonna maarallisesti j okseenkin saman 
verran kuin vuonna 1959. Vuoden 1960 lopussa 
naiden autojen lukumaara oli noin 183 300 ja 
nousu edellisesta vuodesta 14 % · Samana aikana 
linja-autojen lukumaara lisaantyi 7 % · 

2. Liikenteen hoito ja kuljetukset 

Taulukko 2 esittaa rautateiden liikenteen viime 
vuosien kehitysta. 

1956-60. 

1957 1 1958 1 1959 1 1960 

I 
Muutos 
'X 
1959/60 

1. Kuljetettu tavaramaara 106 tn 18.0 17.9 16.1 17.0 19.0 + 11.8 
2. Nettoliikenne .......... . .. . .. 106 ntk 4420 4 330 4 065 4 205 4 865 + 15.7 
3. Keskikuljetusmatka . . . . . . . . . . km 251.8 250.3 258.3 253.3 260.2 + 2. 7 
4. Vaunuylijiiama keskimiitirin pai· 

vaa kohti .......... . ...... kpl 305 1890 2 665 2 365 695 - 70.6 
5. Keskiko.1orma . . ....... . ...... tnjaks 6.0 5.8 5.6 5.6k 5.5 - 1.8 
6. Tyhjakulku . . ...... . ...... . . % 21 23 28 28 28 ± 0 
7. Volyymi-indeksi .. . ... . ... .. . &1959 = 100» 104 104 95 100 114 + 14.0 

HENKILl>LIIKENNE 
1. Henkilokilometrit ............ 106 hkm 2 250 2 250 2 120 2 270 2 340 + 3.1 
2. Junakilometrit .. . ............ 106 j unakm 21.6 22.8 23.9 25.<l 26..1 + 3.9 
- siita moottorikalustolla ....... % 33.3 43.2 54.7 66.1 71.5 + 8.2 
3. Tiiyttosuhde ..... . ........... % 40.0 39.0 35.9 36.9 36.:3 1.6 
4. Volyymi-indeksi ...... .. .. .. . $1959 = 100>> 112 104 95 100 103 + 3.0 
k- korjattu luku 



Kuljetusten voimakas kasvu ja talven 1960 
saaolosuhteet vaativat jarjestelyja, jotta llikenne 
olisi saatu sujumaan suuremmitta hankauksitta. 
Kelivaikeuksien vuoksi esiintyi kertomusvuonna 
vain tamm.ikuussa tavallista enemman myohas
tymisia, kun taas laajassa mitassa suoritetut rata
verkon h.-unnostamistyot aiheuttivat myohasty
misia touko-syyskuussa. Muuten kuljetukset 
pystyttiin n.iiden vilkkaasta kysynna ta huoli
matta hoitamaan varsin tyydyttavasti. Vaunu
pulaa e i kertomusvuonnakaan esiintynyt. Vaunu
ylijaama, joka vuonna 1959 oli keskimaarin-
2 370 vaunua paivassa, supistui kertomusvuonna 
695 vaunuun paivassa. 

Tavarajunayhteyksia pystyttiin vuonna 1960 
edelleen nopeuttamaan. Niinpa suor·ien tavara
jun.ien lukumaaraa on voitu vaunu.kuormaliiken
teessa jossain maarin lisata ja taten saavuttaa 
tavarajun.ien seka vaunuston nopeampi kierto. 
Tavarajun.ien aikatauluja myos muutettiin kerto
musvuonna useallakin puolella rataverkkoa. Suu
relta osalta nama muutokset on mahdollistanut 
dieselvetovoimaan siirtyminen. Tavaralli.kenteen 
dieselointiaste - vaihtotyota huomioon otta
matta - on noussut junakilometreina laskettuna 
vuoden 1959 4.5 % :sta 13 . 5 % :iin vuonna 1960. 
Junien kulkua on edistanyt erittainkin se seik.ka, 
etta dieselvetovoimaa kaytettaessa veturien 
huolto risteysasemilla ei ole ollut enaa tarpeen. 

Liikenteen sujuvuutta on lisatty myos kuor
maus- ja vaihtotyotekniikkaa parantamalla. 
Niinpa puutavaran koneellista kasittelya on 
lisatty hankkimalla kiintea suuritehoinen palkki
nosturi Pihtiputaan liikennepaikalle. Mobili
nosttu-eita hankittiin myos lisaa kertomusvuoden 
aikana. Samoin raidetraktoreita hankittiin lisaa 
6 kpL Paivaa kohti laskettuna raidetraktorien 
kayttotunnit ovat lisiiantyneet kertomusvuonna 
yli 20 °'0 edellisesta vuodesta. Vaihtotyi:in t ehok
kuudenk ohoamisen ansiosta on sen kustannukset 
saatu py ymiiiin kurissa. Naitten kustannusten 
nousu on ollut k<jrtomusvuonna suhteellisesti 
pienempiia, kuin mita liikenteen run as kasvu 
olisi edellyttanyt. 

Henkili:iliikenteen junakilometrit v. 1960 
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Rautateiden kappaletavaraliikenne lisaantyi 
kertomusvuOJtna jonkin verran vahemman kuin 
tavaraliikenne keskimaiirin. V. 1960 kappale
tavaraa lahetettiin kiitotavara mukaan luettuna 
n. 841 000 tonnia eli 8. 5 % enemman kuin vuonna 
1959. Nettotonnikilometreina mitatttma kappale
tavaraliikenteen nousu oli yli 9 % . Kappale
tavaraliikenteessakin on tavaroiden koneellista 
kiisittelya edelleen laajennettu. Haarukkatruk
kien lukumaara on lisaiintynyt vuodesta 1959 
kertomusvuoteen 20:llii, haarukkavaunujen 55:lla, 
avolavojen 21 OOO:lla ja hiikkilavojen 200 yksi
ki:illa. 

Rautateiden kiskoliikenteen kasvu lisasi kulje
tusten miiaraii myos rautateiden autoliikenteessa. 
Kun oma autokalusto osoittautui riittamatti:i
maksi, oli varsinkin kotiin.kuljetustoiminnassa 
turvauduttava entista enemmiin yksityisten 
ammattiautoilijain palveluksiin. Sanottavia lii 
kenteenhoidollisia laajennuksia ei vuoden 1960 
aikana suoritettu. Tavaralinjojen lukumaara oli 
vuoden 1960 lopussa 18, yhteispituus 2 044 km. 
Jakelulinjoja oli 49, yhteispituus 3 220 km. 
Kotiinkuljetukselle oli samaan aikaan avattuna 
66 liikennepaik.kaa. Ajokilometrimiiara nousi 
VR:n autotavaraliikenteessa kertomusvuonna va
jaat 2 % edellisestii vuodesta. Rautateiden 
autoilla hoidettavien henkili:ilinjojen lukumaara 
oli kertomusvuonna 11 ja niitten yhteispituus 
391 km. Matkustajien lukumaaran nousu rauta
teiden autoliikenteessa oli liihes 10 % kertomus
vuoden aikana. 

Kuten jo aikaisemmin on todettu, kasvoi rauta
teiden henkiloliikenne kertomusvuonna vain run
saat 3 % henkili:ikilometreina. mitaten, kun vas
taava nousu koko moottoriajoneuvoliikenteessa 
oli 16 %· Rautateiden henkili:iliikenteen hoidolle 
on ollut leimaa antavana piirteena jatkuva hi:iyry
veturikaluston korvaaminen dieselvetureilla ja 
kevyen kiskoautokaluston li. aarn.inen. Henkilo
lli.kenteen moottorointiaste v. 1960 ilmenee seu 
raavasta asetelmasta. 

Vetovoimn l'ikn- ja kiitojunat 
10' junnkm % 

Henkiliiiunnt 
10' junakm % 

Yhteensa 
10 ' junnkm % 

Moottoriveturit 1 826 26. 5 186 l. 0 2 012 7.6 
Moottorivaunut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 587 23.0 1 268 

13 979 
4 030 

6.5 
71.8 
20.7 

2 855 10.8 
Kiskoautot ................... . .... . 13 979 53 . 1 
Hi:iyryvetw·i t 3 480 50.6 7 510 28 . 5 

Yhteensa 6 983 100.0 19 463 100.0 26 356 100. 0 

2 2121-62/1,73 
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Koko henkiloliikenteen osalta on moottorointi· 
aste no us ut k ertomusvuonna 71. 5 % :iin edellisen 
vuoden 66.1 % :sta. 

3. Tekollliset t uotantoviilineet 

Kertomusvuoden aikana liitettiin valmiisiin 
ratoihin ja avattiin yleiselle liikenteelle yhteensa 
124 km uutta rataa. 

Varsinaiset uudet valmistuneet rataosat olivat 
2. 2 km:n pituinen Pyhasalmen kaivosrata seka 
viimeinen Suolahden--Haapajarven rataosalla 
rakenteilla ollut 43. km:n vali Selantaus-
Kannonkoski . Koko Suolahden--Haapajarven 
171 km:n pituinen rataosa saatiin nain ollen vuo
den 1960 loppuun mennessa liikenteeseen . Lahden 
--Loviisan radan muuttaminen levearaiteiseksi 
saatiin loppuunsuoritetuksi ja rata avatuksi y lei
selle liikenteelle. Toita jatkettiin edelleen Kontio
maen--Taivalkosken, S iil inj arven --J uankosken 
ja Kaulirannan--Kolarin rautatierakennuksilla 
seka Jyvaskylan--Suolahden muutostyomaalla. 
Tyot aloite ttiin kertomusvuonna Koveron--Hera
jarven ja Luumaen--Lappeenrannan rautatie
rakennuksilla. 

Ratapillalaajennuksia ja raidejarj estelytoita 
suoritettiin useilla liikennepaikoilla. Naista oli 
huomattavin Riihimaen jarjestelyratapihan laa
jennustyo, johon oli ryhdytty jo vuoden 1959 

puolella. Vuoden 1960 loppuun mennessa siella 
oli uutta raidetta valmiina 15.4 km, minka lisaksi 
oli a ennettu paikoilleen 53 vaihdetta. Kaynnissa 
olleista kaksoisraidetoista mainittakoon, etta 
rataosat Pitajanmaki--Leppavaara seka Kangas
ala--Suinula, yhteispituudeltaan n. 9 km, avattiin 
kertomusvuoden aikana liikenteelle . Edelleen 
jatkettiin kaksoisraidetoita ratalinjalle Hameen
linna--Kuurila, milia osuudella kaksoisraidetta 
valmistui noin 23 km. Talla kiskotustyomaalla 
sovellettiin ensi kerran rautateillamme ns . · ele
menttikiskotusta. Sepelointia suoritettiin ker
tomusvuonna 174 km eli lahes saman ven·an kuin 
vuonna 1959. Kertomusvuoden loppuun m ennes a 
sepeloitya rataa oli kaikkiaan 1 190 km eli 21.6 % 
koko paaraidepituudesta. Sepelia kaytettiin 
478 000 m 3 • Paaraidekiskoa vaihdettiin k ertomus
vuonna uusiin yhteensa 60 km matkalla, mika 
on vain n . 45 % edellisen vuoden vastaavasta 
maarastti.. Lisaksi n. 40 km matkalla vaihdettiin 
kiskotus kayttokelpoisiin, jo radassa aikaisemmin 
olleisiin kiskoihin. Kun suurella osalla rataverkkoa 
on vielti. kulunut ja nykyiselle liikenteelle liian 
heikko kiskotus, ei kiskonkatkeamien lisaanty
miseltii. voitu valttya. Katkeamien tai murt umien 
takia poistettiin radasta kertomusvuonna 3 014 
kiskoa, mika on lahes 50 % enemman kuin vuonna 
1959. 

Oheisesta asetelmasta ilmenevat vetovoiman 
muutokset vuodesta 1959 kertomusvuoteen 1960. 

1959 
kpl 

1060 
kpl 

lisiiys ( + l 
v/ihenny (-) 
kpl 

Hoyryveturit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 659 -- 21 
Dieselveturit ... . .... ... ....... . ....... : . . . . . . . . . . 90 128 + 38 
Moottorivaunut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 25 -- 3 
Kiskoautot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 167 + 21 

Suurin lisays tapahtui dieselvetureiden koh
dalla. Niiden osuus koko vetovoimasta oli ker
tomusvuonna 13.1 % , v. 1959 vastaava luku oli 
9.5 % - Loppuun kaytettyina poistettiin liiken
teesta 21 hoyryveturia. Keveita kiskoautoja 
hankittiin vuoden aikana 21 kpl. Henkiloliiken
teen vaunusto lisaantyi 22 kiskoauton liitevau
nulla, joissa kussakin on matkustaja- ja tavara
osasto (sarja EFiab). Kun kuitenkin . samana 
aikana poistettiin liikenteesta 31 henkilovaunua, 

Yleisen liikenteen vaunut • • • 0 ••••• • • • •• 

Virkatarvevaunut ..... . ....... . .. . ... 
Ybteensa 

--------------------------------------
Ybteensa 944 979 + 35 

aleni niitten lukumaara hieman edellisesta vuo
desta. Kertomusvuoden lopussa oli henkilo
vaunuja yhteensa 1495. Tavaravaunuston maara 
oli kertomusvuoden lopussa 26 543 eli tasmalleen 
sama kuin edellisena vuonna, sillti. uusien hankittu
jen vaunujen ja vanhojen liikenteesta poistettujen 
vaunujen lukumaara oli yhta suuri. Seuraavasta 
asetelmasta ilmenee rautateiden tavaravaunu
kanta vuoden 1960 lopu ssa. 

Katettuja Avo· SiiiliO· Yhteensa 
vaunuja vaunuja vaunuja 

9 458 12 905 362 22 725 
614 3 116 88 3 818 

10 072 16 021 450 26 543 



Opastin- ja turvalaitteiden kehittamisessa on 
tarkeimpana saavutuksena mainittava rataosan 
Mikkeli-Pieksamaki kaapelointi, mika saatiin 
kertomusvuoden aikana paatokseen. Tama sisal
tyy osana linjalla Kouvola-Pieksamaki toteutet
tavaan liikenteen kauko-ohjaussuunnitelmaan. 
Releasetinlaitteet valmistuivat Hikialle, Turen
kiin, Harvialaan ja Peipohjaan. Tasoristetyksien 
valo- ja aanivaroituslaitteita otettiin kertomus
vuonna kayttoon 13 risteyksella. 

Ratapihatyoskentelyn helpottamiseksi tarkoi
tettuja valonheit,inmastoja tilattiin 10 liikenne
paikalle yhteensa 14 kpl. Kertomusvuoden lopussa 
oli rataverkolle hankittujen valonheitinmastojen 
lukumaara 117 kpl. Laituri valaistusta parannet
tiin myos useilla liikennepaikoilla. 

Viestiyhteyksia parannettiin niinikaan huo
mattavasti kertomusvuoden aikana. Kantoaalto
jarjestelmaa laajennettiin, samoin selektoripuhe
linverkostoa. Kaukopuhelinverkoston automati
sointia lisattiin kahdella uudella yhteydella valilla 
Helsinki-R.iihimaki. Kertomusvuoden lopussa 
oli rautateilla taysautomaattisia tai puoliauto
maattisia kaukoyhteyksia 79. Pasilassa otettiin 
kayttoon ratapiharadiojarjestelma, johon kuuluu 
2 tukiasemaa ja 3 veturiasemaa. Linjaradio
systeemin kehittamisessa paastiin niin pitkalle, 
etta kertomu svuoden loppupuoliskolla voitiin 
aloittaa rataosan Toijala-Haapamaki linjaradio
laitteiden asennus. 

Huoneenrakennustoista merkittavimpana mai
nittakoon Kouvolan asema- ja postitalo, joka 
valmistui kertomusvuoden jalkipuoliskolla. Tila
vuudeltaan se on 42 000 m 3 . Myos Hillon ja 

iiralan liikennepaikoille valmistuivat uudet 
asemarakennukset. Pietarsaareen taas saatiin 
uusi ajanmukainen ja tilava tavara-asema, tila
vuudeltaan 5 000 m 3 • 
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Rautateiden sahkoistystii, minka toteuttamista 
rautatiehallitus yleisen kehityksen huomioon
ottaen pitaa valttamattomiina, ei viela paasty 
alkamaan, silla eduskunta ei hyvaksynyt halli
tuksen vuodelle 1960 antamassa budjettiesityk
sessa sahkoistystoiden a loittamiseen ehdotettua 
400 miljoonaan markan suuruista miiararahaa. 
Sahkoistamistutkimuksia on kuitenkin jatkettu 
kertomusvuonna. Eduskunnan toivomuksesta 
kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio asetti 
20. 7. 1960 rautateiden siihkoistyssuunnitelmien 
arvostelutoimikunnan, jonka tehtaviinii on antaa 
lausunto rautatiehallituksessa laaditusta rauta
teittemme siihkoistyssuunnitelmasta ja sen talou
dellisuudesta. Toimikunnan tyo valmistui kesiillii 
1961. 

Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroi
den keskimiiiirainen kirjanpidollinen varastoarvo 
oli vuonna 1960 noin 6. s mrd mk eli jokseenkin 
sama kuin edellisena vuonna. Polttoaine- ja puu
tavaravarastojen keskimaarainen kirjanpidollinen 
arvo edella mainitusta summasta oli noin 2. a 5 

mrd mk, mika on noin 200 mmk viihe=an kuin 
kuin vuonna 1959. Hankinnat varastoihin olivat 
kertomusvuoden aikana lahes 11 mrd mk eli 
I. 4 5 mrd mk suuremmat kuin edellisena vuonna. 

4. '1-'alous ja tariflit 

Valtionrautateiden tilinpaatos osoitti kertomus
vuonna 686 milj _ markan ylijaamiia, mika vuoteen 
1959 verrattuna merkitsi taloudellisen tuloksen 
parantumista noin 1 mrd markalla. 

Sodanjiilkeisenii aikana on rautateiden tilin
pi:U.i.tos ta.ta ennen osoittanut ylijiiamaa vain vuo
sina 1948, 1951, 1952 ja 1954. 

Rautateiden taloudellinen kehity ilmenee tau
lukosta 3 ja 4. 

Taulukko 3. Rautateiden kayttokustannusten hintaindeksi vv. 1956-60 

1 1956 1 1957 1959 1 1960 llluutos 
% 
1959/60 

Hintaindeksi 

Henkilokustannukset .. ..... .. .... .. .......... . ..... . . 126 134 142 
V etovoiman polttoaineet ........... ... .......... .. .... 110 119 111 
Radan, rakennusten ja Jaitteiden kunnossapito .......... 110k 117k 121 
Kaluston korjaus ••• ••• • 0 ••• 0 •• 0 0 •••• 0 •••• • • • •• •••••• 106k 111k 121 
Muut kayttokustannukset 1) .................... . . ..... 107 116 120 

Yleinen kayttokustannusindeksi 1) ....•. •. .•... . ....... 1 111 1 125 I 13o I 
1 ) Ei sisalla poistoja 
') Ei sisiill& vuosina 1959-1960 kayttomenoiksi kirjattuja rahtialennuksia. vastaavaa. hintaindeksia 
k - korjattu lul.:u 

147 154 + 4.8 
90 90 ±0 

124 131 + 5.6 
126 131 + 4.0 
12!2) 1212) ±0 

131 1 135 1 + 3.o 
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Taulukko 4. Rautateiden kirjanpidon mukaiset kayttokustannukset, tulot ja vuositulos v\·. 1956-60, 
mmk 

Era 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1 1960 

I 
Honkilokustannuksot ......... . ....................... 15 175 16 374 16 949 17 605 1 567 
Vetovoiman polttoaineet 1) 0 • •••••••••••••••••••••••••• 4818 4 64 3 807 314 3 238 
Radan, rakennusten ja laitteiden kunnossa.pito ..... . .... 3 282 3 262 3 047 3 367 3 530 
Kuljetuskaluston, autojen ja tyokoneiclen ku:nnossapito 3 193 3 445 3 244 3 322 3 714 
Sekalaiset kayttokustannukset 2) ...•..•....•..•........ 1 619 15 0 1 664k 2 510 3119 
Kixjanpidou mukaiset poistot .................... . .... 894 1 021 1143 1 323 1 602 

Kayttokustannukset ybteensa I 28 982 I 30 329 29 854 I 31 275 I 33 770 

Tulot ......................... ...... ................ I 27 184 I 28 543 I 29 624 I 30 885 I 34 456 

Vuositulos ................ . ... . ........ .............. I- 1798 1- 1 786 1- 230 1- 390 I+ 686 

') Veturien ja mootLorivaunujen polttoaineet 
') Sbilltaii mm. autojen polttoaineet 
k - korjatttl Juku 

Kirjanpidollinen vuositulos osoitti kertomus
vuonna 2 '}0 :n ylijaamaa. imelliset kayttOkus
tannukset nousivat edellisesta vuodesta 1989 milj. 
markkaa eli noin 6. 5 % (rahtialennuk et on talloin 
vahennetty). Noususta on vajaa puolet hintain 
kohoamisesta ja loput rnaarallisen kulutuksen 
lisi:iantymisesti:i johtuvaa. Nimellisten henkilO
kustannusten nousu edellisesti:i vuodesta oli 5. 5 % , 
miki:i paaasiassa aiheutui vuoden 1960 ail{ana 
suoritetuista palkankorotuksista. Reaaliset palk
kakustannukset pysyivat suunnilleen ennallaan 
edelliseen vuoteen verrattm1a, muiden reaalisten 
henkil6kustannusten osoit.taessa vahi:iista nousua. 
Vetovoiman polttoineiden hintataso oli sama kuin 
vuoden 1959 vuositaso. Kulutuksen markka
mi:ii:irainen lisays, noin 3 % , osoittaa siten samalla 
r~aalilmlutuksen muutosta. Polttoainekulutuk
sen rakenteessa tapahtui muutosta dieseloljyn 
kulutuksen jatkuvasti lisaantyessi:i. Nousu edelli
sesti:i vuodesta oli 56 % , ktm taas hallwjen seka 
kivihillen kulutus supi tui. Muiden kustannus
erien rakenteessa ei kertomusvuonna tapahtunut 
olennaisia muutoksia. Huornattakoon kuitenkin, 
etta eri kustannuseristi:i ovat kuoletukset ja pais
tot viirne vuo ina kasvaneet nopeimmin . Kerto
musvuoden tuotot 'olivat 34 456 milj. markkaa. 
Edellisesta vuodesta nettotulot lisaantyivi:it 
3 065 milj. markkaa eli 11 % (rahtialer.nukset 
vahennettyna). Kaupallisen tavaraliikenteen tulot 
lisi:ii:intyivi:it 12 % ja henkil6liil{enteen tulot 2. 6 % 
Lenna,tinliikennetulojen, oman tavaran kuljetus
ten tulojen ja postin kuljettamisesta saadun kor
vauksen yhteenlaskettu kasvu oli 11 % ja muiden 
tulojen lisays 14 % · 

Edulliseen taloudelliseen tulokseen kertomus
vuonna ovat merkittavimmin vaikuttaneet liiken
teen voimakas kasvu seka siihen verrattuna suh-

teellisen lieva nousu kustannusten mai:irassa . Sita
paitsi vuoden 1960 aikana suoritettiin tavara
liikenteen maksuissa eraita jarjestelyja, joiden 
vaikutuksesta ke. kimi:ii:iri:iinen tariffitaso nousi 
edellisesta vuodesta noin 2 % - Huhtikmm alusta 
lukien muutettiin rahti- ja kiitotavaran vahimpia 
maksuja siten, etta rahtitavaran alinta maksua 
korotettiin 100 markalla ja kiitotavaran 50 rnar
kalla. Toulwkuun alusta nostettiin eraat tavarat 
mm. vakirehut, vakilannoitteet, sepeli, kivihiili, 
koksi, mi:irki:i oksama ·sa, takki- ym. rauta, rauta
levyt, rautalanka seki:i kiskot ja kiskotarpeet yhta 
luokkaa korkearnpaan vaunukuormaluokkaan. 
Lisaksi korotettiin noin 23 % :lla leseiden, keitto
suolan ja ulkomaisen hiekan rahteja. 

G. Yhteenveto 

Kokonaisuutena ottaen oli kertornusvuoden 
kehitys rautateille sul1teellisen edullinen. Korkea
suhdanteen vilkas liikenne lisi:isi niiden tuloja. 
Kun rautateiden kustannukset ovat ti:itakin suu
ruusluokkaa olevissa liikenteen vaihteluissa sull· 
teellisen kiinteita ja kun viime vuosina suoritettu
jen liil~enteenl1oidollisten ja telmillisten rationali
soimistoimenpiteiden tulokset alkavat vahitellen 
vaikuttaa rnyos kustannuksia alentavasti, ei kus
tannusten volyymi noussut samassa suhteessa 
kuin liikenteen mi:ii:irii, joten kirjanpidollinen 
ki:iyttotulos muodostui ylijai:imi:iiseksi. 

Kilpailussa henkilokuljetuksista rautatiet jou
tuivat tallakin kertaa luovuttarnaan suurimman 
osan liikenteen lisayksesti:i moottoriajoneuvoille, 
ja kehitys tulee jatkurnaan samansuuntaisena. 
Korkea uhdanteen aiheuttama tavaraliikenteen 
kysynnan lisays oli niin suw·i, etta kuorma-auto
liikenteen kapasiteetti nahti:ivasti muorlostui kil-



pailua. rajoittavaksi tekijaksi. Kun kuorma-auto
kantaa on korkeasuhdanteen aikana lisatty enern
man kuin kokonaistuotannon keskimiiiirainen 
kasvu edellyttaisi, tulee autoliikenteen kilpailu 
myos tavarankuljetuksissa tulevaisuudessa kiris
tymaan. Erityisesti tarna tulee tuntumaan lasku
suhdanteen aikana, jolloin autoliikenne jousta
vamman hintapolitiikkansa ansiosta pystyy 
tehokkaasti kilpailemaan vahentyvista kulje
tuksista. 

Rautateiden kilpailukyvyn parantaminen edel
lyttaa, etta rautatieballituksen rnahdollisuuksia 
vastata hintapoliittisin keinoin kilpailuun nykyi
sestii lisatiian. SamaHa olisi kuitenkin turvattava 

11 

rnahdollisuudet tuottavuuden jatkuvaan kohoa
rniseen rnyontamalla riittavasti varoja rauta
teiden kuljetuskaluston ja rataverkon nykyaikais
tamiseksi. Erityisen tarkeatii. olisi, etta varoja 
saataisiin riittavii.sti vetovoiman uusintaan ja ettii. 
vetovoirnakysymys kokonaisuudessaan ja siten 
myos kysyrnys rautateiden sii.hkoistii.rnisesta saa
taisiin ensi tilassa ratkaistuksi. Sahkovedon 
taloudellisuus rnuihin vetovoimamuotoihin ver
rattuna merkitsisi rautateiden tuottavuuden pa
rantumista. Myos turvalaiteohjelman toteutta
mista olisi keskeytyksetta jatkettava liikenteen
hoitotekniikan kehittamistii. ja kii.yttokustannus
ten alentamista silmallii pitii.en. 

I. YLEINEN HALLINTO 

H a 11 in n o 1 l i n en j a k o. Kulkulaitosten 
ja y1eisten toiden minister-ion paatosten mukai
sesti 1iitettiin kertomusvuonna valmiisiin 
ratoihin seka avattiin y1eiselle liikenteelle rauta
tieballituksen mii.ii.rii.amassa 1aajuudessa seuraavat 
rataosat: 

Suolabden-Haapajii.rven rautatierakennuksen 
13.2 km:n pituinen rataosa Selantaus-Keitele
pohja helmikuun 15 paivii.sta lukien seka 19. 5 
km:n pituinen rataosa Varanen-Keitelepohja 
lokakuun 1 paivastii. lukien. Hallinnollisessa ja 
tilastollisessa suhteessa molemmat rataosat kuu
luvat Y1ivieskan liikennealueeseen ja 2 talous
jaksoon, edellinen rataosa 7 ratajaksoon, 5 kone
jaksoon, 4 vru·astojaksoon ja 5 liikennejaksoon 
seka jii.lkin1mainen rataosa 5 ratajaksoon, 9 kone
jaksoon, 3 varastojaksoon ja 9 liikennejaksoon; 

Pyhasalmen 2. 1 km:n pituinen kaivosrata heina
kmm 15 paivasta lukien. Hallinnollisessa ja tilas
tollisessa suhteessa mainittu kaivosrata kuuluu 
Iisalmen liikennea1ueeseen, 2 ta1ousjaksoon, 7 
ratajaksoon, 9 konejaksoon, 4 varastojaksoon ja 
5 liikennejaksoon; 

Jou1ukuun 1. paivasta lukien 78.15 km:n pitui
nen rataosa Lahti-Valko. Tama rataosa kuuluu 
hallinnollisessa ja tilastollisessa suhteessa Lahden 
liike1mealueeseen, 1 talousjaksoon, 2 ratajaksoon 
2 konejaksoon, 1 varastojaksoon ja 2 liikenne
jaksoon. 

H a 11 into as e t u k sen m u u t tam i-
na n. Hul1tikm.m 13 pii.ivii.na annetulla asetuksella 

muutettiin valtionrautateiden hallinnosta jou1u-

kuun 21 pii.ivana 1932 annetun asetuksen seu
raavat kobdat: 

14 §:n 1 momentin 2 kohta, 15 §:n 1 momentin 
1 ja 2 kohta, 48 §:n 2 momentin 1 kohta, 49 §:n 
14 momentti, 51 §:n 2 momentti, 55 §:n 1 momentti 
ja 67 §. Muutokset koskevat talousosaston toi
mistojakoa, keskushallintoon asetettavia viran 
tai toimen haltijoita, heilta vaadittavia kelpoi
suusehtoja, virkojen ja toimien tayttarni esta seka 
vuosilomajarjestyksesta annettuja maarayksia. 

R a u t a t i e h a 11 i n n o n t y 6 j a r j e s t y s. 
Elokmm 26 pii.ivana vahvistettiin rautatiehalli
tukselle uusi lokakutm 1 paivana voimaanastuva 
tyojarjestys, minka 2, 3, 4, 6 ja 16 §:en myohem
min tehdyt muutokset tulivat voimaan jouln
kuun 1 paivasta lukien. 

T y 6 a i k a l a u t a k u n t a. Rautatiehalli-
tuksen tehtya edellisenii vuonna esityksen valtion
rautateiden tyoaikalautakunnan uudek i ohje
saannoksi ilmoitti ku1kulaitosten ja yleisten toi
den ministerio kirjeella tammikuun 14 paivana 
1960 vahvistaneensa en noudatettavaksi vuoden 
1960 alusta lukien. 

0 p e t us to i men o h j e s a ant 6. Rauta
tieballitus muutti maaliskuun 1 paivana opetus
toimen ohjesaannon 54 §:n 3 momentin seka loka
kuun 25 paivana 18 §:n. Edellinen muutos koskee 
alemmille liikenneoppikursseille pyrkijoiden paa
sytutkintoa ja jalkimmainen oppikurssiajan palk
kauksen takaisin maksamista erinaisissa tapauk
sissa. 
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V a 1 t i o n r au t a t e i d en 1 e h t i p a 1-
v e 1 u. Vuoden a1usta lehtipa1ve1u ryhtyi ju1kai
semaan Rautatieuutisia nimista 1ehtea, joka 
aluksi sisa1si vain kotimaan uutisia, mutta laa
jennettiin 1okakuun a1usta alkaen kasittamaan 
myoskin rautatieuutisia u1komailta. Lehtea ilmes
tyi 44 numeroa ja se on jaettu, paitsi rautatie
laitoksen omassa piirissa, kaikille kotimaisille 
·anoma1ehdille, useimmille aikakau lehdille, tieto
toimistoille, huomattavimmil1e teollisuus- ja liike-
1aitoksille seka valtiovallan tarkeimmille e1imil1e. 

R aut at i e suo j e 1 u. Va1tionrautateiden 
virasto- ja laitossuoje1u (rautatiesuoje1u) on ker
tomusvuoden aikana saatu tehokkaasti kayntiin. 
Kulku1aitosten ja yleisten toiden ministerio vah
vi ti va1tionrautateiden suojelujarjestyksen 3. 3. 
1960 ja rautatiehallitus antoi sen perusteella 
rautatiesuojelun erikoismaaraykset 8. 12. 1960. 
Samana paivana rautatiehallitus antoi ohjeet 
suojelujaksojen ja suojeluo ien suojelusuunni
telmien laatimise ta. Kertomusvuoden aikana 
pidettiin myo ensimmaiset rautateiden suojelu
johtajakurssit. 

Ark is to j a k i r j as to. Rautatiehalli
tuksen arki to on jarjestetty kokonaan uudelleen 
ja lisaksi sinne on hankittu sahkokayttoinen 
Compactu -hyllysto. Uuden jarjestelman ansiosta 
on arkistotila voitu supistaa suunnilleen puoleen 
ja arkistomateriaalin kasittelya merkittaviisti 
nopeuttaa. 

Rautatiehallituksen kirja ton toimesta ryhdyt
tiin vuoden alusta lukien julkaisemaan aikakaus
lehtikatsausta, jota vuoden aikana ilmestyi 41 
numeroa. Julkaisu sisaltaa nimen ja lyhyen selos
tuksen kaikkien kirjastoon saapuneiden aikakaus
lehtien tarkeimmista artikkeleista. Katsaus on 
helpottanut ja tehostanut varsinkin ulkolaisten 
teknillisten ja tieteellisten artikkeleiden seuraa
mista. 

Kay t t 6 komi teat. Keskuskayttokomi
tea ja jaksonkayttokomiteat eivat ole toimineet 
kertomusvuoden aika.na. 

To i m i k u n nat. Vuoden 1960 aikana rauta
tiehallitus asetti toimikunnat: 

- laatimaan kutakin varainhoitovuotta varten 
luonnok en rautatiehallituksen tulo- ja meno-

arvioksi, sikali kun on kysymys uusien vaki
naisten virkojen tai toimien tahi ylim.aaraisten 
toimien perustamisesta tai muuttamisesta; 

- tutkimaan kysymysta veturisarjojen tulevasta 
siirtamisesta kaytosta poistettujen luetteloon 
seka tekemaan asiasta esityks nsa rautatie
hallitukselle; 

- tutkimaan ti1ityksessa kaytettavien koneiden 
hankkimista suuremmille liikennepaikoille 
rautatiehallituk en helmikuun 2 paivana 1960 
vahvistaman valtionrautateiden tilityssaannon 
muutoksen mukaisen rahdintilitysmenetelman 
helpottamista ja edelleen kehittamista sil
malla pitaen; 

- valmistelevasti kasittelemaan asiat, jotka kos
kevat kaupallista toimintaa liikennepaikoilla 
ja junissa ennen kuin ne liikenneosaston toi
mesta esitellaan rautatiehallitukselle tai paa
johtajalle seka antamaan lausuntoja ja teke
maan ehdotuksia voimassa olevista mainittua 
toimintaa koskevista sopimuksista; 

- kaymaan sopimusneuvotteluja Helsingin kau
pungin kanssa He1singin rautatieasernan ja 
rautatiehallituksen hallintorakenm1ksen liitta
mi e. ta kaupungin kaukolammity verkkoon; 

- kasittelemaan mainospaikkojen vuokraamista 
koskevaa kysymysta ja tekemaan rautatie
hallitukselle esityksen toimenpiteiksi asian 
jar j estamiseksi; 

- laatimaan luonnoksen kulkulaitosten ja yleis
ten toiden ministeriolle tehtaviia esitysta var
ten televisioantennien asentamise ta valtion
rautateiden omistamiin kerrostaloihin; 

- antamaan rautatiehallitukselle lausunnon vu·
kapukujen luontoisantitoimikunnan 24. 8. 
1955 paivatysta mietinnosta seka erinaisista 
myohemmin esille tulleista erillisista virka
pukukysyrnyksista. 

Kertomusvuonna kasiteltyjen asioiden luku
rnaara kay se1ville alla olevasta taulukosta, johon 
vertailun vuoksi on otettu myos edellisen vuoden 
vastaavat luvut. 
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Rautatiehallituksessa v. 1 g 6 o kasiteltyjen asian lukumaara 

Yleisistunto Osas tois tun to Esltel ty paiL· Esittely "YhteensiL 
tai yU- johtajalle 

Osasto, Joka on csitellrt asian johtajalle 

1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 

Hallin to-osasto •••••• 0 •• • •• •• • • • 6 6 374 316 60 62 4159 4 453 4 599 4 837 
Talons ~ ....... . ........ . 7 5 356 300 209 9 1 361 875 1933 1189 
Rata • . . ........ . ...... 15 2 517 555 9 23 3 060 2 977 3 601 3 557 
Kone • • ••••••••• 0 • • • • • • 11 8 250 292 36 24 2 835 2 706 3132 3 030 
Varasto I) 0 •••••• • •••••• • •• 4 2 433 556 24 18 1 987 1950 2 448 2 526 
Liikenne ~ ................. 7 9 194 155 550 514 3 570 2 917 4 321 3 595 
Tariffi )) ................. 2 2 95 96 24 32 10 273 12 600 10 394 12 730 
Rautatierakennusosasto . ..... .. . 2 2 112 111 86 90 880 973 1080 1 176 

Yhteensii , 54 1 36 j2 331J2381 J 9981 n2 J28125l29451j315o 1 3264o 

A mmattiopetus 

Rautatieopistossa pidettiin kertomusvuonna 
yhteensii. 15 kurssia 53 1 oppilaalle. Muusta koulu
tustoiminnasta mainittakoon, etta liikennejak
soissa jarjestettiin 6 alokaskurssit 184 oppilaalle 
seka ilmajarrukursseja liikennetarpeen edellyttii.
miissa laajuudessa. 

Lisii.ksi jii.rjestettiin kiskoautonrahastajakurs
sit yhteensii. 35 oppilaalle ja annettiin lisii.koulu 
tusta 27:lle rahastajantehtavissii. toimivalle kon
duktoorille. 

Konejaksoissa jii.rjestettiin yleismoottorikurs
seja 17. Nailla oli oppilaita yhteensa 520. Kone-

Liikenneosasto: 

Ylemmat liikenneoppikurssit ••••• • 0 •••• ••• • • 

Alnstavat liikenneoppikurssit ................ 
Turvalaitekurssit ••••••• 0 •••••••••••••• • ••• 

apulaiskursseja pidettiin kahdet, joilla oli 60 oppi
la.sta. 

Kielikursseja oli kertomusvuonna ainoastaan 
Turun asemalla englannin kielessii. 11 oppilaalle. 

Rautatieopistossa jarjestettyihin englannin ja 
saksan kielen tutkintoiliin osallistui 8 henkiloii. ja 
kirjeelliseen opetukseen osallistui englannin kie
lessii. 5, venajii.n kielessii. 6 ja kirjanpidossa 17 
opiskelijaa. 

Kirjeopistojen kautta on opiskellut englantia, 
ranskaa, saksaa ja ruotsia 22 henkiloii.. 

Rautatieopiston omien kurssien osanottajat 
jakaantuivat seuraavasti: 

kurssia luokkaa oppilasta naista. miestii 

2 2 62 11 51 
1 l 35 6 29 
2 2 82 82 

Yhteensii. 5 5 179 17 162 

Tariffiosa.ston oppikursseilla oli 8 naista ylempien liikenneoppikurssien yhteydessii.. 

Koneosasto: 

Veturinkuljettajakurssit • 0 • • 0 ••••••••• • ••••• 2 3 99 
Vaunumiesoppikurssit ... . ............ . ..... 1 1 25 
Vaunumestarioppikurssit • • • • •••• 0 • •••• • •••• 1 1 36 
Yleismoottorikurssit ••• •• ••••••• • 0 . 0 • • ••••• 1 1 45 
Dieselveturien kuljettajien kouluttajaku.rssit ... 2 2 66 

Yhteensa 7 8 271 

Muiden osastojen kurssit: 

Kone- ja varasto-osaston kurssit ............. 1 1 23 9 14 
Varastonhoidon peruskurssit .. ....... . . . .... 1 1 30 l 29 
Rakennusmestarikurssit • ••••• 0 •••••• • ••••• • 1 1 28 28 

Yhteensii. 3 3 81 10 71 

Kaikk iaan 15 16 531 27 504 
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Sisaanpaasytutkintoihin osallistui alemmille lii
h:enneoppikursseille (ns. konduktoorikuTssit) 703, 
vetminkuljettajaoppikUTsseille 33 ja val.murnies
oppikmsseille 26 pyrkijaa. 

Vetmimiesten patevyyskirjoja on annettu kaik
kiaan 355 kpl, joista vetmimestarinkirjoja 2, 
veturinkuljettajankirjoja 153 ja vetminlammitta
jii.nkirjoja 200 kpl. 

Psykoteknillinen labomtorio 

Valintakokeiden jyrkka lisaantyminen on hen
kilokunnan keskuudessa tapahtuneiden monien 
muutosten ohella antanut leimansa kuhmeelle 
toimintavuodelle. Sen aikana tutkittiin kaikkiaan 
1 931 koehenkilOa, mika on tahan asti suUTin vuo
tuinen maara. Kun kaikki tutkimukset sen lisaksi 
olivat varsinaisia valintakokeita, on naiden nousu 
edellisen vuoden vastaaviin kokeisiin verrattuna 
yli 5-kertainen. Tama johtui osaksi tavanomaisten 
valintakokeiden lisaantymisesta, osaksi eraiden 
koehenkilomaariltaan varsin suUTien ammatti
ryhmien ensikertaisesta tutkimuksesta. Ammatti
oppilaita valittiin Pasilan, Turun, Kuopion ja 
kahdesti Hyvinkaan konepajalle. Lisaksi viime 
mainitulle konepajalle valittiin vuoden lopulla 
myos veturimiesoppilaita, sen jalkeen kun kone
osasto oli vahvistanut heita varten valiaikaisen 
»ylimenokauden koulutusobjelman». Veturirnies
ten valinta oli vuodesta 1957lahtien ollut mootto
roitmm vetokalustoon siirtymisen johdosta kes
keytyneena. 1\iyos liikenneoppilaita jouduttiin 
vuoden kuluessa valitsemaan kabdesti . Maalis
huhtikuussa pidettiin eri liikennepaikoilla va.Iinta
kokeet tavallaan uudelle ammattiryhmalle, ns. 

1. V eturimiehet 

hitsaajaharjoitteli.joille. Kun Pasilan konepajalla 
paatettiin aloittaa kokonaan terasrakenteisen, 
hitsatun vaunutyypin valmistus, lisasi tama akil
lisesti hitsaajien tarvetta. Naiden koulutukseen 
ei voitu talloin kayttaa suhteellisen hidasta kone
pajakoulutieta, vaan Pasilan konepajalla paatet
tiin jarjestaa kahdet pika.kurssit tallaisiksi har
joittelijoiksi soveltuville, jo varttuneemmille pyr
kijoille. 

Kokonaan uuden amrnattiryhroan muodostivat 
Oulm< ja Pieksaroaen konepajoille valitut vaunun
korjaajaharjoittelijat. Jaita kokeita pidettiin 
vuoden kuluessa kahdesti molemmille konepa
joille. Toimintakautena pidettiin myos ensimmai
set vaihtokonduktoorien valintakokeet; esikokeet 
ja muut valmistavat tyot oli suoritettu jo edelli
sen vuoden aikana. K1.m edellisesta konduktoori
kurssista oli lrulunut useita vuosia, oli pyrkijoiden 
roaara varsin suuri. Kaikkiaan jouduttiin tutki
maan 653 koehenkilOa. Kokeet pidettiin kesan 
ja alkusyksyn kuluessa maan kaikissa liikenne
jaksoissa. Lopullisena valintaperusteena kay
tettiin soveltuvuuskokeiden ja rautatieopiston 
paasytutkinnon yhteistulosta. Joskin valinta
kokeiden miiiira eraiden satunnaisten seikkojen 
johdosta oli kulm1eena toimintakautena poik
keuksellisen sumi, nayttiia kuitenkin ilmeiselta, 
etta yleinen suunta roainittujen uusien ammatti
ryhmien ja veturimiesoppilaiden koulutuksen 
elpymisen johdosta on nouseva. 

S o v e I t u v u u s k o k e e t j a s e 1 v i t y k
s e t. Toimintavuoden aikana on laboratoriossa 
tutkittu 1 931 koehenkiloii.., jotka jakaantuivat 
eri ryhmiin seuraavasti: 

vetmimiesoppilaita Hyvinkaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 
veturimiesharjoittelijoita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
vaunumiesharjottelijoita ....... . ....... . . ·. . . . . . . . . . . . . . . 8 306 306 

1. Konepajofen ammattioppilaat 

ammattioppilaita Hyvinkaa ... . ....... . ..... . . .. .. . .... . 69 
aromattioppilaita Kuopio ... . .......................... . 110 
aromattioppilaita Pasila ... . ..... . .................. . .. . 87 
ammattioppilaita Turku .................... . .......... . 62 328 

--
sahkoasentajaoppilaita Hyvinkaa ....................... . 131 
vaununkorjausharjoittelijoita . . ........... . .. . .......... . 183 
hitsaajaharjoittelijoita . . ............................... . 143 457 785 
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3. Liikenneoppilaat 

liikenneoppilaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
konduktoorikurssilaisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 805 805 

4. E1·ilaisia pikkuryhmia 

tariffi.osaston konttoriharjoittelijoita .. . ..... .. ........... . 13 
3 
5 

hallinto-osaston konttoriharjoittelijoita ..... ... .......... . 
sahk6asentajaharjoittelijoita . ........................... . 21 21 

5. Kliinisiii erityistutkimuksia 

ylilii.akarin li.ihettamia . . ............................. . 12 
2 muita ...... ... ................... . ....... .. ... ... ... . 14 14 

1 931 

Kaytossa olleiden testien ja testisarjojen tar
koituksenmukaisuutta on jatkuvasti selvitetty. 
Eraiden uusien testien ja koevalineiden antamilla 
variaabeleilla on suoritettu korrelaatiola kuja 
niiiden variaabeleiden merkitsevyyden selvitta
misek i. amoin on konepajaoppilaiden menes
tyskontrollia jatkuvasti suoritettu. 

V a I in e is t 6 j a k i r j as to. Laborato
rian vi:i.lineiston perushankintaohjelman toteu
tusta on toimintakautena jatkettu . Riihimaen 
sahkokonepaja valmisti kaksi ammattioppilaiden, 
etupaassa hitsaajien kaden varmuuden ja suju
vuuden testaukseen suunniteltua laitetta . J o 
vuoden 1959 lopulla alulle pantu, suuritoinen 
ratakoelaite saatiin viime vuoden lopputm men
nessa melkein valmiiksi. Tama laite tulee kor
vaamaan Ruotsin rautateiltii v. 1938 lahjaksi 
saadtm. jatkuvasti kaytetyn, nyt jo vanhentu
neen, ns. Anderbergin reaktioapparaatin. Kone
pajan kanssa on myos neuvoteltu jo v. 1928 val
mistetun, motoriikan tutkimiseen kiiytetyn si.ep
pauskoelaitteen tilalle suunnitellusta uudesta 
laitteesta. Naiden kahden laitteen valmistuttua 
onkin laboratorian vanhin, yli-ildiinen kalusto 
saatu kauttaaltaan uusituksi. Sieppauskoelait
teen lisaksi kuuluu vuoden 1961 hankintaohjel
maan yleisrekisterilaite, jonka valmistamisesta on 
myos jo sovittu sahkokonepajan kanssa. ah
koisten koevii.lineiden maaran vuosi vuodelta 
lisaantyessa on tallainen yleisrekisterilaite talou
dellisesti varsin edullinen, koska se voidaan 
vaihtoehtoisesti tarpeen mukaan kytkea kuhun
kin kaytossii olevaan koevalineeseen. Hyvinkaan 
konepajalta tilattu >>kaivinkone•>, johon liittyy 
kasien ja jalkojen yhteistyon testauslaite, val
mistuu myos taman vuoden alussa. 

3 2121-62 

Tyontutkimus ia siihen liittyviit mtionalisointi
toimenpiteet 

Toiminta on jatkunut kaksi vuotta sitten jar
jestelytoimiston uudelleenorganisoinnin yhtey
dessii vahvistettujen suuntaviivojen mukaisesti. 
Kertomusvuoden lopulla liitettiin jarjestelytoi
mistoon myos standardisoimisjaosto, joka oli 
siihen saakka toiminut varasto -osaston yhtey
dessa. 

Tutkimuksissa on pyritty jatkuvasti tyon tuot
tavuuden ja taloudellisen kannattavuuden kohot
tamiseen. Tyovoiman kayton selvittely ja sen 
todellisen tarpeen mii.i:irittely on ollut tutkimuk
sen kohteena varsinkin liikenteenl1oidollisten toi
mintojen kohdalla. Konejaksoissa on paahuomio 
kiinnitetty vaunujen korjauksen ja huollon sekii. 
dieselkaluston huollon jarjestelyihin, paakone
pajoissa vaunujen rakentamiseen seka korjauk
seen liittyviin tyoprosesseihin ja menetelmiin. 
Radan kiskotus- ja kunnossapitotoissa on tyo
menetelmia tutkittu my6s tuloksen laadun kohot
tamista silmalla pitaen. Tutkimukset on yleensa 
suoritettu yhteistoiminnassa keskushallinnon ja 
linjahallinnon elinten kanssa. Tutkimuskohtei
den ja tutkittujen toiden luonteesta johtuu, etta 
tutkimustoiminnat ovat yleensa jatkuvia. Ura
kointimenetelmien yhtenaistamiseksi ja tehosta
miseksi jarjestettiin 25:lle konepajan tyonjohta
jalle rautatieopistossa menetelmien ja urakoiden 
suunnittelun kurssit. 

euraava selostus on laadittu piiaasiassa toi
minnallisen jaon pohjalle, koska se selvimmin 
kuvaa tutkimusten aloja. 

L i i k en t e en h o i d o 1 1 is e t t u t k i-
m u k s e t. Asemien henkilokunnan kaytti:iii ja 
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rnitoitusta tutkittiin piiaasia a en"iilla suureh
koilla asemilla, joista mainittakoon Peipohja, 
Pori ja Mantyluoto, Haapamaki, Seinajoki, Vaasa 
ja Vaskiluoto, Pietarsaari, Kokkola ja Ykspihlaja, 
Jyvaskyla seka Kajaani. PiHiosa tutkimuksista 
kasitti asema- ja vaihtopalvelun tehtavien 
tarkkailua. Erikoistutkimuksista voidaan mai
nita Kouvolan vaihdemiesten tehtavat seka joulu
kuu sa aloitettu tutkimus tavaraliikenteen uudel
leen jarjestarniseksi rataosalla Joensuu- Kontio
maki. Tutkimukset ovat johtaneet toiden uudel
leen jarjestelyihin ja teknillisiin parannuksiin. 
Tutkimustulosten soveltanusen jalkeen on tultu 
toimeen vahemmalla tyovoimalla kasvaneesta 
liikenteesta huolimatta. 

Toimistojarjestelyt ja uudet 
rake n n u k set. Uusimissuunnitelmat laadit
tiin mm. Karjaan, Turengin, Alavuden, Lapuan, 
Haapajarven, Lappeenrannan ja Mikkelin asemia 
sekii. Seinajoen tavaratoimistoa ja Tornion ase
man tullikamaritiloja varten. Muista toinilsto
jarjestelyista voidaan lisaksi mainita Turl.m ase
man matka-, kiito- ja sailytystavaratilojen yhdis
tamisehdotus sekii. selvitys Iisalmen junatoimiston 
sijoituksesta. 

Uusien rakennusten osalta on mainittava Vii
nikan ratapihalle Tampereelle rakennettavan 
moottorivetureiden huoltohallin tyo- ja huolto
tilojen tarpeen maarittely sekii. tahan liittyen 
ehdotus vastaavista rakennus- ja raidejarjeste
lyista. Lappeenrannan veturitallin osalta on suo
ritettu vastaavanlaisia selvityksia pitamalla paa
miifu:ii.na rom. yhteista lammityskeskusta postin 
autovarilcon kanssa. Helsingin asemarakennulc
sen ja postitalon valiin rakennettavaa paikallis
liikenne- ja hallintorakennusta varten on laskettu 
sinne sijoitettavien eri toiminta-alojen vaatimat 
tilat. iinikiiiin on selvitetty Seinajoelle suunni
tellun yhdistetyn rautatie- ja linja-autoaseman 
tilojen tarvetta. 

R a t a j a r a t a p i h a t. Kiskotustyos a 
otettiin kaytantoon uusi menetelma, jota sovel
lettaessa aluslevyjen ja kiskojen kiinnitys rata
polkkyihin tapahtuu kiinteissa tyopisteissa ja 
nam valmistetut raid -elementit kuljetetaan 
matalilla kuljetusvaunuilla ratalinjalle valrniille 
raidealustalle. Lisaksi aloitettiin kokeilut erityi
sella nostoreella, josta yritetaan kehittaa apu
valine niin sepelointi- kuin nostotoihinkin. Myos 
sepeliaw·an kayttoa on pyritty yleistamaan. 
Edella mainittujen perusparannuksiin luettavien 
toiden ohella on tutkittu myos radan kunnossa-

pitotoita, varsinldn radan tukemista ja tarkistus
nostoa. 

Tyonsuunnittelun ja kustannusten tarkkallu
jarjestelman laatiminen on pantu alulle Hihinna 
rautatierakennuksia silmiilla pitaen. 

Lumityotutkimuksia on jatkettu. Rllckaruo
hojen myrkytyskokeiluja on suoritettu edelleen 
ja samalla on annettu ohjausta myos vesakkojen 
myrkytyksessa. 

K o n e p a j a t, v a r i k k o k o r j a a m o t 
j a k one j a k sot. Vaunujen valmistuspro
ses in ja Dm 6 ja 7 sarjan moottorivaunujen 
A-korjausprosessin suunnittelut ja jarjestelyt 
seka uusien menetelrnien •> isiiii.najo•> ovat olleet 
tarkeimpia tutkimuskohteita Pasilan ja Turun 
konepajoilla. Tutkimukset ovat kasittaneet koko 
tyoketjun, tahan luettuna myos tyokalut ja vali
neet, koneiden sijoitus, valivarastopaikat ja 
lisaksi tarvittavat tyorybmat ja niiden mies
maarat. Siirtyminen hoyryvetureiden korjauk
sessa kokonaisurakoista er.illisurakoihin Kuopion 
konepajalla, mika osaltaan liittyy uuden veturin
korjausohjesaannon kaytantoon ottoon, on aihe
uttanut perusteellisia tutkimuksia ja uudelleen 
jarjestelyja niin menetelmien kuin tyovoimankin 
osalta. Maalaustoiden uudelleen jiirjestely Pasilan 
konepajalla seka 54 kg/m vaihteiden ja risteyk
sien valmistuksen aloittaminen Hyvinkaa.n kone
pajalla ovat myos vaatineet \aajoja tyo- ja mene
telmii tu tkimuksi a. 

Vaurio- ja valikorjausten ke kittaminen yhii 
enenevassa maii.riissii varikkokorjaamoihin on 
vaatinut jatkuvasti tutkimuksia naiden korjaa
moiden kapasiteetin lisaarniseksi rom. korjaus
prosesseja kehittamalla ja menetelmia paranta
malla. Uuden vaunl.mkorjau ohjesaiinnon kay
tantoon otto edellyttiia muutenkin menetelmien 
y hden mukaistamista. 

Veturimiesten aloitus- ja lopetusajat ovat 
olleet tutkimuksen kohteina useilla varikoilla. 
Vaununtarkastaj ien toihin kohdistuneitten tutki
musten yhteydessii on mm. maaritelty tyovoiman 
tarve suurimrnilla liikennepaikoilla. 

Vaunujen lammitysjarjestelmia ja erilaisten 
polttoaineiden kayttoa on edelleen tutkittu, ama
ten termostaattiohjattujen lammonsaatoventtii
lien ki.i.yttoa. Kaukoliikenteen matkustajavau
nuissa on yk ikkolammitys osoittautunut talou
delliseksi varsinkin sellaiseen keskitettyyn li.i.m
rnitysjarjestelmaan verrattaessa, missi.i. lammitys
hoyry tuotetaan oljypolttoisissa kehittimissii. 



LammintavaraYaunujen osalta ovat kokeilut 
antaneet sangen myonteisia tuloksia katalyyttis
ten lammityslaitteiden kaytOsta. 

Varas to t. Kuopiossa jarjestetiin varaston 
ja konepajan sisaiset kuljetukset uudelleen seka 
maii.r-iteltiin varastohenkilOkunnan tyomaara ja 
tyovoiman tarve. Useilla polttoainevarastoilla 
samaten kuin Hankasalmen sahan tarhassa maari
teltiin suorituspalkkauksen perusteet. Malmin 
raidetarvikevaraston tutkimuksen tuloksena oli 
taman varaston siirto Hyvinkii.alle. Turkuun 
rakennettavan uuden varastorakennuksen tilofen 
tarve tutkittiin ja laadittiin luonnos vastaavaa 
rakennusta varten. Samoin selvitettiin Pasilan 
varaston lisi:irakennuksessa tarvittavat toimisto
ym. tilat. 

Standard is o imine n. Metriseen kierre
jarjestelmii.i:in seka entista parempiin teri:islaatui
hin siirtymisen seurauksena on ollut useiden en
tisten standardien tarkistus. Niinpa standardei
hin sisiHtyneet tuumakierteiset ruuvit on pois-
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tettu ja korvattu metrikierteisilla. Samoin on 
uusilla teri:isstandardeilla korvattu eraita aikai
sempia standardeja. 

Tavaranimiston osalta saatiin ryhma kiinitys
elimet valmiiksi . Tyiin alaisena ovat olleet sahko
tarvikkeiden heikko- ja vahvavirtanimistoa kos
kevat osat. 

l\I u u t o i m i n t a . Rahtikirjojen kokonais
kasittelya niin asemilla kuin tarkastus- ja tilasto
toimistossa on tutkittu ja siirrytty tutkimu ten 
tulosten perusteella rahtikirjojen paivittaiseen 
lahettami een tarkastustoimistoon. Tutkimuk
sissa on saatu viitteita tilitys- ja tilastointitavan 
edelleen kehittamiselle. 

Aloitteita saapui kaikkiaan 115 ja niista kiisi
teltiin 102, joista 7 palkittiin. 

Lomakkeita tarkastettiin 900. Uusia lomak
keita valmistettiin 90 ja vanhentuneita poistettiin 
40. 

Teknillisen Korkeakoulun tai teknillisen opiston 
loppututkintoa edellyttavien virkojen toimen
kuvaukset saatiin piiatokseen. 

II. RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET 

Kiskonvaihto ia sepelOinti: 

Vuonna 1959 otettiin rautateillamme kayttoon 
uusi ns. kansainviiJinen normaalikiskotyyppi, 
jonka paino on 54.430 kgfm. Mainittuna vuonna 
a loitettua ja Lempaalaan keskeytettya Tampere 
-Toijala rataosan ltintisen raiteen 43 kg/m kis
kotuksen vaihtoa nii.ihin kotimaisiin 54 kg/m 
kiskoihin jatketr.iin kertomusvuonna ja saatiin 
taman samoinkuin itaisenkin raiteen kiskotus 
vaihteita ja Toijalan ratapihan osuutta lu1.-uun
ottamatta, uusituksi. Vaihto kasitti 54. 9 km 
raidetta. Vastaavanlaista vaihtoa suoritettiin 
lisaksi Leppavaaran ja Kauniaisten valilla 0. 6 lrm 
matkalla. Rataosa Turku-Karjaa saatiin ker
tomusvuonna kokonaisuudessaan vaihdetuksi 43 
kg/m kiskotukselle, kun Pernion-Pohjankurun 
valinen 30 kg/m kiskotus vaihdettiin 11. 1 km 
matkalla uusiin ja 18. o km matkalla kaytettyihin 
kiskoihin. Vaihdosta kaytettyihin kiskoihin mai
nittakoon lisaksi erittain heikon 30 kg/m kisko
tuksen vaihto 43 kg/m kiskoihin 11. o km mat
kalla Porin ja Mantyluodon valilla. Kail~kiaan 

suoritettiin vaihtoa uusiin kiskoihin 68 .1 km ja 
kaytettyihin 40. 1 km matkalla. 

Katkeaman tai murtuman takia poistettiin 
radasta 3 014 kiskoa, merkiten edelliseen vuoteen 
nahden 992 kiskon eli 49 % Jisaysta. 

Sepeloinnissa suoritettiin huomattavimmat 
tyot rataosalla einajoki-Ylivieska, missa so
rasta ollut raiteen t~erros vaihdettiin sepeliin 
89. 2 km pituudelta. einajoen, Kauhavan, Pan
naisten, Kokkolan ja Ylivieskan ratapiha-alueita 
lulmunottamatta on nyt koko rataosa Seinajoki
Oulu sepeloity. Muilla rataosilla sepeloitiin rataa 
seuraavasti: Pasila-Leppavaara (molemmilla rai
teilla) 7. 2 km, Hameenlinna-Toijala (molemmilla 
raiteilla) 24. 4 km, Kouvola-valt,aktmnanraja 
(molemmilla raiteilla) 16. o km, Tampere-Pori 
18. 7 km, Tampere-Orivesi 2. 2 km, Jyvasky1a
Pieksamaki 8. s km, Pieksamaki-Mikkeli 3. o km 
ja lisaksi erittelemattiimia sepelointeja 4. 5 km. 

Yhteensa sepeloitiin siis 173.5 km, josta val
miiksi 140.5 km. Vuoden paattyessa oli sepe
loitya rataa 1 190.4 km eli 21. o % vuoden 
paa1'aidepituudesta. Raidesepelia kaytettiin 
478 000 ms. 
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Sillat: 

Hamcenlinnan pohjoispuolelle tuleva Vanaja
veden 84. o m terasristikkojanne, joka edellisenii. 
vuonna ol i valmistunut, asennettiin paikoilleen 
lii.ntisell raiteelle. Rataosalla Seinii.joki-Mu
nakka uusittiin Kyronjoen y li johtava Mtmakan 
45. o m terii.sristikkosil ta. Vilppulan 21. o m teriis
ri tikkosilta korvattiin levypalkkisillalla. Rata
siltojen osalta mainittakoon vielii. Raahen radalla 
olevan Pattijoen ja rataosalla Sukeva-Murto
maki olevan Kukkopuron 15.o m silto jen uusi
minen. 

Alikulkusiltoja rakennettiin 8, joista Kouvolan 
Kymenlaaksonkadun ja Lappeenrarman Liipi
kuUmtien sillat olivat 2-aukk oisia, muiden ollessa 
1-aukkoisia. 

Ylilmlkusiltoja rakmmettiin 3, nimittain Kuu
molankadun y likulkusilta r ataosalle Hyvinkii.ii.
Rajamaki, Tommolankadun ylikulkusilta Heino
laan ja Meijerhovin ylikulkusilta Piek amen etela
puolelle. Sillat rakennettiin urakoitsijaa ldiyttaen. 
Tie- ja vesirakennushallituksen toime ta raken
nettiin eri puolille rataverkkoa 13 ylikulkusiltaa. 

Rakennukset: 

Oulun Nokelaan rakennettiin 3 h u oneistoa 
kasittiixii. asuntotalo. Alavudelle valmistui sekii 
2 etta 1 huonoiston talo ja Hilloon 1 huoneiston 
talo. Viimek imainittu on kivitalo. Kun 5 a uin
huoneistoa valmistui muiden kuin asuntotalojen 
yhteyteen, saatiin uusia asuntoja kertomusvuonna 
yhteensii 12. Kouvolassa ostettiin 36 huoneistoa 
kii.sittava talo, kauppahinnan olessa 65 milj _ 
markkaa, sekii. siirrettiin ja uudelleen rakennet
tiin 4 huoneiston puutalo . 

Turlmun valmistui varikon huoltokeskus tila
vuudeltaan 6 600 m 3 ja 3 237 m:n 3 sum·uinen 
lampokeskus. Rakennukset, jotka ovat kivestii, 
tulivat maksamaan 99 milj. markkaa ja rakennus
tyot s uoritti m·akoitsija. Kuopioon valmistui 
rataosastoa varten kivesta o leva huoltorakennus, 
tilavuudeltaan l 53 m 3 • Lisaksi Yalmistuivat 
Ylivie kan poliklinikkarak ennus, vaunukorjaa
mon tyo- ja huoltotilat Haapamaelle sek a vastaa
vanla iset vaatimattomat huoltotilat rataosastoa 
varten Haukivuorelle ja Haukiputaalle. 

Kouvolan asema- ja postitalo valmistui vuoden 
jalkipuoliskolla. RakerulUk en, jonka rakennus
tyot suoritti Kouvolan Rakentajat Oy, ti lavuus 
on 42 000 m 3 , yhteenlaskettu ken-ospinta-ala 
12 000 ro3 ja rakennuskustannukset 503 milj. 
markkaa. Myos Niiralan raja-aseroa j a Hillo 

saivat uuden asemarakennuksen. Nii.iden aseroa
rakennusten yhteydessii. voidaan mainita myos 
Pietarsaareen valroistunu t tavara-asemarakennus. 
Se on osittain kaksikerroksinen, tilavuudeltaan 
5 000 m 3 ja tuli roaksamaan 44 roilj. markkaa_ 

Vuoden lopulla valrnistui Vatialaan rataosaston 
tyokoneiden huoltokorjaaroo ja tii.lle e rillinen 
mutmtoasema. J(orjaamorakennus on kolmiker
roksinen, ti lavuudeltaan 7 500 m 3 , ja sen raken
nuskustannukset olivat 54 milj. markkaa. Pasi
laan valmistui ti lavuudeltaan 2 310 m 3 oleva 
veturi tallin kattilahuone, J oensuuhun vaunwl
k orjauspaja, Seinajoelle junatoimisto ja Jyvas
kylaii.n lampok eskus- Pieksii.mii.en veturitallia 
laajennettiin 4 sijaa kiisittii.valla moottorivaunu
tallilla ja Kouvolan tallia 4 veturisijalla. Pieksa
mii.en sahkotalon ja Vainilckalan tyo- ja huolto
rakennuksen rakennustyot a lo itettiin kertorous
vuoden lopulla_ 

~}Iaa -alueiden lunastaminen. 

Kaksoisraiteita, radanoikaisuja ja ratapiha
laajennuksia varten jouduttiin ostamaan maa
alueita . Ensiksimainittutm tarkoitukseen lunas
tettiin rom. 7. o ha suuruinen a lue L empaii.lii.n 
kunna sa ja 1. o ha suuruinen alu e Iittalassa. 
Ratapihalaajennuksia varten varattiin taas rom. 
Hameenlinna sa 3. 4 ha, Olhavassa 1. 5 ha ja niin
ikii.ii.n 1. s h a a lue, k a h ten a lohkona, Pieksiimiien 
roaalai kunnan alueella . 

Ratapihat, kuormausalueet, laiturit 1·a tiet: 

E dellisenii. vuonna a loitettua Riihimaen jarjes
telyratapihan rakennustyotii. jatkettiin. Metsiin 
kaatoa ja r aivausta suoritettiin 15.5 ha alalta, 
maata leikattiin 263 000 m 3 ja louhittiin kalliota 
9 000 m 3 . Ratapihalle ajettiin soraa 156 000 m 3 

ja sepelia 6 500m3 . Lisaksi valmistetti in sepeliii., 
myohemmin pii.allyssepelina kii.ytettii.vii.ksi, 10 500 
rna. 

Kevaallii paii. ·tiin jo naulaamaan raiteita ja 
niitii. ol i vuoden paii.ttyessa 15.4 km ja 53 vaih
detta. Uus ien raiteiden runkoraide yhdistettiin 
Hyvinkaa-Riihimaki rataan 21. 6. 1960. Muista 
ratapihatyok ohteista mainittakoon Karjaa, Rei
nola, Ruukki, Suonenjoki, Hiirola, Hamina ja 
Hillo. Jamsii.nko. ki ja Aetsa saivat pitkii.n sivu
raiteen. Haukivuorella suoritetut r aidetason 
nosto- ja alentamistyot saatiin piiii.tokseen ja 
juna kulki ensi kerran uudessa leikkauksessa 27. 1. 
1960 . Vastaavanlaisia raidetason muutostoita 



suoritettiin myos Lamminmaen ja Pieksamaen 
valilla Iabella Pieksamakea seka Lehtoniernen
Varkauden valilla. Ensiksimainitussa tyokoh
teessa loivennettiin hukkanousua 4 ja viirneksi
mainitussa 5-6 0/00. Radan perussorastusta 
suoritettiin huomattavassa rnaarin Karjalan ra 
dalla Ristinpohjan-Viinijarven, Kaltimon
Paukkajan ja Lieksan-Karhunpaan valilla, yh
teensa 29. o krn rnatkalla . Sorastusta lisattiin 
keskirnaarin n. 30 em, mut,ta esirn. Kohtavaaran 
ja Karhunpaan valilla 55-75 em. 

Asema-alueiden kunnostamistoista olivat Lah
den ja Joensuun asema-aukion kestopaallystys
tyot merkittavimmat. Oulun henkiloaseman vali
laituria jatkettiin ja niinikaan kestopaallystet
tiin. Vesijarven satamala.ituria uusittiin 220 m. 

Rautatiemuseon suunniteltua rakentamista 
varten Pitajanmaella aloitettiin siella alueen tasoi
tustyot rakentamalla pistoraide ja siirtamalla 
taytemaata 10 000 m 3 • 

Kaksoisraiteet ja uudet rataosat: 

Rataosat P itajanmaki- Leppavaara ja Kangas
ala-Suinula otettiin kaksiraiteisina liikenteelle, 
edellinen, jonka pituus on 2. 7 km ja kiskotettu 
osittain 43 kg/m ja osittain 54 kg/m kiskoilla, 
7. 10. 1960 ja jalkimmainen, pituudeltaan 6. 5 km, 
kiskotus 43 kgjrn, 28. 12. 1960. Lisaksi valmistui 
ja otettiin kayttoon kertomusvuoden aikana 
Rahkolan-Seinajoen valinen tavararaide. Rata 
osalla Hameenlinna-Kuurila kiskotettiin kak
soisraidetta eri kohdissa 23.5 km matkalla, mutta 
kun vanha raide samalla uudelleen kiskottamista 
varten suljettiin, liikennoidaan rataosaa yksi
raiteisena. Talla kiskotustyomaalla sovellettiin 
rautateillamme ensi kertaa kaytii.ntoon ns. ele
menttikiskottamista, milia tarkoitetaan sita, etta 
kiskot kiinnitetii.an polkkyihin sita varten tar
peellisin tyokonein varustetulla kokoamispai
kalla, josta valmiit elementit siirretaan s itten 
pyorilla varustettujen telien paii.lla rataa pitkin 
paikoilleen. Elementit ovat 40 m pituisia. 

Rautatierakennusosastolta vastaanotettiin val
mistuneet rataosat Leino-Taivalvaara, pituus 
39 . 6 km ja Selantaus-Korpinen, pituus 5. 6 km. 

Opastin- ja turvalaitteet: 

Releasetinlaitteita valmistui Hikialle, Turen
kiin, Harvialaan ja Peipohjaan. 1\llessukylii.n rai
deasetinlaitteessa suoritettiin kaksoisraidetyon 
aiheuttama huomattava muutos- ja tii.ydennys-
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tyo. Rataosalla Mikkeli-Pieksamaki saatiin paa
tokseen kaapelointi, joka sisaltyy Savon radan 
liikennepaikkojen varustarniseksi releasetin- ja 
linjasuojastuslaittein toteutettavaan suunnitel
maan. 

Uusia mekaanisia asetinlaitteita valrnistui Vir
roille ja Alapitkaan ja tallaisten suurehkoja uusi
mistoita suoritettiin rom. Lahdessa, Heinolassa, 
Seinajoella ja Kemis a. 

Tasoristeilyjen valo- ja aanivaroituslaitoksia 
otettiin kii.ytantoon 13 tasoristeyksella. Naista oli 
6 tasoristeystii. aikaisemmin tiepuomilaitoksella 
varustettuja. 

Ratapihakoneistot fa laitteet: 

Lieksan 14 m kaantolava vaihdettiin uuteen 
20 m lavaan, joka, samoinkuin Iisalmen kaanto
lava, sahkoistettiin. Ratapihavalaistuksen paran
tarniseksi pystytettiin eri liikennepaikoille kaik
kiaan 9 valonheitinmastoa. Lisaksi aloitettiin 
Riihimaen vaununkorjauspajalle tulevan palkki· 
nosturin rakennustyi:it . 

Tyokonehankinnat: 

Rodbrottiin hankittiin kivenmurskauslaitos. 
Se tuotti kertomusvuoden aikana sepelia 20 000 
m 3 • Muista tyokonehankinnoista mainittakoon 
3 lurniauravaunua, 3 kauhakuormaajaa, >>Teras 
mies JL 42>>-kaivukone, 2 kevyttii. raivaustrak
toria ja 22 ratatyovaunua. 

Puutarhatoiminta: 

Vaikka lumipeite olikin ohut, viivastyi k evii.ii.n 
tulo kuitenkin siita syystii., etta vesisateita ei 
saatu. K esii. oli lii.mmin ja kasvullisuudelle suo
tuisa, syyskesii. ehka liiankin sateinen. Pitka 
syksy salli puistotoiden suorittamista hyvinkin 
myohii.an. Niinpii. mm. Kelassa, rataosalla Pasila 
-Karjaa, kylvettiin viela 12. 12. 1960 heinan
siementii. sulaan maahan. 

Kelan, Purolan, Mantilon, Kortteen, Niinimaan 
ja Niiralan liikennepaikat, joilla aikaisemmin ei 
ole ollut yleisia istutuksia, saivat ensimmaiset 
istutuksensa. 15 uutta puistoa valmistui, ja oli 
niiden kokonaisma.ara kertomusvuoden paii.t
tyessa 1 063. 

Nuppulinnan keskuspuutarhan rakennusten 
suunnittelussa pii.ii.stiin ratkaisuun . Suunnitelma 
kasittaii. 4 erillista rakennusta. Taimiston perus-
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tamistyona kunnostettiin aunapelto-nimi.nen 
alue perennamaaksi ja istutettiin sille n. 40 000 
perennaa. 

Hyvinkiiiin kaupungi.n kanssa 16. 9. 1960 teh
dyn kauppasopimuksen perusteella myytiin 
Hyvinkiiiillii olevat keskustaimiston alueet, pinta
ala 5. 6 ha, kaupungille ja on alueiden oltava 
luovuttamista varten tyhjennetyt 30. 10. 1961 
mennessii . 

Puutarhalaitoksen kaupallisen toiminnan tilin
piiiitos osoitti 84 065 markan eli 3. 1 % lisiiysta 
edelliseen vuoteen verrattuna. Taimistojen yh
tei myynnin arvo oli 2 807 379 markkaa, josta 
kesku taimiston osuus 1 599 225 markkaa. 

illanmlcennusjaostossa laadittiin 154 eri tyota 
varten 346 piirustusta. 

Terasrakennepiimstukset laacli tti in normaa
lista 17 m:n jannemittaista levysiltaa varten, jossa 
kansi on alhaalla. Haapamaen ratapihaa ylittiivaii 
jalankulkusiltaa varten laaclittiin hitsatun teriis
putkirakenteisen sillan piirustukset. 

'Ierasbetonirakennepiirustuksia tehtiin 7 ali
kulkusiltaa ja 2 ylikulkusiltaa varten. Laadituista 
alikulkusiltasuunnitelmista mainittakoon Tornion 
s ilta, vapaat aukot 3 + 9 + 9+3 m. ilta on 2-osai
nen, joiden leveydet ovat 29 m ja 10.2 m . Taival
kosken rautatiesiltaa varten tehtiin 11 pi.irustusta. 
Sillan paiijanteet ovat teriisbetonikaaria, joiden 
kansi on ylhaalla ja sillan kokonaispituucleksi 
tulee 9 m. Vanhojen siltojen korjaus- ja uusimis
piirustuksia tehtiin 92 kpl seka alustavia ehclo
tuksia ali- ja ylikulkusiltoihin ja jalankulkutun
neleihin 32 kpl. 

Huonerakennuksien rakennepiirustuksia laa
dittiin 104 kpl. Se.k,alaisia rakenteita, kuten lai
tureita, katoksia, pylvaita ym. varten laaclittiin 
39 piirustusta ja vesihuoltosuunnitelmia varten 
34 piirustusta. 

Yksityisten toiroesta tehtyja rakennesuunni
telmia tarkastettiin ja niiden johdosta annettiin 
lausunto yhteensa 92 tapauksessa, joi ta sahk6-
johtoristeilyja oli 39 kpl, vesi- ja viemiirijohto
risteilyja 23 kpl, siltoja ja alikulkutunneleita 
5 kpl ja sekalaisia rakenteita 25 kpl. 

Li aksi laadittiin teriissiltojen hankintakysely
luonnoksia, tarjouksia koskevia lausuntoja ja 
sopimusehdotuksia teriissiltojen hankintaa var
ten. Myos rautatiesiltojen, yli- ja alikulkusiltojen 
seka satamalaiturien urakkakyselyjen valmistelu 
ja tarjousten kasittely on antanut jaostolle tyota. 

Eri konepajoilla valvottiin teriissiltojen ym. 
terasrakenteiden valmistusta. Kertomusvuoden 
aikana vastaanotettiin ja asennettiin paikoilleen 
1 ristikkosilta, 2 levy iltaa, 1 kaantolava ja 13 
valonheitinmastoa. 

Ter·iisbetonisiltojen rakentamista valvottiin 14 
tyopaikalla. Rakennetuista alikulkusilloista mai
nittakoon Kouvolan Kymenlaak ontien alikulku
silta. Eri rataosilla uusittiin ratasiltoja yhteensii 
57 kpl, joista suwin o a oli pienia teriisbetoni
kansina uusittuja siltoja ja avorumpuja. 

Ratapihajaostossa kasitellyista 1 306 asiasta 
koski 177 ratapihojen laajentamiskysymyksia, 
joista huomattavimpina mainittakoon Helsinki
Pasila, Riihimiiki, Tampere, Kouvola, Rauma ja 
Imatra. 

Kaksoisraidetta, radanoikai ua ja tasausviivan 
muutoksia koskevia asioita oli 56 kpl. 

Yk ityisten raideanomuksia ja raiclemuutoksia 
kiisiteltiin 66 kpl, kaupunkien ja kuntien 24 sekii 
valtion muiden laitosten 4 kpl. Tasta ryhmiista 
mainittakoon Rauma-Repola Oy:n, A . Ahlstrom 
Oy:n, OK:n, Oy Wilh. chauman Ab:n, Lokomo 
Oy:n, Outokumpu Oy:n . Nest Oy:n ja Enso 
Gutzeit '.in ra iteiden rak ntamis-, laaj nntls- ja 
muutossuunnitelmat. 

Asemakaavakysymyksiii oli 100 seka katuja, 
t eita ja lastausalueita koskevia asioita 149. Edel
lisiin kuuluvista olivat huomattavimmat Tam
pereen, Kouvolan. Lahden, Lappeenrannan ja 
Savonlinnan eri kaupunginosien seka Kontio
miien, Tohmajarven, Suonenjoen ja Tikkurilan 
asemakaavat ja niiden muutokset . 

Pakkolunastus- ja maanvaihtoasioita kasitel
tiin 135, alueen vuokrakysymyksia, joihin useihin 
liittyi myos rakennuslupa-anomus, 53 kpl ja VR:n 
rajan laheisyyteen rakennettavien rakennusten 
rakennuslupia 18 kpl. 

Rakennuksia koskevia asioita oli 109, joista 
suw·in osa koski rakennusten sijoituksia, vesi
ja viemarijohtoja koskevia 59, siltojen ja rum
pujen sijoituksia 32 ja benkil6- ja kuormau -
laiturei ta koskevia 36 kpl. 

Ki konvaihdon ja sepeloimistyon yhteydessa 
tehtiin raiteiden byotypituuden sum·enemisen 
takia ratapihojen pidennyssuunnitelmia Porin, 
Pohjanmaan ja Savon radoilla. 



Turvalaitteita ja muita teknillisia laitteita kos
kevia asioita oli 21. Tahii.n ryhmaan kuuluivat 
mm. vaunuvaa'at, jarrutuslaitteet ja kuormaus
mallit. 

Sekalaisia asioita on kasitelty 267. Tahan ryh
maan kuuluvista mainittakoon puhelin-, sahko
ja lampojohtoristeilyt, erilaiset nostureita ja kul
jettimia koskevat asiat, lohkomisluvat ym. 

Naiden lisaksi on jaoston toimesta suoritettu 
ratapihojen kartoituksia, raiteiden ja vaihteiden 
paalutuksia, ilmavalokuvauksesta johtuvia tOita 
seka vaunujen vastusarvojen mittauksia. 

Huoneenrakennusjaostossa suunniteltiin ja laa
dittiin piiapiirustukset 39 uudisrakennukselle 
yhteen a 100 piirustusta. Piirustu.kset hyvak
syttiin ja rakennusmiiararahat myonnettiin 21 
rakennukselle, joissa tyot myos aloitettiin. aista 
mainittakoon Pieksamiien sahkotalo, huolto
rakennuksia, releasetinlaiterakennus, saunoja, 
talousrakennuksia, asuinrakennuksia, varastoja 
ym. 

Rakenteilla oleviin ra.kennuksiil1 on tehty tyo-, 
erikois- ja osapiirustuksia seka tyoselityksiii.. 

uuremmat rakennuk et on sutmniteltu osaksi 
kantavin tiiliulkoseinill, osaksi terasbetonirunkoi
sina. Julkisivumateriaalina on ollut alu.miini- tai 
mineritlevy, puhtaaksimuurattu tiili tai kalkki
rappau . Pienehkot rakennukset on suunniteltu 
puusta rakennettaviksi. 

Lisarakennuksia on suunniteltu 12 . Naista 
huomattavimmat ovat Oulu-Nokelan ja Joensuun 
Yeturitallit, ratavartijatuvat, huoltorakennukset 
ym. 

Li aksi on vanhoihin rakennuksiin tehty muu
tospiirustuksia yhteensa 95 kpl, joista 67 muutos
tyolle myonnettiin miiarii.rahat. Huomattavim
mista muutostoista mainittakoon Helsingin hal
linto- ja asemarakennuksessa suoritettavat huo
neiden uudelleen jiirjestelyt, eri liikennepaikkojen 
lipunmyynti- ja postipalvelupoytien uusiminen 
seka releasetmlaitteiden huonetilojen jiirjestely. 
Keskusliimmityksia, WC:ita ja kylpyhuoneita on 
suunniteltu seka asema- etta asuil1rakennuksiin. 

Naiden lisaksi on huonerakennusjaosto valvo
nut uusien ja uusittavien junavaunujen sisustus
toitti. 

Rakennuslupaa odottamaan jaaneistti suunni
telluista uudisraketmuk'lista ovat huomattavim
mat Haapamaen posti- ja sahkotalo, Seinajoen 
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varikon korjauspaja ja huoltorakennus, Turun 
varastorakennus, Lappeenrannan veturitalli, 
Tampere-Viinikan veturikorjaamo ja lampokes 
kus, Helsingin ja Riihimaen kalliosuojat, Nuppu
lillnan kasvihuoneet ja asuinrakennukset ym. 

Turvalaitejaostossa laadittim 71 turvalaitoksen 
ja 28 tienristeyslaitoksen uudistus- ja taydennys
suunnitelmat, minka lisii.ksi kasiteltiin 72 muuta 
turvalaiteteknillista asiaa. 

Erikoisesti mainittakoon seuraavia ttuvalai
toksia koskevat suunnitelmat: a) releasetinlait
teet: Hyvinkaii, Ryttylii, Pyhasalmi, b) muut: 
Pitajanmaki, Aetsii, Kangasala, Su.illula, Rah
kola, Seinajoki (jarje telyratapiha), Vaasa, 
Ruukki ja Kiirala. 

Ylikaytavien liikenteen turvaamista koskevia 
varoitusopastinlaitoksia suunniteltiin mm. seu
raaville liikennepaikoille: Vuohimiiki, Tammi
saari, Maaria, Masku, Loviisa, Orimattila, Varo
nen, Tuuri, Reitkalli, Harju (Haarakallio), Hii
rola, Kalvitsa, Kantala (2 kpl), Kolkontaipale ja 
Ammansaari. Lisaksi uusittiin ja sahkoistettiin 
Turun Linnankadun tiepuomilaitos. 

Turvalaitosten kiiyttoii varten laadittiin 82 
asemapiirustuksella varustettua erikoisjohtosiian
toa, joista 35 varmistuslukkolaitoksia ja 14 valo
ja aanivaroituslaitoksia varten. 

Jao to valvoi kaikkien turvalaitetoiden teknil
listii puolta ja laati niitii varten 77 5 erikoispiirus
tusta seka asetinlaitekil pipiirustuksia 171 kpl. 

Uusia yleisiii rakennepiirustuksia valmistui 
49 kpl. 

Sitapaitsi jaosto buolehti asetinlaitekoneistojen 
ja tiirkeimpien erikoistarvikkeiden tilaamisesta 
tyopaikoille ja turvalaitevarastoon seka niiden 
tarkastuksesta ja vastaanotosta. 

Raidejaosto on kertomusvuonna kasitellyt noin 
290 raideteknillista asiaa. Kasiteltaviit asiat kos
kivat vaihde- ja raideosien suunnittelua ja han-
1.-intaa, ratapihojen vaihdeyhteyksien suunnitte
lua, ratojen sepeloimista ja kaarteiden tarkistusta, 
kuljetusmahdollisuuksia (kiskopainosta ym. riip
puen), kiskon hitsausta ja kulumista, junavau
rioiden tutkimista, ammattialaa koskevia keksill
toja. yms. Lisiiksi uusittiin 1- ja 2-raiteisen radan 
poikkileikkauspiirustukset. Myos ulottumakysy
myksia on edelleen tutkittu. 
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Toimintavuoden a ikana piirrettiin 104 hyvak
syttya pi irustusta ja noin 60 sellaista piirustusta, 
jotka kuuluivat osina tyon alia oleviin vaihde
suunnitelmiin. Lisaksi tarkastettiin 19 sepeloimis
profiilia, joid n yhteenlaskettu ratapituus oli 
230. s km ja 1 sorastuprofiili vastaten 21 km rai
detta. 

Tarkastusmit,tauksia suoritettiin raiteenmit
tausautolla koko rataverkolla, jolloin tarkastet
tiin rataa kaikkiaan 5 610 km, joitakin rataosia 
kahteen kertaan . Jaoston mittausryhmat suo
rittivat linjalla nuolikorkeus - kasinmittausta, 
mitaten 190 kaarretta pituudeltaan yhteensa 
163 km, jotka myos laskettiin Matisa kaarteen
laskulwneilla. Lisaksi suoritettiin raidejaoston 
ohjauksella kaarteen korjausta Matisa-kaarteen
korjaimilla 46 kaarte s a pituudeltaan n. 39 km. 

Rataosaston yhteistoiminnassa Oy AGA Ab:n 
kanssa jarjestamien kiskonhitsau kur ien ohjaa
miseen o allistai kak i raidejaoston rakennus
mestaria. Kertomusvuonna valvottiin osittain 
rataverkolla suoritettuja hitsauksia; ttiJloin hit 
sattiin kaasulla 362 jatkosta, 172 kulumis- tai 
valssausvikaa, 4 082 kiskonpaata ja 1 008 ris
teysta. Lisaksi on Hyvinkaan konepajan hisaa
mossa tarkastettu s iella hit attuja kiskoja. Kis
lwnpaiden karkaisua valvottiin rataosilla Toijala 
-Tampere ja Tampere- Peipohja, yhteensa 
104 km. 

Jaosto on myos suorittanut raide- ja vaihde
tarvikkeiden tarkastuksia VR:n omissa kone
pajoissa samoinkuin yksityisissa konepajoissa. 
Yksi jaoston insin66reista on osan toimintavuo
desta ollut kiskojen vastaanottajana. 

Geoteknillisen jaoston toimesta suoritettiin vuo
den aikana maaperatutkimuksia 130 eri tutkimus
paikassa. Niissa tehtiin kaikiaan 4 584 koetus
ka.irausta, joiden yhteenlaskettu pituus oli 28 088 

m. Maanaytteita otettiin 106 pisteesta yhteensa 
942 kpl. Taman lisaksi tutkittiin 112 sora- ja 
sepelinaytetti:i. Tutkimu ·ten perusteella laadit
tiin 176 piirustusta. Yleisluontoisista as.ioista 
annettiin vuoden aikana 104 e1·illista lau ·untoa. 

uunnitteilla olleiden uudis- ja lisarakennusten 
perustamissuhteita koskevia tutkimuksia tehtiin 
mm. J uankosken ja Masalan asemarakennusta, 
Varkauden tavaratoirnistoa ja Tampereen liimp6-
keskusta ja vaunukorjaamoa seka huolto- ja kor
jaushallia varten. Lisaksi tutkittiin eri paikka
kunnilla kaikkiaan 15 valonheitinpylviian paikkaa. 

Ratapenkereen vakavuutta selvittavia tutki
muksia tehtiin 29 kpl, mm. rataosilla Hikia
Oitti, Kiikka-Aetsa, Var·panen-Mantyharju ja 
Jyvaskyla-Leppavesi seka rakenteilla olevilla 
radoilla. Radanoikaisumahdolli uuk ia selvitet
tiin valeilla Siuro-Suoniemi, Kiikka-Aetsa, 
Varpanen-Mantyharju ja Soinlahti-Kauppilan
maki. Naiden tutkimusten lukumaara oli 13 kpl. 

Ali- ja ylikulkusiltapaikkoja tutkittiin 9 kpl. 
Siltojen paikkoja tai vanhojen siltojen peru tuksia 
koskevia tutkimultsia tehtiin 19 kpl, joista 4 
Kauliranta-Kolari rautatierakennuksella ja 3 
Kovero-Herajiirvi rautatierakennuksella. ~ iii
den lisaksi tutkittiin 40 rumpupaikkaa. 

Vedensaantimahdollisuuksia selvitettiin 8 paik
kakunnalla. 

oranottopaikkoja tutkittiin Virroilla. Alavu
della, Koskenkorvalla, Suonenjoella ja Varkau
dessa seka valilla Joensuu-Kovero. 

Tutkimusten perusteella annettiin lau. unnot 
kysymyk een tulevista perustamistavoista ja 
vahvistamistoimenpiteista. Maanrakennu toiden 
suoritusta ja ratojen sepelointia valvottiin jaoston 
tyovoiman sallimissa rajoissa. 

Jaosto osallistui radan rakentamista ja kun
nossapitoa k oskevien ohjeiden ja maaraysten 
u ud istamistyo hiin. 

III. RA UT ATIERAKENNUKSET 

Kertomusvuonna jatkettiin toita Kontiomaen 
-Taivalkosken, Suolahden-Haapajarven, Siilin
jarven-Juankosken ja Kaulirannan-Kolarin 
rautatierakennuksilla, Lahden-Loviisan ja Jy
vaskylan-Suolahden 1·atojen muutostoilla seka 

Pyhasalmen kaivosrakennuksella ja aloitettiin 
tyot J oensuun-Koveron- Herajarven rautatie
rakennuksen Koveron-Herajarven vali ella 
osuudella seka Luumaen-Lappeenrannan rauta
tierakennuksella. 



Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin matm
tuilla rautatierakennusosaston alaisilla tyomailla 
seuraavasti: 

Kontiomaen-Taivalkosken rautatierakennus 

Kontiomaen-Taivalkosken 174 km pituinen 
rata sisaltyi 20 paivana huhtikuuta 1934 annet
tuun lakiin rautatierakennuksista vuosina 1934-
1938 ja sen rakentamistyot aloitettiin vuonna 
1934. Koko radasta on kertomusvuoden loppuun 
mennes ·a avattu liikenteelle rataosat Kontio
maki-Taivalniska ja Pesiokyla-Ammasaari, 
yhteensa 172. a km. 

Kertomusvuoden aikana ovat rautatierakennuk
sen paaasiallisimmat tyot olleet Iijoen yli johta
vien ratasiltojen ja sen laheisyydessa olevan 
maantien alikulkusillan rakentaminen, Iijoen poh
joispuolella olevan rataosan pengerrystyot ja kis
kottaminen seka viimeistelytyot rataosalla Leino 
- Taivalniska. 

T y ol aj i 

Penge·rrystyot 

Laskuojien kaivua ... . ... . . .. ............ . ... . ... . 
Maata ojista penkereeseen ........ . ............. . . . 

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

Lisamaata penkereeseen .......................... . 
ivu- ja laskuojien loubintaa ..................... . 

Rataleikkanksien louhintaa ja sorammuia .......... . 
Tttki- ja keilamuuria ................. . ........... . 
Kiviverbousta ........................ . .......... . 
l\fulta-, turve- ja soraverhousta ................... . 
Salaojaa .. . ... . ............ . .................... . 

Piiiillysrakenne 

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

Sepetointia ........................... . .......... . 

R u m m u t j a s i t t a t. Vaakion alikulku
sillan teraslevyjanne asennettiin paikoilleen aikai
semmin valrnistuneille maatuille. Yksityisen ura
koitsijaliikkeen toimesta valmistui Taivalkosken 
alikulkusilta seka suoritettiin kantavien raken
teiden betonivalut Iijoen ratasilloilla. 

P a a 11 y s r a k e n n e. Paaraidetta kiskotet
tiin Iijoen silloilta radan loppupaahan saakka 
seka Taivalkosken liikennepaikalla kolme sivu-

4 2121-62 

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

Varsinaiset miii:iriirahat: 

Siirtynyt v . 1957 19 Pl. I: 16 
>> •> 1958 l9Pl.I: 14 

23 

600: -
3 292 590:-

•> 1959 19 Pl. I: 17 294 734 155:
Myonnetty >> 1960 19 Pl. I: 15 250 000 000: -

548 027 345:-
Kaytetty vuonna 1960 166 415 511:-

Peruuntunut vuodelta 1957 
siirtynyt maararaha 

Siirtyy vuodelle 1961 

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

381 611 834:-

600: -

381 611 234: -

P e n g e r r y s t y 6 t . Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1960 seka 
rautatierakennustoiden alkamisesta lukien seu
raavasti: 

I 
v. 1960 I Paljous ....:..:....::..:..:..:.. ____ ......,1 _______ vv. 1934-1960 

Paljous Kustannus 

304m3 

45 908m3 

938m3 

470m3 

353m 

7 300m3 

12 600 0 

58 887:-

382 031:-
54 636:-
33110:-

8 467115:-

2 004125:-
516 685:-

3420:-

2 301111: -

1191 009:-
5 604 679:-

99 804m3 

138 863 • 
257 040 • 

1 313 161 >) 

148 480 >) 

1802 515 >) 

6 617 >) 

223 580 )) 
21 761 • 
23 554m2 

423 531 • 
5128 m 

130 757m3 

488 966 • 
6 099 • 

raidetta vanhoilla 30 kg/m kiskoilla yhteensa 
4.412 km. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Ammansaaren liikennepaikalle tehtiin toinen 
tulotie ja varastoaluetasoituksia suoritettiin Am
mansaaren ja Taivalkosken liikennepaikoilla. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Taivalkoskelle 
rakennettiin kahden perheen asuinrakennus. 
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Vies t i 1 a itt e e t. Hyrynsalmen-Vaaki5n 
valilla vaihdettiin terasjohdot kuparijohtoihin . 

R ad an varus teet. Varmistuslukkolai
tokset asennettiin Leinon, Korvuan ja Kurtin 
liikennepaikkojen vaihteisiin seka Matinharjun 
soraraiteen erkanemisvaihteeseen. Kolmelle sei
sakkeelle rakennettiin henkil5laiturit. 

Suolahden-H aapajarven rautatie1·akennus 

Talla 171 km pituisella radalla, jonka rakenta
misesta paatettiin 20 paivana huhtikuuta 1934 
annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 
1934-1938, aloitettiin rakentamisty5t vuoden 
1938 lopulla. Liikenteelle avattiin 1 paivii.na 
tammikuuta 1960 Kannonkosken-Varasen 11.1 
km pituinen rataosa, 15 paivana helmikuuta 1960 
Selantauksen-Keitelepohjan 13.2 km pituinen 
rataosa ja 1 paivana lokakuuta 1960 Varasen
Keitelepohjan 19.5 km pituinen rataosa, joten 
koko rata tuli nain ollen yleisen liikenteen kayt
t65n. 

Tyo 1 aj i 

Pengerrystyot 

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

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

» » sivuun ... . ..... . .......... . 
Lisamaata penkereeseen ..... ... ...... . .. ... .... . . . 
Sivu- ja laslruojien louhimista .................. . . . . 
Rataleil{kauksien louhlmista ja soramuuria ......... . 
Penkereen alustan vahvistamista ..... ............ . . 
Tuki- ja keilamuuria ........ ................... .. . 
Kiviverhousta .... . ....... . .. ....... . ............. . 
Multa-, turve- ja soraverhousta ......... .. .. . .... . . 
Salaojaa .. . ................ . .................. . . . 
Kivibeitoketta ............................. .. . . .. . 

Piiiillysrakenne 

IL~desoraa ennen kiskotusta ......... . . . .... . .... . 
» normaaliradan junilla .................. . 

SepeHiintiii ................. . ............. ... ... . 

Rum m u t j a s i 11 at. Varasen liikenne
paikka-alueella jatkettiin yhta rumpua 7 metria. 

P a ally s rake nne. Varasen ja Keitele
pohjan liikennepaikkojen valilla kiskotettiin paa-

Vuoden 1960 aikana jatkettiin toita paiiasialli
sesti Saarijarven-Pihtiputaan valilla ja. Haapa
jarven ratapihalaajennuksella. 

V a r o j en kay t t 5: 

V ar sinaiset mi:Wrarahat: 

'iirtynyt v:lta 1959 19 Pl. I: 17 385 434 535:-
>> 1959 >> (pakkol.) 560 000: -

My5nnetty v;lle 1960 19 Pl. I: 15 600 000 000:-

Kaytetty vuonna 1960 

Siirtyy vuodelle 1961 

S u o r i t e t u t t y 5 t: 

985 994 535: -
622 81 312: -

363 113 223: -

P e n g e r r y s t y o t. Piiiiasiallisesti penger
rysty5ta suoritettiin rataosalla Kannonkoski
Keitelepohja ja raidesoraa kuljetettiin rataosalle 
Enonjarvi- Keitelepohj a. 

Pengerrysty5ta on suoritettu ja raidesoraa 
kuljetettu vuonna 1960 ja rautatierakennu toiden 
alkamisesta lukien seuraavasti: 

I v. 1960 I Paljous ----=.:..::....----.,------- vv. 193 - 1960 
1 Paljous Kustannus 

2 369m3 

155 » 
7 692 I) 

6 305 >) 

40 615 >) 

96 047 >) 

48 
21559 

4 579 >) 

1 005 m2 

125 431 )) 
1651 m 

13 570m3 

181 293 >) 

6 528 )) 

58 309: -
931037: -
202 004: -

3 836 011:-
7 926 983: -

26 559 805: -
39 224 358:-

30 967: -
36 353144: -

131635: -
11 495 709: -

1154195: -
5176 420: -
2 097 028: -

5 500: -

6 318 984: -
53 999 574: -

8 817 269: -

121 071 m3 

117 437 )) 
218 534 

1895 488 >) 

272 594 )) 
2 218 928 >) 

13 682 )) 
401187 >) 

29 236 )) 
11461 m2 

725 579 )) 
8 840 Ul 

11 256m3 

241 411m3 

626 992 » 
8 910 » 

raidetta 22. s 4 a-25 kg/m ty5raidekiskotuksella 
17. 6 km seka sivuraiteita uusilla 30 kg/m kiskoilla 
1. 2 km ja vanhoilla 22. 34 s-25 kg/m kiskoilla 
7. 3 km. Saarijarven-Kolkanlahden liikenne
paikkojen valilla jatkettiin ty5raidekiskotuksen 



vaihtamista uusiin 43. o 6 7 kg/m kiskoihin l. 4 km 
matkalla. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Teiden muutokset Vuosjarven- Lokalahden 
maantiella seka Joutsenjarven ja Hevosjarven 
siltojen luona valmistuivat. Tieti.iita jatkettiin 
Kannonkosken, Varasen, Kutemaisen ja Keitele
pohjan liikennepaikoilla. Varasto- ja kuormaus. 
alueiden tasoitust6ita jatkettiin eri liikennepai
koilla seka tasoylikaytavia rakennettiin tarpeelli
·iin paikkoihin. 

Huon era ken n u k set. Varasen liikenne
rakennus ja Keitelepohjan vahtitupa valmistui
vat. HaapajiirvelHi. rakennettiin rataosaston va
rasto- ja huoltorakennus. Keitelepohjan liikenne
paikalle pystytettiin tilapainen liikennerakennus 
ja Kannonkoskella aloitettiin kahden perheen 
asuinrakennuksen rakentaminen. 

Vies t i 1 a i t teet. Kuparijohtopari vedet
tiin Varasen ja Keitelepohjan liikennepaikkojen 
valille. 

R a d a n v a r u s t e e t. Varasen liikenne
paikalle rakennettiin betonireunainen henkil6-
laituri ja puinen kuormauslaituri seka liikenteelle 
avatun rataosan seisakkeille puiset henkil6laiturit. 
Pihtiputaalle pystytettiin kiintea palkkinosturi. 
Enonjarven ja Kutemaisten liikennepaiko.ille val
roistuivat va.liaikaiset veturien vedenottolaitok
set. 

Siilinfi:irven- J uankosken rautatierakennus 

Siilijarven-Juankosken 42.6 km pituinen rata 
on osa Siilinjarven-Sysmaj&rven radasta, joka 
sisaltyi 3 paivana kesiikuuta 1938 annettuun 
lakiin rautatierakennuksista vuo ina 1939-1946. 
Radan rakentamisty6t aloitettiin vuoden 1949 
loppupuolella. Rata on kokonaisuudessaan avattu 
liil~enteelle. 

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

Varsinaiset miiiirii.rahat: 

Siirtynyt v:lta 1957 19 Pl. I: 16 2 520 983:-
>> >> 1958 19 Pl. I: 14 16 016 037:-
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S u o r i t e t u t t y 6 t: 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin Juankos
ken liikennepaikalla kaant6p6ytaraiteen teko, 
la kuojan kaivua ja verhousta, liikennepaikka
rakennuksen pohjan kaivua seka tuloteiden kun
nostusta. 

J oensuun-Koveron-H e1·aji:irven rautatiera ken nus 

Tama 53 km pituinen rata on osa Joensuun
Ilomantsin radasta, joka sisaltyi 3 paivana kesa
kuuta 1938 annettuun lakiin rautatierakennuk
sista vuosina 1939-1946. Joensuun-Koveron 
44. 4 km pituisen rataosan rakentamistyot aloi
tettiin vuoden 1949 loppupuolella ja taman osan 
valroistuttua kertomusvuoden alussa, teki valtio
neuvosto 14 paivana ta=ikuuta 1960 paatoksen 
Koveron-Herajarven rataosan rakentamisesta, 
jolloin viimeksi mainitun osuuden rakentamistyot 
aloitettiin valitti.imasti paatoksen teon jalkeen. 

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

V a1·sinaiset mi:ii.iri.irahat: 

Siirtynyt v:lta 1958 19 Pl. I: 14 
1959 19 Pl. I: 17 

My6nnetty v:Ue 1960 19 Pl. I: 15 
(pakkol.) 

Kaytetty vuonna 1960 

Siirtyy vuodelle 1961 

Tyollisyysvarat: 

94 843: -
8 389 873: -

5 847 000: -

14 331 716: -
13 991 988: -

339 728:-

My6nnetty v:lle 1960 19 Pl. VI: 1 59 050 000: 
Kaytetty 1960 44 208 744: -

JtUhm6s 14 841 256: -

1959 19Pl.I: 17 2295299:- Suoritetut ty6t: 
1959 >> (pakkol.) 7 078 000:

My6nnetty v:lle 1960 19 Pl. I: 15 
(pakkol.) 4 798 000:-

Kaytetty vuonna 1960 

Siirtyy vuodelle 1961 

32 708 319:-

25 237 040:-

7 471 279:-

P e n g e r r y s t y 6 t. Kertomusvuoden aikana 
on pengerrystoita suoritettu Koveron-Hera
jarven vii.lisella osuudella. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kul
jetettu vuonna 1960 seka koko rautatieraken
nuksen toiden alkamisesta lukien seuraavasti: 
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'fro I a i i 

Pengerrystyot: 

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

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

>> >> sivuun .. .. ...... . ......... . 
Lisaruaata penkereeseen . ..... .. .............. . ... . 
Sivu- ja las1:uojien louhimista ..................... . 
Rataleikkauksien louhimista ja soramunria .. .. . . ... . 
Tuki- ja keilamuuria ...... ... . .......... . . . .. .... . 
Kiviverhousta ... . . ................. . . . . .. .... . .. . 
Multa-, tmve- ja soraverhousta ..... .. ..... .. . . .. . . 
Salaojaa .............. . .... . .. ... . ... . .. ...... . . . 

Piiiillysrakenne 

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

R u m m u t j a s i I 1 a t. Rumpujen rakenta
misty6t aloitettiin . 

H u o n e r a k e n 11 u k s e t. Valiaikaisia ma
joitus-, ruokala- ja huoltorakennuksia pystytet
tiil1 Koveroo11 ja H erajarvelle . 

R ad a 11 va rus teet. Varmistuslukkolai
tokset asennettiin Joensuun-Koveron rataosan 
liiken11epaikkojen vaihteisiin. 

Lahden-Loviisan radan muutostyi:i 

Lahden-Valkon sataman 78 . 15 km pituisen 
kapearaiteisen radan muuttamisesta 11ormaalirai
teiseksi kilometrille 1 saakka Valkossa teki valtio
neuvosto periaatepaat6ksen 8 paivana helmi
kuuta 1957 ja my6nsi ty6llisyysvaroja 21 pii.ivana 
helmilmuta 1957, jolloin radan rakennusty6t 
valitt6masti aloitettiin. Rautatien muutosty6n 
jatkamisesta Valkon satamassa kilometrilta 1 
eteliiiin radan loppuun saakka teki valtioneuvosto 
paat6ksen 19 piiivana marraskuuta 1959, paattiien 
samalla Loviisan kaupungin osallistumisesta Val
kon sataman raiteiston rakentamiskustannuksiin 
20 000 000 markalla ja velvoittaen kaupungin 
luovuttamaan raiteita varten ratap6lkyt. Nor
maaliraiteisena avattiin rata valiaikaiselle liiken
teelle 2 paivanii toukokuuta 1960 seka yleiselle 
liikenteelle 1 paivana joulukuuta 1960. 

Vuoden 1960 aikana ovat muutosty6n paa
asiallisimpia t6ita olleet pengerrysty6t liikenne-

v . 1060 

Paljous 

780 >) 

45 742 ,, 
1 049 
1588 

96 

I Kustannus 

2 090 938:-
328 617: -

1303: -
361465: -

13 399 855: -
269125: -

63 556:-
122 400: -

14 770: -

Puljous 
VY. 1949- 1960 

20 992m3 

32 236 » 
62 564 >) 

360 848 )) 
91 909 >) 

478 773 ,, 
1685 )) 

67 098 » 
3 628 » 
3 475m2 

702 )) 
2 905 m 

21 375 ms 
172 097 » 

paikoilla ja Valkon satamassa, silta- ja rumpu
ty6t, raiteeu kiskottarninen seka radan viimeis
telyty6t. 

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

Varsinaiset mi:iiirarahat: 

Siirtynyt v:lta 1959 19 Pl. I: 17 241 152 433: 
My6nnetty v:lle 1960 19 Pl. I: 15 300 000 000: -

541 152 433: -

Kaytetty vuonna 1960 

Siirtyy vuodelle 1961 

Tyi:illi syysvarat: 

272 855 881: -

268 296 552: -

My6nnetty v:lle 1960 19 Pl. VI: 1 16 000 000: 
Kaytetty vuonna 1960 16 000 000:-

Jaann6s 

Erinaisten velallisten ja velkojain tili: 

Valtioneuvoston 19. 11. 1959 tekeman paii
t6ksen mukaisen rautatiehallituksen ja Loviisan 
kaupungin valisen, 31. 3. 1960 tehdyn sopimuksen 
perusteella on Loviisan kaupunki suorittanut 
vuoden 1960 aikana 15 000 000: -
Kaytetty vuonna 1960 10 000 000:-

Jaann6s vuodelle 1961 5 000 000: -

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

P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerryst6itii on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1960 seka 
rakennustoiden alkamisesta lukien seuraavasti: 



Tyllla.j I 

Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta ................... . .... ... . . 
Laslruojien kaivua ..... . ....... .. ............ .... . 
Maa.ta ojista penkereeseen ......... . ........... . . . . 

» sivunn . , ........ ..... .. .. .... ... . ... . 
rataleikkauksista penkcreeseen .............. . 

» 1> sivuun ... ............ . ...... ........ . 
Lisiimaata penkereeseen .......................... . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa . ..... ................ . 
Rataleikkauksien louhintaa ja soramuuria .... . ..... . 
Penkereen alustan vahvistamista .......... .. . ..... . 
Tuki- ja keilamuuria ..... .. ....... ........ .... ... . 
Kiviverhousta ............ .... .. . ................ . 
Salaojaa , . ............................ , ... .. .. . . . . 

Piiiillysrakenne 

Ra.idesoraa ennen kiskotusta ... ................... . 
~~.. . .. normaaliradan junilla ... ... ... ... . ..... . 

Sepelomtla ...................................... . 

Edella mainituista tyomii.ii.rista on yksityinen 
w·akoitsijaliike suorittanut rautatiehallituksen 
kanssa tekemansa sopimuksen perusteella kallion 
louhintaa 3 850 ms. 

epelia on lisaksi murskattu ja varastoitu 
Andersbyn sorakuopalla olevan soranlajittelu- ja 
murskauslaitoksen laheisyyteen. 

Rum m u t j a s ill a t. Uusia betonirum
puja valmistui 1 kpl ja putkirumpuja 4 kpl. 
Vanhoja kivirumpuja jatkettiin 5 kpl, katettiin 
betonikannella 2 kpl ja niiden listakivia koro
tettiin kahdeksassa ru=ussa. Rudomjoen 7. 9 o 
m vapaa-aukkoinen terasbetonikantinen rata
silta valrnistui pl 2 783 + 1. 9 m. 

P a a 11 y s r a k e n n e. Paaraidetta kisko
tettiin 9.oo km, sivuraiteita 4.938 km ja Anders
byn soraraidetta 0. 6 km seka yksityisraiteita 
valtionrautateiden kustannuksella tehtyjen raide
rakennussopimusten mukaan 4. o 7 5 km ja alussa 
mainitun valtioneuvoston piiat6ksen mukaan 
Loviisan kaupungin omistukseen jaavia raiteita 
Valkon satamassa 1. 4 1 4 km, kaikki 30 kg/m 
vanhoilla kiskoilla. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Teiden siirtoja on viimeistelya vaille rakennettu 
Lakkilan-Ammalan kylatiella 860 m ja Pernajan 
-Lapinjarven tiella 206 m. Varasto- ja kuor
mausalueiden tasoitusleikkauksia ja -taytteita on 

I 
v. 1960 I Paljous .....:..:-=-==-----.-,------- vv. 1957- 1960 
Pnljous Kustannus 

2 513m3 

14 684m3 

6 688 » 
23 029 I) 

18 079 I) 

5 683 I) 

161 » 
305 m2 

71 291m3 

50 653 » 
225 • 

2 359148: -
1031386: -

10 388: -
4517 838: -
2 055 617: -
5157 017: -
7 963 039: -

13 386: -
5 171 260: -

723 909: -
431455:-
193 870:-

27 907: -

34 869 891: -
15 875 101: -
14 296 380: -

9 117m3 

12 161 
37 496 * 
70 080 * 
98 191 » 

208 721 
22 I) 

25 650 I) 

219 >) 

424m2 

15m 

223 169 ma 
50 653 I) 

225 » 
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tehty eri liikennepaikoilla seka kallion louhintaa 
Valkon liikennepaikka-alueella. 

H u on e rake n n u k set. Lapinjarven lii
kennerakennuksen ja Porlammin ratavartijan 
asuinrakennuksen korjaustyot valmistuivat. 

Jyvaskylan-Suolahden radan muutostyo 

Jyvaskylan- uolahden 40. s km pituisen rata
osan liikenneteknillisesti epaedullisten nousu- ja 
kaarresuhteiden muuttamisesta vastaamaan sii
hen liittyvien ratojen rakentamisessa kaytettyja 
teknillisia maarayksiii. antoi valtioneuvo to raken
tamisluvan 20 paivii.na maaliskuuta 1958 ja 
myonsi tyollisyysvaroja 11 paivana syyskuuta 
1958, jolloin muutosty6t aloitettiin saman vuoden 
syyskuussa, ja jatkettiin niita kertomusvuoden 
aikana. 

Vuoden 1960 aikana ovat muutostyon paa
asiallisimmat ty6t olleet leikkaus-, pengerrys-, 
silta- ja rumputyot seka Kangasvuoren tunnelin 
Iouhiminen. 

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

Varsinaiset maararahat: 

Siirtynyt v:lta 1959 19 Pl. I: 20 26 779 712: -
Myonnetty v:lle 1960 19 Pl. I: 18 200 000 000:-

226 779 712: -
Kaytetty vuonna 

Siirtyy vuodelle 

1960 

1961 

197 011 790: -

29 767 922:-
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Tyollisyysvarat: 

My6nnetty v:lle 1960 19 Pl. VI: 1 272 000 000: -
Kaytetty vuonna 1960 271 999 931: -

Jaann6s 69: -

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

P e n gerry sty 6 t. P engerryst6ita on suo
ritettu ja raidesoraa kulj etettu vuonna 1960 seka 
rakennust6iden alkamisesta lukien seuraavasti: 

Ty l! l aj i 
v . 1960 I Paljoua 

1-'-.:......::...::..c:..__ ___ --;1-------- vv. 1958-1960 
Paijous Kustannus 

Pengerrystyot 

Rata-alueen raivausta . . ........ .. .. ... .. ... . ... .. . 
Lasknojien kaivua ................... . . .... .... .. . 
Maata ojista penkereesecn ... .. . ..... ...... .... . .. . 

•> sivunn ......... .. ........... . ...... . 
rataleikkanksista penkereeseen . . .. . . . .. ..... . 

» » sivuun .. ... . .... . . .. ... . . . . 
Lisamaata penkerceseen . .. ..... . . .... . .. .. . .... . . . 
ivu- ja laskuojien lonhimista . ... ... ............... 

1 

Rataleikkauksien louhlmista ja soramu.uria ..... . .. . . 
Penkereen alustan vahvistamista .......... ... ..... . 
Tuki- ja keilamuuria ............................. . 
Kiviverhonsta ................... . ... . . .. ... .. ... . 
Multa.-, tLuvc- ja soraverhousta . ..... .. . . . . . ... .. . . 
Salaojaa ..................... .. .. . . .. ..... .. .. .. . 

Piiiillysrakenne . 1 

Raidesoraa ennen ki kotusta ..... ... . ............. · 1 
>> normaaliradan junilla ....... .. ..... . ... . 

epelointiii ..................... .. . . .. .. .. . ...... . 

Edella mainituista ty6maarista on yksityinen 
urakoitsijaliike suorittanut kallion louhintaa 95 
m3, ja sepelin murskaus on toimitettu kahden 
urakoisijaliikkeen toimesta, niiden rautatiehalli
tuksen kanssa tekemien sopimusten perusteella 
Kangasvuoren tunnelin louhinnan yhteydessa. 

T u n n e 1 i t. Kaksi urakoitsijaliiketta on suo
rittanut rautatiehallituksen kanssa tekemiensa 
sopimusten perusteella Kangasvuoren tunnelin 
louhintaa 17 753 m 3, jolloin tunnelia on saatu 
louhituksi yhteensa 528 m. 

R u m m u t j a s ill at. Uusia betonirum
puja valmistui 5 kpl ja putkirumpuja 7 kpl. 
Vanhoja rumpuja jatkettiin 3 kpl ja katettiin 
t eriisbetonikannella 1 kpl seka suoritettiin lista
kivien korotuksia yhdessa ru=ussa. Pl 1 618 
+ 5. o m valmistui 5 . 5 m vapaa-aukkoinen beto
ninen kehasilta. Yksityisen urakoitsijaliikkeen 
toimesta aloitettiin Vihtavuoren 10. o m vapaa
aukkoisen alikulkusillan rakentaminen. 

2 097 m3 

22 
22 915 
7..1 215 
52 136 

254 645 • 
164 » 

41 259 )) 

42 >) 

7 6m2 

20 232 • 
2664m 

13 822m3 

10 995 )) 
11 984 • 

436 544: -
2 267 834: -

660 303: -
9147 044; -

45 627 763: -
17 670 74: -
67 799 004: -

278 456: -
55 026 767: -

4 234 979: -
208 928: -

3 741 19: -
3 648 891: -
9 611154: -

4 322 500: -
1563 454: -

14 313 495: -

9 995m3 

11 549 )) 
33 903 >) 

359 274 » 
3103 • 

483 793 )) 
164 

45 415 

87 • 
1287 m2 

27 877 >) 

2664 Ill 

15 674 ma 
10 995 )) 
11984 • 

]{auli?·annan-K.olarin rautatierakennus 

Kaulirannan- Kolarin 124 km pituisen radan 
rakentarnisesta paatettiin 23 paivana joulukuuta 
1959 annetulla lailla. Eduskunnan my6nnettya 
22 paivana joulukuuta 1959 maararahan ja valtio
n euvoston 23 paivana joulukuuta 1959 ty6llisyy -
varoja aloitettiin radan rakentarnisty6t saman 
vuoden joulukuussa ja jatkettiin niita kertomus
vuoden aikana. 

Vuoden 1960 aikana ovat rautatierakennuksen 
paaasiallisimmat tyot olleet valiaikaisten majoi· 
tus- ym. parakkien pystyttaminen, Kaulirannan 
- Pelion rataosuuden leikkaus-, pengerrys- ja 
rumputyot seka Pellon-Kolarin valisella osuu
della ratalinjan raivausty6t ja taydentavien tut
kimusten suorittaminen. 

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

Varsinaiset miiiiriirahat: 

Siirtynyt v:lta 1959 19 Pl. I: 17 
Kaytetty vuonna 1960 

Siirtyy v:lle 1961 

100 000 000: -
92 117 771: -

7 882 229: -



Tyollisyysvarat: 

Myonnetty Y:lle 1960 19 Pl. VI: 1 362 000 000: 
Kiiytetty vuonna 1960 362 000 000: -

JiHinnos 

Ty ii I a j i 

Pengerrystyot 

Rata-alueen raivausta 0 .. 0 0 .. 0 . 0 . 0 . .. . ..... o ... 0 0 . . 
Laskuojien kaivua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 . . . ... . 0 . 0. 0 0 .. . . . 
M:aata ojista penkereeseen . 0 . 0 0 0 .. 0 .... ... 0 . ... 0 0 0 . 

•> sivuun 0 0 0 0 0. 0 .. 0 0 .. 0 0. 0 . ... . . 0 . . . 0. 0 0 
rataleikkauksista penkereeseen 0 0 0 ... . 0 0 0 0 . 0 . . 

~ >> sivuun 0. 0 0 . . 0 0 .. 0 . . . 0 0 0. 0 0 0 
Lisamaata penkereeseen 0 0 ...... 0 0 . 0 0 . . . 0 .. 0 0 . 0 .. . . 
Sivu- ja laskuojien loubintaa .. 0 .. 0 .. 0 ... 0 .. o ... . . o o 
Rataleikkanksien loull.i.ntaa ja soramuuria . 0 0 0 ... .. 0 0 
Penkereen alustan vahvistamista o o . . . 0 0 0 0 .. 0 .. 0 0. 0 0 
Multa-, turve- ja soraverhousta 0 0 . 0 0 0 ........ . . 0 . 0 0 
Salaojaa 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 0. 0 0 0 .. 0 .. . . . 0. 0. 0 . . . 

Piiiillysrakenne 

Raidesoraa ennen kiskotusta 0 0 . .. . 0 . . . 0 0 .. 0 ... . 0 0 0 o 
normaaliradan junilla .... . . . . .. 0 . 0 . 0 0 0 . 0 

Rum m u t j a s i 11 at 0 Rumpuja valmistui 
10 kpl. Pl 63 + 40 m aloitettiin 3o 2 m vapaa.
a.ukkoisen ra.tasilla.n (kehiisilta) rakennustyot. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t o 
Varasto- ja kuormausaluetasoituksia suoritettiin 
Kaulirannan, Juoksengin, Tlll'tolan ja Pelion 
liikeimepaikoillao 

Hu o n !3 rak e n n u k s e to Valiaikai ia ma
joitus-, ruokala- ja toimistoparakkeja pystytettiin 
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S u o r i t e t u t t y o t: 

P e n g e r r y s t y o t o Pengerrystoitii on suo
ritettu ja raidesoraa kulj et ettu vuonna 1960 sekii 
rauta.tierakennustoiden alkamisesta. lukien seu
raavasti: 

I Vo 1960 

Paljous 

9 737m3 

1162 II 

52 933 
239 456 » 

27 938 
177 444 • 

845 )) 

2 678 • 
2 005 m2 

22m 

j Kustannus 

12 285 308: -
3 391120: -

947 831: -
23 651413: -

100 840 017: -
6 5 0 835: -

43 761274:-
1271729: -
3 66 787: -
2 849 421: -

150 854: -
..12 753: -

1 6 367: -
19156: -

Paljous 
vv. 1934- 1960 

9 737m3 

1162 • 
52 933 * 239 456 • 
27 93 

177 444 • 
845 » 

2 678 >) 

2 005 m2 

22m 

raskuussa 19590 Rata avattiin liikenteelle 15 
piiivana heiniih.-uuta 1960o 

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

V arsinaiset miid1odrahat: 

Myonnetty v:lle 1960 19 Pl. I: 16 20 000 000: -
Kaytetty vuonna 1960 8 521 568: -

Siirtyy vuodelle 1961 11 478 432: -

eri tyopi t e isiino Tyollisyysvarat: 

Pyhasalmen kaivosrataraken nus 

Outoknmpu Oy:n kaivosalueelle johtavan 2o 2 

km pituisen n o Pybiisalmen kaivosradan raken 
tamispiHi.toksen antoi valtioneuvosto 5 piiivana 
marraskuuta 1959 seka t ehtiin radan rakentami
sesta samana paiviinii kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion seka Outokumpu Oy:n viilillii 
sopimus o Tyot ratarakennuksella aloitettiin mar-

Myonnetty v:lle 1960 19 Pl. VI:1 20 000 000: 
Kaytetty vuonna 1960 13 179 462: -

Jaannos 6 820 538: -

E rinaisten velalli sten fa velkojain tili : 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden rninisterion 
seka Outokumpu Oy:n valisen sopimuksen perus 
teella on Outokumpu Oy:n rahoitusosuus puolet 
kokonaiskustannuksistao 
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Kaytetty vuonna 1960 
Edella mainitut v. 1960 menot 
Vuoden 1959 menot yhteensa 

24 107 5ll:-
21 701 030:-

3 107 007:-

Menot yhteensa 48 915 548:
Outokumpu Oy suorittanut v. 1960 16 600 000:-

T yo! aj i 

Pengerrystyot 

Laskuojien kaivua .............. . ................ . 
Maata ojista penkereeseen .... . ............. . ..... . 

» >> sivuun ... . .................. .. ..... . . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen . . .... ... . . . . . . 
Lisamaata penkereeseen .. . ............. .. . . . . .... . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa . .. . . ........ . ... . .... . 
Rataleikkauksien louhintaa ja soramuuria .......... . 
Multa-, turve- ja soraverhousta .......... . ..... . .. . 

Pii.iillysrakenne 

Raidesoraa normaaliradan junilla .................. . 
Sepelointia ............... . .................. . ... . 

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

P en g e r r y s t y o t. Pengerrystoita on suo
ritettu seka raidesoraa ja -sepelia kuljetettu 
vuonna 1960 seka rakennustoiden alkamisesta 
lukien seuraavasti: 

I 
v. 1960 I Paljous -'-C.....::..::..:..::. ____ -,1 _______ vv. 193 -1960 

Paljous Kustannus 

429m3 

2 736m3 

2 142m3 

7 337 )) 

3 913m3 

174m2 

600m3 

6 081 I) 

185 600:-
12 500: -

1970 429: -
1 733 971: -
4 842 694: -

74100: -
4 623 031: -

17 400: -

15 700:-
1352 529:-

429m3 

510 » 
3 385 » 
2142 m3' 

10 249 I) 

3 913 )) 
174m2 

600m3 

6 081 )) 

Rum m u t j a s i 11 at. Putkirumpuja val- V a r o j en kay t to: 
mistui 2 kpl. Yksityisen urakoitsijaliikkeen toi-
mesta va1mistui p1 99 + 14.5 m y1ikulkusilta, j .m. Varsinaiset maararahat: 
7.80 m + 10. oo m + 7.80 m. 

P a a I I y s r a k e n n e . Paaraidetta kisko
tettiin 2 . 18 km ja sivuraiteita 0. 52 5 km vanhoilla 
43 . 56 7 kg/m kiskoilla. 

R a d an v a r u s t e e t. Tasoy1ikaytavia ra
kennettiin 4 kpl ja Iisa1men-Ylivieskan radassa 
olevan erkanemisvaihteen varmistuslukko1aitosta 
asennettiin. 

Luumaen-Lappeenrannan rautatierakennus 

Luumaen-Lappeenrannan 27 . a km pituisen 
oikoradan rakentamisesta teki valtioneuvosto 
paatoksen 25 paivana helmikuuta 1960 ja edus
kunta myonsi 8 paivana tammikuuta 1960 tulo
ja menoarviossa maararahan, jolloin radan raken
nustyot aloitettiin saman vuoden helmikuussa. 

Myonnetty v:lle 1960 19 Pl. I: 15 150 000 000: 
Kaytetty vuonna 1960 98 792 007:-

Siirtyy vuodelle 1961 51 207 993:-

Tyollisyysvarat: 

Myonnetty v :lle 1960 19 Pl. VI:l 50 000 000:
Kaytetty vuonna 1960 50 000 000:-

Jaanni:is 

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

P en g e r r y s t y o t. Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuoden 1960 
aikana seuraavasti: 
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Tyolai i 
I Paljous I Kustannus 

Pengerrystyot 

Rata-alueen raivausta . . ......... . ... .... ............ ... ......... . ... . 5 425 751: -
1 908 161: -
1 810 215: -
4192 396: -

Laskuojien kaivua ... ............ . .... ... .. .. ...... . ...... . . . . . .. ... . 5 550m3 

11060 I) 

13 449 I) 

111 020 I) 

9 257 >) 

72 050 ~ 
24 )) 

7 421 ~ 
29m2 

2 897 » 

Maata ojista penkereeseen ................ . .... ... ..... ............ . . . 
1> 1> sivuun ................................................ . 
11 rataleikkauksista penkereeseen .................. . .............. . 31042 189: -

1409 203: -
15 361 020: -

53 287: -
13 898144: -

13 050: -
446 274: -

1> 1> sivuun .... .. . ... . . . ................. . ... .... . 
Lisamaata penkereeseen . .. . .' .. . .... ...... .... . ...... ... .. . . .... ..... . 
Sivu- ja laskuojien lou.hlntaa ........ . ................................ . 
Rataleikkauksien louhintaa ja soramuuria ............................. . 
K:iviverhousta . . ......... . . . ... .. .............. ... ...... . ...... . ... . . 
Mul\a·, turve- ja soraverhousta . . . .. ... ... . ....... . ................... . 

Piiiillysrakenne 

Raidesoraa ennen kiskotusta ....... . . .. ..... . . ...... ... . . ...... ... . . . . 357 954: -
1182 600: -

961 475: -Sepel~intia ~o.r~~~~~~. ~~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Edella mainituista ty6maarista on yksityinen 
urakoitsijaliike suorittanut rautatiehallituksen 
kanssa tekemansa sopimuksen perusteella kallion 
louhintaa 5 379 m 3 • 

R u m m u t j a s i ll a t . Betoni.rumpuja val
rnistu:i 1 kpl ja putkirumpuja 23 kpl. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t . 
Tien siirtoa viimeistelya vaille on rakennettu 
Junttolan kylatiella 380m. 

Huon era ken n u k set. Valiaikaisia ma
joitus- ja ruokalaparakkeja pystytettiin Luu
maen, Tupavuoren, Yllakkalan ja Lappeenrannan 
ty6pisteisiin seka valiaikainen konekorjaamo
rakennus Lappeen.rantaan. 

Rautatietutkimukset 

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

Tyollisyysvarat: 

My6nnetty v:lle 1960 19 Pl. VI: 1 1 700 000:-
Kaytetty vuonna 1960 1 231 377: -

Jaann6s 468 623: -

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

Uudenkaupungin-Peipohfan 77.6 km pitui
sella ratasuunnalla suoritettiin vuonna 1929 teh
dyn puolikoneellisen tutkimuksen taydennys-

5 2121-62 

tutkimuksia, kustannusarvion uusiminen ja 
kannattavuuslaskelmat seka vertailulaskelrnia 
vaihtoehtoisen Uudenkaupungin- Rauman rata
suunnan kanssa. 

Yl·ivieskan-Rahfan sataman 46. 6 km pitui
sella ratasuunnalla suoritettaisiin aikaisemmin 
Kalajoen Talousalueen Liitto ry:n kustannuksella 
t ehdyn alustavan tutkimuksen mukaista rata
sulmtaa varten paaasiallisesti kannattavuuslas
kelmia. 

H imangan satamarataa varten suoritettiin Kan
nuksen asemalta erkanevan, 30. 3 km pituisen 
ratasuunnan puolikoneellinen tutkimus, kustan
nusarvion laatiminen ja taloudelliset kannatta
vuuslaskelmat. 

Lelkolan-Saimaan vesiston ratasuuntaa var
ten suoritettiin Y6veden satamaan Ristiinan pita
jassa suuntautuvan, 20. 3 km pituisen suunnan 
puolikoneellinen tutkimus ja kustannusarvion 
laatirninen. 

Vuonna 1960 kaynnissa olleisiin rautatie- ja 
ratarakennuksiin niiden aloittamisesta alkaen 
vuosittain ja yhteensa kaytetyt rahamaarat, 
samoin kuin niihin ja rautatietutkimuksiin 
vuonna 1960 kaytetyt varat ilmen evat seu
raavasta taulukosta: 



32 

I 
Yuosi Kontiomiikl- uoiahti- J"oensuu- SiilinjarYi- I Lahden- J"yvas- I Kaullianta Pyhii- Luumii.ki-

Tnivalkoski Hnapajlirvi Kovero- J"uankoski Loviisan kylii.n- -Kolari sal men Lappeen-
Herajiirvi I radau Suolahdeu kaivosrata ranta 

muutostyo radan 
muutostyO I 

1934- 38 44 313 178 1601382 
1939 29 912 353 10 081 576 
1940 4 443 702 6 333 869 
1941 3 867 966 5 027 573 
1942 5 391173 6 348 928 
1943 6 373 487 6 333 637 
1944 4 031845 4 050136 
1945 3 958 285 5189 915 
1946 - 11195 485 
1947 - 8 529 766 
1948 - 15 42 320 
1949 9 9 757 132 613 904 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 218 141 838 250 009 222 6 638 891 192 991 
1953 316 081 925 805 356 852 159 858 074 176 387 914 
1954 0346 387 752 1 216 788 078 385 275 301 435 133 715 
1955 415 157 595 1 019 682 563 262 772 701 358 965 447 
1956 673 191 569 785 465 052 211 288 469 296 624 319 
1957 620 249 572 893 844 297 275 408 521 339 671148 64 818 719 
1958 606 350 690 761 542 791 324 209 578 319 127 151 276 240195 42 322 102 
1959 420 670 924 655 792 810 80 677 013 4 4 6 418 328 847 567 303 220 265 341305 2 470 05 
1960 166 415 511 622 881 312 58 200 732 25 237 040 288 855 881 469 011721 454117 771 21 701 030 148 792 007 

Yhto j4 039191 220 j7 720 022 901 j2 037 499 760 j2 253 537 490 j958 762 362 j814 554 088 j454 459 076 j24171835j14 792 OO'i 

Vuonna 1960 on kaytetty lisaksi: 

Viheriaisen ratarakennus o 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vihannin kaivosratarakennus o 0 o o o o 0 0 0 0 o o 0 0 0 o 0 0 o o o o 0 0 0 0 0 
Oriveden-Jamsan rautatierakennus o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 581: -
248 919: -

141 243 001: -

Yhteensa vuonna 1960: 

Rautatie- ja ratarakennukset 0 0 0 o 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 
Rautatierakennukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 

2 396 804 506: -
1 231 377: -

IV. LIIKKUVA KALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET 

Liikkuva kalusto 

K ertomusvuoden aikana ei valmistunut uusia 
hOyryvetureitao Liikenteesta poistettiin niita epa
taloudellisina ja loppuunkuluneina yhteensa 21 
kpl. Vuoden lopussa oli hoyryvetureiden luku
miilira 659 kappaletta (vuoden 1959 lopussa 680)0 

Vuoden aikana valmistui kotimaisiJta tehtailta 
13 Hr 12-sarjan dieselsahkoista linjavetw·ia, 15 
Vv 15-sarjan dieseljarjestelyveturia ja 10 Vv 13-
sarjan dieselvaihtovetwoiao Edellisena vuonna 
saksalaisel ta toiminimelta Maschinengesellschaft 
Kiel AG (MaK) vuokrattu yksi diesellinlinja-

vetw·i ja yksi dieselvaihtoveturi palautettiin 
vuokraajalle 300 6o 1960, mutta itavaltalaiselta 
toiminimelta Jenbacher Werkelta vuolu·attuna 
ollut dieselvaihtovetw·in vuokraus jatkui koko 
vuodeno Kertomusvuoden aikana ei hylatty yh
tii.an moottorivetur~a. joten niiden lukumiHira 
edella olevat lisaykset huomioon ottaen oli vuo
den lopussa 128 ( + 1 vuokraveturi)o 

Moottorivaunuja ei kuluneen vuoden aikana 
valmistunut yhtii.an kappaletta. Dm2-sarjan 
moottorivaunuja hylattiin nykyiseen liikentee
seen sopimattomina ja loppuunkuluneina 3 kpl. 
Naista muutoksista johtuen oli vuoden lopulla 



kaytossa 25 moottorivaunua. ('ruoden 1959 
lopussa 28 kpl). 

Keveita moottorivaunuja (kiskobusseja, sarja 
Dm7) valmistui kertomusvuoden aikana 21 1..-pl. 
ja oli niiden lukumaara vuoden lopussa 167 kpl 
(vuoden 1959 lopussa 146 kpl). 

Vaunuja valmistui vuoden aikana seuraavat 
maarat: kiskoauton liitevaunuja, joissa on 2 lk:n 
matkustaja- ja tavaraosasto, sarjaa EFiab 22, 
kiskoauton liitevaunuja tavarankuljetusta varten, 
sarjaa Geoab 4, lamminvaunuja sarjaa Ggv 41, 
sailiovaunuja sarjaa BGo 4, katettuja tavara
vau.nuja sarjaa Gk 5 ja sarjaa Gks 5, avonaisia 
tavaravaunuja sarjaa Hk 663, sarjaa Oa 15 ja. 
sarjaa BH 2, avonaisia malmivaunuja sarjaa Om 
25 ja ·epelinlevitysvaunuja sarjaa Mas 97 kpl. 

Lisaksi valmistui posti- ja lennatinlaitokselle 
kiskoauton liitevaunuja sarjaa PFoab 4 ja tyo
vaunuja sarjaa. Tp 1 kpl, seka sailiovaunuja Typpi 
Oy:lle sarjaa Sti 16, Oulu Oy:lle sarjaa Sol 4 ja 
Fuell Oy:lle sarjaa Sfl 2 kpl. 

Vuoden aikana poistettiin liikenteesta henkilo
vaunuja. 31, katettuja tavaravaunuja 216, avo
naisia tavaravaunuja 556 ja virkatarvevaunuja. 
58, seka vieraita. vaunuja. 8 kpl. 

Vuoden lopussa oli henkilovaunuja 1 495 kpl, 
joista virkatarvekaytossa 172, tavaravaunuja 
26 543 kpl, joista katettuja. 9 820, avonaisia 
12 905 ja virkatarvevaunuja 3 818 kpl. 

JJ!I oottorivetureita ja mootto1·ivaunuja seka niiden 
1·akenteen kehitti:imisti:i koskevat tyot. 

Aikaisempina vuosina alkmtn paiissyt uuden 
dieselvetovoimakaluston hankinta jatkui kerto
musvuonna likipitiien entisenlaajuisena edelliseen 
vuoteen verrattuna ja aiheutti siten nytkin piia
osan moottorivetureita. ja -vaunuja koskevista 
toista. Merkittava osa kyseisista tehtavista koos
tui rakenteilla olevan moottoroidun kaluston tyon 
ja tarveaineiden tarka tuksista seka valmistu
neiden vaunujen ja veturien vastaanottokoe
Jjoista. luovutustarkastuksineen. Kaluston osa
'Bakenteiden, kuten aluskehysten, korien, telien 
ja pyorakertojen tarkastukset suoritettiin piia
asiassa Lentokonetehtaalla ja Lokomolla, jonka 
lisiiksi vaativia yksityisiii rakenne-elimiii, kuten 
jousia ja hammaspyoria tarkastettiin mm. Fis
kars Oy:n ja Valmet Oy:n Rautpohjan tehtailla. 
Niinikaan tarkastustoimintaan kuul.ui Vv 15-
veturien dieselmoottorien seka Hr12-veturien 
dieselgeneraattoriryhmien koekaytto ja tarkastus 
Tampella Oy:lla seka Dm7-vaunujen dieselmoot-
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torien koekiiytto Valmet Oy:n Linnavuoren Teh
taassa. Kertomusvuonna suoritettiin myos en
sirnmaiset Hr12-veturien takuutarkastukset koe
ajoineen takuun perusteella korjattavien mahdol
listen vikojen selville saamiseksi vetw·ien oltua 
liikenteessa noin vuoden. Lisaksi osallistuttiin 
harvemmissa tapauksissa myos Vv15-vetw·ien 
takuutarkastuksiin. 

Kertomusvuonna solmitut uudet hankintasopi
mukset kiisittivat 20 Dm7-moottorivaunua, 5 
EFiab-liitevaunua, 10 yksinomaan matkustaja
paikkoja sisaltavfili Eiab-liitevaunua ja 5 Geoab
liitevaunua, 11 950 hv tehoista, hydraulisella 
Voith L 217 sU-vaihteistolla ja Beugniot-akseli
ohjauksella varustettua 4-a.kselista. Vv16-diesel
jarjestelyveturia ja 9 2 800 hv tehoista, siihkoi
sellii voimansiirrolla ja 3-a.kselisin, yksimootto
risin telein varustettua Alsthom-tyyppistii Hr13-
diesellinjaveturia Valmet Oy:n Lentokoneteh
taalta seka vastaava miiara Vv16- ja Hr13-veturia 
Lokomo Oy:ltii. Niiita hankintoja edelsi yleensii 
tarjouspyynnoissa esitettyjen teknillisten vaati
musten alustava miiiirittely seka saatujen tar
jousten teknillisen osan arvostelu hankintasopi
musten solmimista varten. Tilausten yht~ydessa 
selvitettiin myos ne rakenteelliset muutokset tai 
lisiiykset, jotka jo kaytossii olleen kaluston anta
mien kokemusten perusteella oli aiheellista toteut
taa uuden vastaavan kaluston konstruktioissa. 

Vuoden lopulla kaytiin kotimaisten veturiteh
taiden ja ranskalaisen toiminimen Societe Gener
ale de Constructions Electriques & Mecaniques 
Alsthom kanssa ensimmiiiset neuvottelut, joiden 
kuluessa hankkijoille esitettiin Hr13-veturien 
suunnittelussa huomioitavat miiariit sekii pereh
dyttiin Alsthom'in esittamiin alustava.n suunni
telman puitteissa Hr13-veturien rakenteeseen. 
Pitempiaikaisista suunnittelunluontoisista tehtii
vista mainittakoon edelleen junapainotaulukoiden 
laatiminen Vrll- ja Vv15-jiirjestelyvetureita var
ten. Kaytanto oli nimittiiin osoittanut, etta 
aikanaan hoyryveturien kiiyttoii silmallapitiien 
laskettuja junapainotaulukoita ei voitu soveltaa 
eniiii em. dieselvetw-eihin. 

Ennen kertomusvuottft liikenteeseen saadussa 
moottoroidussa liikkuvassa kalustossa kiiytto
kokemusten perusteella aiheellisiksi havaittujen 
rakennemuutosten suunnittelu koski liihinna Vrll
ja Vv15-dieseljarjestelyvetureita ja Hr12-diesel
linjavetureita seka Dm6- ja Dm7-moottorivau
nuja liitevaunuineen. Tama suunnittelutyo ta
pahtui osaksi kalustoa valmistaneiden tehtaiden 
kanssa kiiytyjen neuvottelujen, osaksi rautateiden 
omille konepajoille annettujen kirjeellisten ohjei-
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den muodossa. Vrll-, Vvl5- ja Hrl2-vetureissa 
toteutettiin eriiat joko koeajoilla tai veturien 
kayton yhteydessa tarpeellisiksi todetut, huoltoa 
helpottavat tai veturien toiminnan kannalta UiJ'
keat rakenteellisia yksityi kohtia koskevat muu
tokset. Dm6- ja Dm7-vaunujen osalta taas oli 
lahinna kysymys vaunujen kayton ja huollon 
kannalta valttiimattomien pienehkojen rakenne
muutosten toimeenpanosta, joita muutoksia ei jo 
kyseisten sarjojen ensimmiiisten vaunujen valmis
tumisvaiheessa o1tu ehditty ottaa huomioon. 
Edella mainitun lisaksi on mainittava monilukuis
ten lyhyiden ohjeiden antaminen ka1uston kaytt6-
henki16kunna,1Je ennenkaikkea Vrll-, Vvl5- ja 
Hrl2-veturien koneistojen korjausta ja huo1toa 
koskevissa yksityistapauksis a . Konejaksoille ja 
-pajoille seka varastoille toimitetun opetus- ja 
piirustusmateriaalin hankkiminen muodostui 
aikaisempaa huomattavasti laajemmaksi. 

Kertomusvuoden kuluessa dieselvetureissa 
kayttoonotetuista uudentyyppisista laitteista 
mainittakoon Vv 13-vetw·eihin asennetut auto
maattiset Scharfenberg-vaihtotyokytkimet, joita 
kayttaen seka veturin kytkeminen vunuihin etta 
irroittaminen niista voidaan suorittaa vaihto
tyossa mekaanisten ohjauslaitteiden avulla ajo
poydasta kasin. Kiskoautokalustossa saatiin 
Dm7- ja EFiab-vaunuissa vaunujen valisten 
yhdistettyjen puskinvetolaitteiden yhteydessa 
kayttoon ensimmaiset puoliautomaattiset Runn
vika-sahkokytkimet. Nailla kytkimilla korvataan 
vaunujenvalisessa sahkoliitiinniissa tiihiin men
nessa kaytetyt valikaapelit. 

Edelleen voicaan mainita, etta osan ajasta vaati 
myos opetustoiminta seka rautatieopistossa jar
jestetyilla veturinku1jettajakursseilla etta kone
jaksojen ja konepajojen insin66reil1e ja tekni
koille pidetyilla ns. opettajakursseilla. 

HoyryvetU?·eita ja yleisia koneteknillisia laitteita 
seka n·iiden rakenteen parantamista koskevat suun
nittelutyot. 

Hoyryvetureita koskevia pienehkoja rakenne
muutoksia on edelleen · suoritettu kertomusvuo
den aikana. Niinpa Hr 1- ja Tr 1-veturien osalta 
mainittakoon uusien pesutulppien sijoitus nk. 
Jung'in-mallisten, osittain hitsattujen hoyry
kattiloiden rintalevyyn, ja tulipesan suuaukon 
jaykan niitatun rakenteen muutos hitsatuksi 
rakennemuodoksi. Jalkimmainen muutos vai
kuttaa a1entavasti korjauskustannuksiin, koska 
hitsattu rakennemuoto joustavampana kestaa 
paremmin ja on helpompi valmistaa. 

Paineastiasuunnittelusta mainittakoon raken
nepaineelle 10 kpfom 2 suunniteltu 1 500 1itran 
paineentasaussailio, jota on rakennettu useita 
kappaleita, ja ha1kaisijaltaan 1 700 mm:n hiekka
painesuodatin. Liimmityskattiloiksi muutettuja 
vanhoja veturikattiloita varten on 1aadittu lujuus
laskuja ja suoritettu tarkistuksia. Edelleen on 
suoritettu Valmet-Clayton hoyrynkehittimen 
muutoksesta aiheutuvia tarkistuslaskuja. 

Jaoston paahuomio on kuitenkin keskittynyt 
uuden terasrunkoisen liikkuvan kaluston mittaus
vaunun suw=itte1uun. Aluskehyksesta, teras
korista ja sisustuksesta laadittiin huomattava 
miiara tyopiirustuksia, mutta tyovoiman puut
teen takia suw·i osa niista jai vie1a kertomus
vuonna 1opullisesti tarkastamatta. Alustavasti 
suunniteltiin myos mittausvaunun 1ammitys1ai
tos, josta sitten pyydettiin tarjouksia. Hankinta 
paatettiin antaa saksalaiselle toiminimelle Luwa 
G.m.b.H, joka myos sitoutui tekemaan 1opulliset 
tyopiirustukset. Jaoston edustaja kavi Luwa
tehtailla sopimassa rakenteen yksityiskohdi ta ja 
paluumatkalla myos insin66ritoimisto Ljung
stromilla Ruotsissa tarkastamassa mittausvaunua 
varten tilatun mittauspoydan va1mistusta. Die
se1-sahkogeneraattorin hankinta paatettiin antaa 
englantilaiselle toiminimelle Grahame Puttiok 
Ltd, jonka malli Puma1ux 7 kVA katsottiin mi
toi1taan ja teknillisilta ominaisuuksiltaan sopi
vaksi . 

Edelleen valvottiin yhteistoiminnassa Pasilan 
konepajan kanssa vanhan makuuvatmun mutttos
tyot va1iaikaiseksi mittausvaunuksi ja siihen sijoi
tettiin jo saapuneet mittaus1aitteet. Vaunun va1-
mistutttta suoritettiin kalibrointeja ja koemitta
uksia. Kokonaisajomatka mittausvaunulla oli 
kertomusvuonna 830 km, jolloin suoritettiin Oa
vaunujen jarrulaitteita koskevia mittauk:sia, veto
voiman mittaus1aitteiden koeajo Hr 1-veturilla 
ja pikajunan junavastuksen mittaus Hr 12-vetu
rilla. 

Tyojarjestyksen mukaisesti suoritettiin uu iin 
moottorivetureihin tulevien paineilmasailioiden ja 
hoyryvesiUi.mmittimien rakenne- ja vastaanotto
tarkastukset Tampereen veturitehtaissa. 

Samoin annettiin hankintatoimistolle lu.kuisia, 
liikku van ka1uston varaosien, raaka- ym. tarve
aineiden hankintoihin liittyvja teknillisia lausun
toja ja tilausva1misteluja. Jaoston edustaja kavi 
myos Englannissa vastaanottamassa eran ybte
naisia teriispyoria ja tarkkailemassa valmistus
prosessia pyorien ·kaytossa esiintyvien era.iden 
kulumisilmioiden selvittamiseksi. 



Vaunufa fa niiden 1·akenteen parantamista koskevat 
suunnittelutyot. 

Kertomusvuonna lisaantyi henkilovaunuihin 
kohdistunut tyoosuus huomattavasti, mutta toit
ten painopiste oli siita huolimatta aikaisempien 
vuosien tapaan edelleen tavaravaunujen suun
nittelussa. 

Henkilovaunujen osalta aiheutti eniten tyota 
niiden 15 teriisrunkoisen matkustajavaunun han
kinta, joiden suunnittelu ja rakentaminen oli en
nen kertomusvuotta annettu saksalaiselle Mascb
inenfabrik Esslingen nimiselle tebtaalle Ess
lingenissii. Oma tyo kiisitti bankkijan laatimien 
piirustusten tarkastamisen ja hyvaksymisen, jossa 
ybteydessii jouduttiin myos muuttamaan vau
nujen eraiden kobtien suoritusmuotoa. Tilatuista 
vaunuista varustetaan kokeilumielessa 8 kpl ns. 
Wegman-, 3 kpl ns. Minden-Deutz- ja 4 kpl 
svetsilaisilla SIG-teleilla, joista on tarkoitus sitten 
aikanaan valita yleiseen kiiyttoon meidiin olo
subteisiimme parbaiten soveltuva malli. Vaunu
jen rakentaminen Saksassa edistyi niin pitkii!Je, 
etta voitiin kiiydii seuraamassa vaunujen koe
kuormitusta. Mainittakoon viela, etta niiista 
ensimmaisista terti runkoisista vaunuista on 10 
kpl 2. lk :n vaunuja, sarja Eit, 4 kpl yhdistettyna 
l. ja 2. lk:n vaunuja, sarja CEit ja yksi l. lk:n 
vaunu, sarja Cit, joiden kaikkien toimitus myo
hiistyi eraiden hankinnan yksityiskobtien joh
dosta seuraavan vuoden puolella. Myos vanbojen 
matknstajavaunujen uudenaikaistamisen hyvaksi 
tehtiin tyota. Muun muassa suoritettiin kokeita 
vanhojen vaunujen kulkuominaisuuksien paran
tamiseksi tutkimalla koevaunuihin asennettujen 
isklmvaimentajien, pehmeampien jousien, telien 
kehdon sivuttaisliikkeen rajoituspuskimien seka 
keskioiden ja sivukannattimien kumieristyksen 
vaikutusta kulun tasaisuuteen ja iiiinettomyy
teen. 

ErikoishenkilOvaunujen osalta vankivaunun 
suunnittelu ja sen piirustusten laatiminen vaati
vat tavanomaista enemman tyotii, koska kysy
myksessa oli erikoislaatuiseen kuljetukseen tar
koitettu vaunu, jonka teriiksinen runkorakenne 
ja varusteet ovat erilaiset kuin tiihanastisten puu
runkoisten vaunujen. Suunnittelutyo jatkui yli 
vuodenvaihteen. Koska eraissii konduktoori- ja 
postivaunuissa viela on kaasuvalaistus tai tal
vella huonosti toimiva hihnakiiyttoisellii gene
raattorilla varustettu sahkovalaistus, tutkittiin 
siibkoteknillisen toimiston aloitteesta mahdolli
suuta asentaa niiibin vaunuihin kardaanikayttoi
nen generaattori. Turvalaite- sekii linja- ja kaa-
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pelityokuntien asuntovaunujen rakentamista var
ten annettiin ohjeet. Lisiiksi mainittakoon, etta 
presidentin virkavaunu, A 30, ja eriiiit valtion
rautateiden virkavaunut saivat osakseen saman 
huomion kuin edellii mainitut muutamat mat
kustajavaunut pyrittiiessa parantamaan niiden 
kulkuominaisuuksia. 

Katettujen tavaravaunujen osalta aiheuttivat 
eniten tyotii saksalaiselta toiminimelta Rhein
stahl Siegener Eisenbahnbedarf AG:ltii Siegenistii 
tilatut 5 siirtokatto- ja siirtoseinavaunua sekii 
5 sivuovilla varustettua siirtokattovaunua. Niii
den vaunujen veto- ja puskinlaitteiden raken
netta tutkittiin. Samoin jouduttiin kiisittelemiiiin 
vaunuja koskevia muitakin asioita, kuten esim. 
tarkastamaan piirustuksia, jotka lopullisesti saa
puivat valtionrautateiden kiiyttoon vuoden lop
pupuolella. Huomattakoon vielii, etta nii.ihin 
vaunuihin, sarjat Gks ja Gk, varattiin mahdolli
suus myohemmin asentaa keskuspuskinvetolait
teet. Uutta katettua, puskimeen 12 m pitkiia 
tavaravaunua varten laadittiin ehdotuspiirustus. 
Vanbempien katettujen tavaravaunujen osuus 
rakenteitten parantamista ajatellen jiii vahai
seksi. 

Avonaisten tavaravaunujen osalta saatiin ker
tomusvuoden a lussa kutakuinkin valmiiksi noin 
kaksi vuotta jatkunut Oa-vaunun suunnittelu. 
Naita 59 tonnia kannattavia lyhyebkon tavaran 
kuljtukseen tarkoitettuja vaunuja rakensi Pasilan 
konepaja kertomusvuonna 15 kpl. Myos kaytto
ohjeet vaunumallia varten laadittiin. J o Oa
vaunua koskevan tyon viela kestiiessii alkoi Ob
vaunun suunnittelu. Titman myos n . 60 tonnia 
kantavan, pitkahkon tavaran kuljetukseen tar
koitetun vaunun suunnittelu jatkui lapi koko 
kertomusvuoden seuraavan vuoden puolelle. Vau
nut tulevat olemaan sivulaiaattomia jane varus
tetaan teleskooppipylviiilla seka matalalla pi:i.a
dylla, joka voidaan kaantaa ylikulkusillaksi, 
jonka yli voidaan ajaa 5 tonnin pyorakuormalla 
vaunusta toiseen. Vaunun kuormauspituudeksi 
on ajateltu 16. 7 m ja -leveydeksi 2G s 2 m. Seka 
Oa- etta Ob-vaunuun tulevat UIC-malliset telit, 
jotka sallivat nii.ille 4-akselisille vaunuille 100 km 
tuntinopeuden. Kumpikin vaunutyyppi voidaan 
varustaa automaattisella keskuspuskinvetokytki
mella. Mainitun kytkimen sijoitusta ajatellen 
jouduttiin muuttamaan myos rakennettavien 2-
akselisten Hk-vaunujen aluskehysrakennetta. 
Myos uusien, Hk-vaunuja n . 2 m pidempien, 
2-akselisten, avonaisten tavaravaunujen suunn
nittelua valmistettiin. Om-, Mas-, Hdk-, Hv-, 
Hd- ja Ok-vaunuihin suunniteltiin pienehkojii 
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parannuksia, jotka koskivat vaunujen lujuuden 
ja kayttovarmuuden lisaamista. aksalaiselta 
toiminimelta Rbeinstahl Siegener Eisenbabnbe
darf AG:lta tilattujen 5 nostokaatovaunun piirus
tukset saatiin tarkastettavaksi ja hyvaksytta
vaksi, missa yhteydessa jouduttiin samalla kor
jaamaan eraiden kobtien rakennetta. Samoin 
tarkastettiin Insinooritoimisto Saalastin laatimia 
4-akselisen kaatovaunun piirustuksia. 

Sailiovaunuja koskevista suunnittelutoista oli 
suuritoisin bitumin kuljetusvaunun lammitys
laitteiden suunnittelu. Tama tyo saatiin valrniiksi 
kertomusvuoden alkupuolella, jolloin myos tay
clennettiin Oulu Osakeybtion tilaamien kloorin
kuljetusailiovaunujen aluskehysten piirustuksia. 
Pitkin vuotta annettiin ohjelausuntoja seka val
tionrautateiden konepajoille etta yksityisille toi
minimille. Esimerkiksi natronlipean, mantyoljyn, 
teollisuuspolttooljyn, typpiliuoksen ja formaliinin 
kuljetukseen tarvittavat sailiovaunut mainitta
koon tassa yhteydessa. Suursailiovaunuja koske
via asioita jouduttiin myos kasittelemaan. Yksi
tyisesti suunniteltu Lohjan Kalkkitehdas Oy:n 
irtosementinkuljetusvatmu, sarja Silk, aiheutti 
jossain maarin tyota mm. raaka-aineita tilat
taessa. 

Erikoistavaravaunujen osalta mainittakoon 
suurmuuntajien kuljetukseen soveltuvan Osf
vaunun suunnittelu. Vaunun piirustukset saatiin 
siihen kuntoon, etta Pasilan konepaja voi kayttiia 
niita tarveaineiden hankinnassa, joskin suunnitte
lutyon lopullinen valmistuminen siirtyi seuraavan 
vuoden puolelle. Vaununsiirtajan kuljetusvau
nuun, sarja BH, suunnit.eltiin uusi kuorman luki
tuslaite. Yksipuolista lumiauraa koskeva tyo 
jatkui edelli.selta vuodelta. Siipien pneumaattista 
liil;:elaitetta varten saatiin vahniiksi yksi kokeil
tavaksi tarkoitettu suoritusmuoto. 

Vatmuja koskevina toina mainittakoon edel
Jeen erilaisten vaunuosien suunnittelu ja piirus
tusten laadinta rom . pyorakertoja, laakereita seka 
p1.tBkin- ja vetolaitteita varten. Vaununosien val
mistuksen tai hankintojen johdosta jouduttiin 
antamaan lausuntoja. Tassa yhteydessa on pai
kallaan roainita myos lattStmnot UIC:n kyselyjen 
johdosta, jotka koskivat rom. autoroaattista kes
kuspuskinvetolaitetta. Kertomusvuoden alussa 
voimaan tullut uusi vaununkorjaussaanto aiheutti 
tyota useiden roerkintapiirustusten aikaansaaroi
seksi. Todettakoon, etta naista yleisista vaunuja 
koskevista toista koitui suurin osa tavaravaunu
jen hyvaksi. 

Yleisempaa laatua olevista toista muodosti 
suuren osan kuljetuskysymysten kasittely. Tar-

kein tehtava tassa oli loytaa rautateiden asiak
kaille talouclellisesti edulliset kuorroaustavat, 
ottaen huoroioon, ettei kuormien pysyvyytta eika 
vatmujen kestavyytta saanut vaarantaa. or
roaalikuljetusten osalta se tapahtui ottaroalla osaa 
kuormausohjetoimikunnan tyobon ja 1aatimalla 
kuorroauspiirustuksia ermaiSia painotuotteita 
varten. Erikoiskuljetusten osa1ta annettiin n. 600 
erillista laustmtoa, joista osa vaati myos piirus
tusten laadintaa. Kuva1aattapiirustusten laadin
taa ••Liikkuva ka1usto~ niroista kirjaa varten jat
kettiin. Rata-autoihin liittyvista teknillisista 
kysymyksista annettiin 1ausuntoja, jotka koski
vat rom. kuroijoustoisia ja tavalli.sia pyoria seka 
akselilaitteita. 

Smmnittelu- ja piirustustoiden obelia vaunu
jaoston insin66rit suorittivat uusien vaunujen 
ja vaununosien vastaanottoa Pasilan konepajassa. 
Samoin suoritettiin vastaanottotarkastuksia yksi
tyisten toiminiroien tehtaissa seka kotim.aassa 
etta ulkoroailla. 

Veturien fa vaunufen farrulaitteita fa niiden 
parantamista koskevat suunnittelu- ym. tyot. 

Kertorousvuoden ailmna kaytiin jatkuvasti 
neuvotteluja uusien veturityyppien hankinnasta. 
Naihin neuvotteluihin osallistuttiin paineilma
ja jarrulaitteiden osalta. Kun uudeksi linjave
turityypiksi valittiin ranskalaisen Alsthom-toimi
niroen veturityyppi, valittiin Alsthomin, Ranskan 
Westinghousen seka Knorr-Bremsen kanssa 
ka.ytyjen selvittelyitten jalkeen ko. veturin jarru
laitteiksi Knorr-Bremsen jarrulaitteet, jotka ovat 
toimineet hyvin Hr 12-vetureissa. Yksityiskoh
tainen jarrulaitteiden selvittely taman veturin 
kobdalta siirtyi kuitenkin sew·aavaan vuoteen. 

Edellisena vuonna valmistuneen Hr 12-diesel
linjaveturin jarrulaitteiden toimintaa ja niiden 
soveltuvuutta ko. veturin vetamien junien jarru
jen kasittelyyn seurattiin jatlmvasti parhaiten 
soveltuvan jarrujen kasittelyn loytamiseksi eri 
timteissa ja mahdollisten kasittelyvirbeitten ja 
rakennepuutteellisuuksien eliminoimiseksi. 

Hr 12- ja Vv 15-vetureitten subteen selviteltiin 
tarvittavia jarrulaitteiden varaosia ja niiden 
hankintaa. Vv 15-vetureitten kohda1ta se1vitet
tiin niiden kaksinajokytkentoja Westinghouse
Bremsen G.m.b.H:n ja Valmet Oy:n edustajien 
kanssa, koska seuraava valmistuss~=trja oli paa
tetty tilata sellaisin kaksinajolaittein, etta veturit 
on mabdollista kytkea kaksinajoon kaikissa mah
dollisissa asemissa toisiinsa nahden. 



Vetovoimakalustoon kohdistuneista toista mai
nittakoon viela magneettisen kiskojarru.n sovitta
miseksi kiskobussikalustoon yhdessa Valmet Oy:n 
ja Knorr-Bremsen kanssa suoritetut tutkimukset. 
Tiissa tyossa edistyttiin niin pitkalle, etta loppu
vuodesta tilatut 20 moottorivaunua ja niiden 
liitevau.nua voitiin tilata kiskojarruin varustet
tl.ma. Kun eriiat Vr 5-sarjan vaihtoveturit jou
tuvat tyoskentelemiiiin laskumakityossa, annet
tiin ohjeet niiden varustamisesta suoratoimisella 
j arrulai tteella. 

Vaunujen jarrulaitteiden suunnittelutyossa 
muodosti suurimman tehtavan rakennettavan 
Hk-vaunusarjan varustaminen uudentyyppisin 
jarrulaittein. Ku.n vau.nu tulee kaytettavaksi 
piiaasiallisesti kokokuormaliikenteessa, tyydyt
tiin se varustamaan 2-portaisella automattisella 
kuormajarruvaihteella, kuten edellisena vuonna 
suunniteltu Oa-vau.nukin. Oa-vaunu.n subteen 
suoritettiin viela jarrulaitteen tyopiirustusten 
viimeistelya ja ensimmaiset taman sarjan vaunut 
ja samalla ensimmaiset uusilla jarrulaitteilla 
varustetut vau.nut valmistuivat kesakuussa. 

Vuoden aikana aloitetuista vaunujen jarru
laitteiden suunnittelutoista mainittakoon Ob- ja 
Osf-vaunujen jarrulaitteet seka mittausvaunu.n 
jarrulaitteiden ja sen jarruihin liittyvien mittaus
valineiden suunnittelu. Lisaksi jouduttiin anta
maan suunnitteluohjeita ja tarkastamaan piirus
tuksia ulkopuolella suunniteltujen tai ulkomailta 
tilattujen vau.nujen, kuten Orne-, Silk-, Gk-, Gks-, 
Kn- ja l\1:asohinenfabrik Esslingenilta tilattujen 
teriisrakenteisten matkustajavaunujen jarrulait
teiden subteen. Gk- ja Gks-vau.nuissa jouduttiin 
jarrulaitteisiin tekemaan muutoksia ja laatimaan 
niista tarvittavat ohjeet ja piirustukset. Kaikki 
nama rautateitten ulkopuolella suunnitellut vau
nut on varustettu uudentyyppisin jarrulaittein. 
Masohinenfabrik Esslingenilta tilatut matkustaja
vaunut varustetaan KElo toimintaventtiilillii, 
levyj arruilla j a luistonestolaitteilla. 

Kokonaan uudentyyppisten jarrulaitteiden 
kiiytantoonotto aiheutti paljon ylimiiiiraistii sel
vitys- ja valvontatyota. Tallaisia tehtavia olivat 
rom. hankintojen selvittelyt, pneumaattisten lait
teiden toimintakunnon ja oikeitten kalibrointien 
toteamiseen tarvittavien laitteiden suunnittelu 
ja selvittely, lopullisten asennusmittojen ja nii
hin sallittujen poikkeamien miiiirittely ja mene
telmien kehittaminen oikean asennuksen kont
rolloimiseksi vastaanoton yhteydessa. Valmis
tukseen liittyvien selvitys- ja valvontatoitten 
lisaksi tehtiin uusilla jarrulaitteilla varustetuilla 
vau.nuilla kokeita ja koeajoja yhdysliikennekel-
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poisuuden selvittamiseksi kiiytannossa vanhojen 
jarrulaitteidemme ja SNTL:n vau.nuissa esiinty
vien jarrulaitteiden kanssa. 

Paitsi uusien vau.nujen jarrulaitteiden, suori
tettiin tehtailla valmistuneitten vetureitten paine
ilma- ja jarrulaitteiden seka Pasilan konepajalla 
valmistu.neitten vanhoilla jarrulaitteilla varus
tettujen vau.nujen vastaanottotarkastuksia. Jar
rulaitevarustinosien hankinnoista, junavaurioista 
ja junaturvallisuuskysymyksistii. laadittiin selvi
tyksiii ja lausuntoja. Myos laadittiin kiiytto
ohjeita niihin kuuluvine piirustuksineen seka 
hoidettiin paineilma- ja jarrulaitteiden opetus 
veturinkuljettaja- ja vaunumieskursseilla. 

Lammitys- ia terveystekniUisten laitosten suunni t
telu,. 

Vuoden kuluessa tehtiin koneteknillisen toi
miston lampo- ja terveysteknillisessa jaostos a 
lampo-, vesi-, lamminvesi- ja viemiirijohto- seka 
ilmanvaihtosuunnitelmat seuraavia rakennuksia 
varten: asema- ja postitalo Toijalassa, veturitalli 
ja vau.nukorjauspaja Turussa, kerhotalo Kemissa, 
asuinrakennus Mikkelissii, varasto- ja konttori
rakennus Aleksis Kivenk. 17 A Pasilassa, asema
rakennukset Heinolassa ja Jokelassa, kerho- ja 
huoltotilat Helsingin hallintorakennuksessa ja 
kauko -ohj auskeskus Pieksiimiiellii. 

Lampo-, vesi-, lamminvesi- ja viemarijohto
suunnitelmia laadittiin J okelan asemapaallikon 
virka-asu.ntoa, Varasen llikennepaikkaraken
nusta, Lappilan ratavartijan asu.ntoa, Ammiin
saaren huoltorakennusta, Taivalkosken kahden 
perheen asuin- ja yopymishuonerakennusta, Ala
vuden asemarakennusta, Juankosken liikenne- ja 
asuinrakennusta seka Hill on asemapiiallikon asuin
rakennusta varten. Lampo- ja lamminvesijohto
suunnitelma tehtiin asemapiiiillikon virka-asu.ntoa 
varten Savonlinnassa ja lampojohtosuu.nnitelmia 
asemataloa varten Keravalla, ratainsinool'in toi
mistoa ja asuinrakennusta seka asemapiiiillikon 
asuinrakennasta varten Riihimaella. Lisaksi laa
dittiin vesi- ja viemiirijohtosuunnitelma asuin
rakennusta ja saunaa varten Varasen liikenne
paikalle seka ilmanvaihtosaunnitelma Pasilan 
veturitallin puku- ja pesubuonetta varten. 

Hallintorakennuksen kemiallisessa laborato
riossa ja alahallissa suoritettavien korjaus- ja 
mautostoiden yhteydessa on tehty suunnitelmat 
naiden huonetilojen varustamiseksi tehokkain 
ilmanvaihtolaittein. Samoin tehtiin saunnitelmat 
Hyvinka.an lampokeskuksen ylijiiamalampoener-
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gian hyvaksikayttamiseksi seka hoitoku.stannus
ten alentamiseksi liittiimallii Vesitorninkadun 
van·ella olevat rakennukset lampokeskuksen ver
kostoon. 

uunnitt lu- ja piirustustoiden ohella ovat 
Iampo- ja terveysteknillisen jaoston insinoorit 
suorittaneet seka yksityisten toiminimien etta 
Pasilan konepajan asentamien laitosten tarkas
tuk ia ja vastaanottoja seka antaneet Iampo- ja 
terveysteknillisen alan asioita koskevia lausun
toja. 

Liikkuvaan kalustoon nahden on jaosto kerto
musvuonna yhteistoiminnassa Pasilan konepajan 
ja jarjestelytoimiston kanssa kokeillut eri tyyp
pisten termostaattiventtiilien kayttoa vaunuissa. 
Jo edellisena vuonna aloitettua oljylammitys
kokeilua erityyppisilla polttimilla jatkettiin polt
timia toimittavien liikkeiden myotavaikutuksella. 
Samoin on lampoinsinoori osallistunut suunnit
teilla olevan mittau.svaunun lammitysjarjestel
man sutmnitteluun seka tarkastanut alaansa kuu
luvat piirustukset Esslingenin vaunujen osalta. 

Konepajat: 

Kertomusvuoden aikana oli toiminnassa 6 paii.
konepajaa, nimittii.in Hyvinkaii.n, Pasilan, Tttrun, 
Vaasan, Ouhm, ja Kuopion konepajat. Nii.iden 
lisaksi toimivat Helsingin valimo Hyvinkii.an 
konepajan ja Pieksii.maen vaunukorjauspaja Kuo
pion konepajan alaisina. 

Vuoden aikana kaikki konepajat palasivat 6-
paivaisiin tyoviikkoihin. 

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

Hyvinkaii.n konepaja on jatkanut raskaimpien 
hoyryveturisarjojen korjausta, mikii. on vielii.kin 
ollut toiminnan huomattavin kohde, sekii. moot
toriveturien korjauksia ja tarkastuksia. Kone
pajan huoltoon kuuluneitten hoyryveturien koko
naismaii.ra oli vuoden lopulla 256 ja moottori 
veturien 116. 

Moottoriveturien maarii.n jatkuvan lisaanty
mi en johdosta suoritettiin konepajalla niiden 
korjauksen uudelleenjarjestelyii., jonka tuloksena 
moottorivetureiden koekayttoosasto saatiin toi
mintaan vuoden lopulla. Taman lisii.ksi on kone
pajalla suoritettu tyopaikkojen siirtoja. Myoskin 
poliklinikka siirettiin uusiin tiloihin. 

Vettrrien korjauksen ohella korjatt iin veturien 
generaattoreita 369 kpl, ilmapumppuja 531 kpl, 

vedensyottopumppuja 15 kpl, voidepumppuja 
489 kpl, veturien kattiloita 215 kpl, lii.mmitys
kattiloita 8 kpl, kaivinkoneen kattiloita 2 kpl, 
veturin ilmasailioita 37 kpl, nostureita 2 kpl, 
veturien jousia 3 226 kpl, vaununjousia 10 951 
1."Pl, hakkivatmuja 226 kpl ja hii.kkilavoja 1 048 
kpl. 

Lisaksi valmistettiin tai korjattiin veturin savu
torvia 51 kpl, valmistettiin uu.sia jousia 2 620 kpl, 
ilmasailioita 5 kpl, oljysailioita 17 kpl, 1 taydelli
nen era veturien pyorii.kertoja kytkin- ja kierto
kankineen, veturin sylintereitii. 2 kpl, luistin
hakkejii. 10 kpl, jarrusylintereita 300 kpl, veto
koukkuja 3 000 kpl, laakeripesan ohjaimia 6 080 
kpl, laakeripesiii. 700 kpl, Mas-vaunun sailioitii. 56 
kpl, malminkuljetusvaunun sailioitii. 75 kpl, hii.k
kilavoja 2 293 kpl, pallokohon puoliskoita 400 kpl, 
laukaisulaitteita 200 kpl ja vaihteen osia 2 798 kpl 
seka. koneistettiin aluslevyja 108 620 kpl. 

Helsingin valimossa valettiin jarrutonkkiii. 
50 320 kpl, jarruanturoita 65 588 kpl, vaunun 
laakeripesiii. 972 kpl, vaunun rullalaakeripesiii. 
400 kpl, arinarautoja 12 431 kpl, suojuslevyjii. 
1 359 kpl, vii.litonkia 7 943 kpl, ilmajarrulaitteen 
osia 780 kpl, kynnysrautoja 275 kpl, vetotangon 
johtoholkkeja 3 280 kpl, ovenpyoria 2 179 1."Pl, 
laakerien vii.lilaattoja 3 320 kpl, laakerin luiku
kiskoja 1 223 kpl, jou.sen vii.lilaattoja 2 337 kpl, 
luistinhakkejii. 65 kpl, telin keskioita 220 kpl, 
puskimen tuppiloita 200 kpl, vaihteen osia 525 
kpl, veturin sylintereita 6 kpl, jarrukenkiii. 3 876 
kpl seka ankkurilaattoja 286 kpl. 

2. P as i I an k one p a j a 

Konepaja on toiminut edelleen uusien vaunujen 
valmistajana sekii. matku.stajavaunujen korjaa
jana. Taman lisii.ksi on suoritettu yhteistyossa 
HyvinkiHin konepajan kanssa Dm4-moottorivau
nujen korjau.sta. Suoritetuista uudelleenjii.rjes
telyista mainittakoon uuden huoltotilan raken
taminen, jonka tyon yhteydessii. saatiin lisatilaa 
myos koneistu.s- ja varustinosastoille. Lisaksi 
suoritettiin uuden vaunujen siirtolavan perustus
tyot. 

Korjaustoiden lisii.ksi on konepajassa valmistu
nut uu.sia vaunuja ja alustoja yhteensii. 866 kpl, 
joista avonaisia tavaravaunuja, litt. Hk, 662 
avonaisia tavaravaunuja, litt. Oa 15, sepelinlevitys 
vaunuja, litt. Mas 97, lamminvaunuja, litt.Ggv 41, 
malminkuljetu.svaunuja, litt. Om 25, sii.iliovau
nuja, litt. Bgo 4, posti- ja lennatinlaitoksen asuto
vaunuja, litt. Tp 1 sekii. sailiovaunujan ahtStoja, 
litt. Sol, Sti ja Sfl 21 kpl. 



Vaunujen muutostoista mainittakoon 2 Rk
vaunun, 1 Eik-vaunun, 3 Cei-vaunun ja 1 vara
vankivaunun uudistustyot, 1 nayttelyvaunun ja 
1 mittausvaunun sisustustyot, 2 F-vaunun muut
taminen virkatarvevaunuiksi, 30 Go-vaunun 
muuttaminen Goa-vaunuiksi, 1 Hdk-vaunun 
muuttaminen Svsa-vaunuksi, 5 Po-vaunun rulla
laakerointi seka 5 Gk- ja 5 Gks-vatmun korjaa
minen liikennekelpoisiksi. 

Muina huomattavina toina on koneisLettu 
210 000 kpl kiskonaluslaattoja, valmistettu 22 
m:n pituinen kiiiintopoyta ja rakennettu 45 m:n 
pituinen silta seka suoritettu koko rataverkolla 
erilaisten rakennusten putkitoita ja asennettu 
oljynjakelulaitteita 5 kpl. 

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

Konepaja on korjannut paiiasiassa Dm-7-moot
torivaunuja, joita oli huollossa vuoden lopussa 
164. Lisaksi on korjattu tavaravatmuja ja kevyita 
moottorivetureita. 

Suoritetuists uudisrakennustoista mainitta
koon uuden pikakorjaamon rakentaminen, joka 
sisustus- ja raidetoita lukmmottamatta saatiin 
paaosin valmiiksi vuoden aikana. Huo1tokuop 
pien modernisointia jatkettiin kesaloma--seisonta
aikana. Myos on suoritettu sahko- ja metalli
ruiskutuslaiteosastojen uudelleenjarjestely. Vaih
deosaston toiminta on kokonaisuudessaan siir
retty Hyvinkaiille. 

Paatyon obelia on konepajassa suoritettu paine
astiain tarkastuksia, joista mainittakoon hoyry
kattilain 1 taystarkastus ja 2 sisapuolista tar
kastusta, 1 moottorivettuien ilmasailioiden tiiys
tarkastus, 21 valokaasunkuljetusvaunujen kaasu
siiilioiden kiiyttotarkastusta seka vaunujen kaasu
siiilioiden 16 taystarkastusta ja 8 sisapuolista 
tarkastusta. 

Lisaksi on konepajalla valmistettu 4 900 kpl 
kaapelitarvi.kkeita, 30 kpl kuparisia kannuja, 
80 kpl rautalevykannuja, 60 121 kpl erilaisia 
kilpia, 275 kpl erilaisia Jamppuja, 1 540 kpl lam
punosia, 355 kpl lyhtyjii, 2 208 kpl lyhdynosia, 
394 kpl aurausmerkkeja, 10 kpl asetettavia 
raidemittoja, 86 kpl moottorin ruiskutussuutti
mia, 46 kpl moottorin uojuksia ja alustoja, 60 
kpl moottorivaunujen iskunvaimentajien kiinni
tyslaitteita, 201 kpl moottorivatmujen joustin
holkin erilaisia asia, 880 kpl moottorivanujen 
kumijoustimen metalliosia, 1 moottorivaunun 
pyorien hydraulinen vaihtolaite, 107 kpl telin 
liukutappeja, 20 kpl moottorivatmujen valon-
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heittimia, 200 kpl voiteluruiskuja, 3 GOO kpl 
teraksisia tappeja, 152 kpl vaihteen kielia, 6 517 
kpl vaihteen muita osia seka 1 vaununsiirtiija. 

Konepajan pajarakennuksen muuttaminen 
moottorivaunujen nosto- ja korjausosastoksi suo
ritettiin loppuun. Moottorikaluston korjausosas
tolle rakennettiin 3 huoltokanavaa. 

4. K u o p i o n k o n e p a j a j a P i e k s i.i
maen vaununkorjauspaja 

Kuopion konepaja on edelleen korjannut hoy
ryvetureita, joita oli huollos a vuoden lopussa 
168. Huomattavimmista uusimistoista mainitta
koon konepajan lampokeskuksen korjaustyot, 
joka kattiloiden asennuksen osalta saatiin ki.iytto
kuntoon. 

Varsinaisen veturinkorjauksen lisaksi mainitta
koon sew·aavat huomattavimmat tyot: vettui
kattilan tiiystarkastuksia 34, sisiipuolisia tarkas
tuksia 37 ja kattilanvaihtoja 8 seka paineilma
siiilion tarkastuksia 16 kpl. Valmistettu mm. 
6 kpl veturin hoyrykupuja, tuhkalaatikko, 50 kpl 
erilaisia veturin laakereita, sorvattu 1 142 veturin 
pyoriikertaa, korjattu 1 473 kpl veturin jousia 
seka valettu 52 miintaan messingit.. 

Pieksamiien vaummkorjauspaja on uorittanut 
tavaravaunujen korjauksia. Vaununkorjauspajan 
aluskehysosasto saatiin paaosin valmiiksi kerto
musvuoden aikana, samoin vaunujen siirtoa pal
veleva uusi siirtolava asennetuksi paikoilleen. 

Pieksiimaen vaununkorjauspaja on var inaisen 
vatmLtnkorjaustyon ohella valmistanut vaunun 
sivuluukkuja 5 000, rautaisia vaunun sivupylviiita 
6 912, paatylautoja 18 650 ja lattialankkuja 
55 000 kpl, valanut vaununlaakereita 5 727 kpl, 
sorvannut pyorakertoja 4 542 ja romuttanut 
vaunuja 567 lipl. 

5. 0 u I u n k o n e p a j a 

Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjaus
pajana. Uusi siirtolavan kuoppa, johon asennet
tiin Helsingin valimosta siirretty ja kunnostettu 
lava, valmistui kertomusvuoden aikana. 1\:Iuina 
huomattavina toinii tehtiin rullavaunw1 akselis
toja 10 kpl ja resiinoita 120 kpl, koneistettiin 
kiskon aluslevyja 56 654 kpl, sorvattiin vaunujen 
pyoriikertoja 1 943 kpl, hoyryvetw·ien tenderien 
pyorakertoja 3 kpl ja moottoriveturien pyora
kertoja 3 kpl, hiottiin kokillipyorakertoja 256 kpl, 
korjattiin resiinoita 14 kpl, kiisivaunuja 1 kpl, 
rata-autoja 2 kpl ja halkosirkkeleitii 1 kpl. 



40 

G. V a as an k one p a j a 

K onepaja on toiminut kevyid n hoyryyeturei
clen ja tavaravaunuj en k orjauskon epajana . etu
reita oli huollossa vuoden lopussa 242. 

Lisii.ksi on konepaja suorittanut seuraavat huo
mattavat tyot: k orjattu veturinjousia 542 kpl, 
kaivinkoneita 2 kpl, 1 telaketjutraktori, 1 k eski
pakoispumppu ja 1 tielana, asennettu vetureihin 
180 kpluusia pyoranrenkaita, vaihdettu 4 291 kpl 
t.uliputkia. 488 kpllieskaputkia ja 6 kpl kattiloita, 
suor.itettu kattiloiden tayst,arkastuksia 26 kpl, 

tarkastuksia 34 kpl, traktorin peravaunuja 3 kpl, 
sahkokeskuksen alustoja 2 kpl, 1 soran esisyotto
Jaite, laahauskauhoja 3 kpl, b toninkulj tusas
t ioita 2 kpl, kivenmurskaajan alustoja 2 kpl ja 
jarrukenkia 100 kpl seka jyrsitty kiskonaluslevyja 
55 000 kpl. 

K o u 1 u t u s t o i m i n t a. 

isapuoli ia tarkastuk sia 25 kpl ja painesailioiden 

K onepaj akouluista valmistui 
aikana 110 veturinHimmi ttaj aa 
tyontekijiia. 

YhteenYeto konepajojen suorituks ista 

Hyvin- Pasi la Turku 

I 
\'aasa Oulu 

kiU.i 

I 
1. Kii.ytetty tera ta ton ... . . . .. . .. . . . . .. .. . 2 075.1 6 042.8 1J .5 115.5 155.5 
2. l) jarrutiinkkia ja anturoita ton ... 80.0 265.0 141.2 20.0 23A 
3. )) muuta vahuautaa ton ... ... . . . . 0. 7 366.9 0.6 - -
.J.. >) messinkia ja pronssia ton . . ..... 26.6 21. 8 2.2 3.3 0.2 
5. >) valkometallia •• • ••• • • 0 . 0 ••••••• 11.5 13.8 - 2.9 -
6. \·alettu jarrutiinkkia ja anturoita ton ... 1 818.0 - - - -
7. l) muuta valurautaa ton .......... 571.0 - - - -
8. l) messinkia ja pronssia ton . . ..... 61.<~ 22.9 - 7. 7 -
9. )) valkometallia ton ......... .. . .. 45.3 20.5 - - -

10. Kulutcttu sahkiivirtaa kWh .............. 2 67 193 2 727 982 510 974 182 105 27 1 799 
11. Tuotettu sahkiivirtaa kWh ........... . ... - 1 622 600 - - -
12. Tehty tyiittmteja yht. 1000 h .c . . . ..... 1 909.5 3 083. ~ 822.0 305.1 289.6 
13. Tuotannon arvo mmk •• 0. 0 •••••• • 0 •••••• 1 291.0 2 664.1 607.4 187.7 23 . 7 

T y 6 t u n t i e n l u k u m a a r a: ( 1 000 h) \". 1960 v. 1959 

Paakonepajat .. . ....... . .... . . . ............ . 7 191.6 6 652.8 
Konejak ot .. . . . ................. ... ..... . . 1 534.9 1 505.9 

94.8 90.2 

vuoden 1960 
ja 34 ammatti-

Kuopio Yhteensii 
+ 
P ieksa-
miiki 

1043.0 95 0.4 
217.0 746.6 

40.0 40 .2 
5.2 59.3 
9.6 37.8 
- 1 818.0 
- 571. 0 

4. 7 96.7 
9.6 75.4 

532 997 7 093 050 
- 1 622 600 

7 2.0 7 191.6 
566.7 5 555.6 

Y. 1958 

6 883.7 
1 594.7 

90.0 iihkiikonepaja ............................ . 
------~------------~------------~--------------
Yhteensii I 8 821. 3 248.9 8 568.4 

V a I m i s t u k s e n a r v o: (rnmk) 

Piilikonepajat . .. .. .. ... .... ...... ... ...... . 5 555.6 4 5 7. 5 4 529.2 
Konejaksot ...... .... .... ...... .. ......... . . 574. 515.2 499.5 
Sii hkiikonepaja ... . .............. ... ....... . 

------~-------------.------------~-------------
Yhtecnsa I 

34.9 33.5 31.7 

6 165.3 5 136.2 5 060.4 

T y 6 n t e k i j a in I u kum a a rat (vuoden lopu sa) 

Piiiikoncpajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 283 3 093 3 393 
Konejal{sot . . . . .. .... . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 793 7 5 
• iihkiikonepaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 213 189 

------+-------------~-------------7-------------
Yhteensa I 4 313 4 099 4 367 
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liiikkuvan kalWJton korjaWJ v. 1960 

Veturit 

Moottorivetureita Moottorivaunuja 

Piiiikonepajn t 

Ilyvinkiia . . . . . . . . . . . . 45 29 71 1 7 185
1 

31 5 10 21 1 3 47 5 
Pa ila . . . . . . . . . . . . . . . . -1 15 15 13 28 
Turku . . . . . . . . . . . . . . . -1 1 1 -1 24 2 33 37 35 
'aasa . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 39

1 

5

1 

11 4 I I 
Oulu... . ....... . ..... - -
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . 30 34 79 2 23 2 

1. konejakso ....... . .. - - - - 1 005 11 - - - 6 1 86 3 - - - - - - -
2. )) ......... . - - - - 427 - - - - 3 149 5 - - - - - 20 -
3. >) • 0 • ••••••• - - - - 3 6 5 - - - - 10 7 - - - - 2 5 8 
4. * • 0 •••••••• - - - - 1 461 20 - - - 20 6 078 - - - 1 646 16 - - -
5. >) . . . . . . . . . . - - - - 81664 - - - 1 454 9 - - - - - 8 -
6. >) .......... - - - - 58 0 6 - - - - 34 5 - - 14 4115 - 35 -
7. )) . .... . .. . . - - - - 1 771 26 - - - 11 214 - - - 81092 - - -
8. >) .......... - - - - 354 5 - - - - - - - - - - - 11 -
9. >) .......... - - - - - - - - - - - - I 

- - - - 10 15 -
Yhteensa - ! - ! -! -Ill 292!1 737!-l -I-I "'~ I 251 291-1-11 66 15 2231 121 941 

8 
Piiiikonepajat yhteensa 105 85 189 14 219 37 6 11 21 71 5 17 48 50 63 -

Kaikkiaan vetmit 105J 8511 91 1411151111 n±l 61 111 211 441 96; 341 171 48! 1 71815 2861 12, 94 , 8 

Vaunut 

Henki lih,aunuja Tavaravaunuja 

Piiiikonepaja t 'uur· I Tiiy• · I Yiili- I Pika- .. uur- Tiiys- I Yiili-

I 
Pika-

korj. korj . korj. korj. korj. I korj. korj. korj. 

Pasila ................ 43 172 530 537 - 30 13 67 
Turku .. . . . . . ... . . .... - 1 2 53 33 1372 557 2 262 
Vaasa . ........ . ...... - - - 15 - 278 35 155 
Oulu ....... ... ..... .. - 1 - 39 45 822 396 132 
Pieksamaki .. . ........ - 1 - 19 14 1502 554 1 339 

Yhteensa1 43 175 532 663 92 4 oo4 1 1 555 5 151 

l(onejaksot 

1. Pasila .......... . .. - - - 12 724 - - 275 9169 
2. Riihimaki .......... - - - 1176 - - 605 6 335 
3.Tu.rku . ............ - - - 632 - - 9 3 96 
4. Taropere . . .... . . . .. - - - 1040 - - 761 4904 
5. Seinajoki . . ...... . . - - - 131 - - 515 2 819 
6. Oulu . .... . ..... . .. - - - 364 - - 34 3 900 
7. Kouvola .......... . - - - 663 - - 234 9 210 
8. Joensuu . . . . . . . . . . . - - - 534 - - 467 1086 
9. Pieksamaki 

. 
197 658 7 475 ••••• 0 •• - - - - -

Yhteensa - - - 17 461 - - 3 961 48 866 
Paakonepajat yhteensal 43 175 532 663 92 4 004 1555 5151 

Kaikki yhteensa l 43 175 532 118 12-! 92 4 004 5 516 54 017 
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Sa hkolaitteet 

Valtionrautateiden omat sahkolaitokset ovat 
k ehittaneet sahkoenergiaa k ertomusvuod en aika
na H elsingissa 1 620 000 k\Vh:a ja Hankasalmella 
66 300 kWn:a. 

I-certomusvuod en aikana varustettiin Kurtin 
liikennepaikka sahkovalai tuksella, joten ahl-.:6is
tettyjen liikennepaikkojen lukumaara vuoden 
lopussa oli 703. Eri ratajaksojen alueilla varus
tettiin 9 vahtitupaa sahkovalaistuksella, joten 
sahkoi tettyjii, vahtitupia oli vuoden lopussa 623 
kpl. 

Uusia 32 m:n valonheitinpylvaita tilattiin K on
tiomaelle, Ylivieskaan, Haumalle ja Hilloon ku
hunkin kaksi kappaletta ja Haapajarvelle, K ou
volaan, Kokkolaan, Lahteen ja Pieksamiielle yksi 
kuhunkin seka Hiihimaelle k olme kappaletta, 
yhteensa 14 kpl, joista suurin osa ehdittiin myos 
pystyttaa. Vuoden lopussa oli liikennepaik oille 
hankittu jen valonheitinpylvaitten miiara k aik 
kiaan 117 kpl 32:lla eri liikennepaikalla. Valon
heittimet varustettiin smu·immaksi osaksi n s. 
elohopeapm·kauslampuilla. 

Useilla ratapihoilla li sattiin ja parannettiin 
valaistusta ja varsinkin sum·ehkoilla liikenne
paikoilla kuten K eravalla, Seinajoella, Oulussa 
jne. on vala istuksen tehoa pyritty parantamaan 
korvaamalla vanha h ehkulamppu valaistus elo
hopeapur kauslam puma. 

Tampereen laitm·inpylvii isiin k onstruoitiin n ai
hin sopivat erikoisvalai ·imet elohopeapurkaus· 
lamppuineen. 

Lait urivalaistusta parannettiin myos useilla 
liikennepaikoilla, mm. K eravalla, Haapamaella, 
Seinajoella ja Oulussa kayttiimalla uudenmalli ia 
ja tarkoituksemnukaisia valaisim.ia sek a elohopea
purkauslamppuja. Karjaan liikennepaikan mat
kustajalaiturivalaistus uusittiin tiiydellisesti . 

Ylivieska.n, K emin, Jyviiskyliin ja Lieksan 
k aantolavojen sahkoistystyot saatiin valmiiksi. 
K ertomusvuoden lopussa oli sahkoistettyja kiian
tolavoja 30:llii liikennepaikalla yhteensa 40. 

H e! ingissii suoritettiin hallintorakennuksen 
sekii valtionrautateiden omistamien kiinteistoj en 
huonekorjausten yhteydessa siihkoasetelmien kor
jaus- ja uusimistoita. H elsingin aseman I ja II 
luokan ravintolan seka virkamiesravintolan va
laistus- ja voimalaitteet valmistuivat ravintoloi
d en t iiyd ellisen uusimisen yhteydessa. SamaHa 
asennettiin II luok an ravintolaan tavarahissi. 
H elsingin Iampo- ja voimakeskuksen p iiamuunta
mon muutos 5 kV:sta 10 kV:iin suoritettiin yhteis
tyossa H elsingin kaupungin sahkolaitoksen 

kanssa. Samalla jarjestettiin Helsingin valimon 
sahkon saanti vanhan 5 kV:n kojeistojen valityk
sella h ankkimal!a 10/5 kV:n valimm.mtaj a. 

Turussa valmistuivat varikon huolto- ja k or
jauspajarakennuksen seka toimistotilojen siihko
asetelmat ja h eikkovirtalaitteet. Turun liikemle
paikan ja konepajan yhteisen liimpokeskuksen 
siihkoasennustyot saatiin loppuun suoritetuiksi. 
Asemarakennukseen sij oitetussa uusitussa matka
palvelussa ja liikennejakson to imistossa valmis
tuivat modernisoidut valaistus- ja muut matka
palveluun Iii ttyvat siihkolaitteet . 

Kuopiossa seka Tampereen Vatialassa val
mistuivat rataosaston huolto- ja korjaamoraken
nusten sahkolaitteet samoinkuin Vatialan huolto
rakennukseen liittyva muuntoaseman suw·jan
nitelinj a . Muuntoasema oli vuoden lopussa val
mistumisvaiheessa. 

Oulussa valmistui erikoisesti liikennepaikan 
keskiosan seka rataosaston vasta laaj ennetun 
huoltorakennuksen ja korjaamon tarvetta varten 
2 x 200 kVA:n muuntoasema (III ) seka Siitamassa 
muuntamo kivilouhimon uutta kompressoriase
maa varten. Pasilan konepajan jannitteen muu
tost6 ita jatketi.in eri osastoilla ja yla.jannite 
muutettiin 10 k ' T:ksi. 

Kouvolan ja Ni .iralan uusien asemien siihko
asetelmat valmistuivat. Niinika.an uusittiin P orin 
asemarakennuksen k a ikki valaistuslaitteet. 

Pieksiimaen vaunukorjauspajan ja moottori
vaunutallin sahkotyot saatiin loppuun sum·ite
tuiksi. Pihtiputaalla valmistuivat puutavaran 
kuormausnosturin sahkoasetelmat vaunujen veto
laitteineen. P orokylan, Hiekkalahden ja T ohma
ja rven nosttuit varustettiin vaunujen vetolait 
teilla. Kutemaisten vesipurnppu sahkoistettiin. 

Uusista sutmnitelmista mainittakoon K ontio
maen uuden vedenottolaitoksen suurjannitelinjan 
ja p ylviismuuntoaseman seka pmnppuaseman 
sahkolaitteiden samoinkuin ohjaus- ja h a lytys 
johtosuunnitelmat, T oijalan uuden aseman sahko
laitteet, K ouvolan aseman h enkilotunnelin ja 
laiturikatosten sahkolaitteiden seka ympariston 
valaistuksen suunnit.telu, VH:n Pasilan varaston 
uudisrakennuksen sahkolaitteiden seka Hiihimiien 
ratapihan valaistus- ja sahkolait.teiden suunnit
telutyo. Sahkoteknillisessii toimistossa laaditt iin 
sahkotyosuunnitelmat myos Pieksamaen ja Haapa
maen sahkotaloja seka Mikkelin 10-perheen asuin
taloa varten. Aloitetuista suunnitelmista mai
nittakoon Tampereen- P erkion ratapihalle ja 
rakennuksiin tulevia sahkolaitteita varten tar
vittavan muuntoaseman ja suurjanniteliitynta
johdon rakentaminen seka rataosaston Kaipiai-



sissa v. 1961 kayttoon otettavaksi sLnmnitellun 
kiskohitsaamon sa.hkoteknillisten laitteiden suun
nittelu. 

Liikennepaikkojen sahkotariffeja on edelleen 
jatkuvasti seurattLt ja siirrytty toiseen tariffi
lajiin silloin kun se on osoittautunut rautateille 
edullisemmaksi. NiinikM.n on loistet€'hon kompen
sointitutkimuksia suoritettu mm. Hyvinkaan, 
OuiLm ja Kuopion konepajojen osalta. Vuoden 
aikana suoritettiin erilaisia teknillisiii tutkimuksia 
mm. rautateille edullisimmat valaistuskayriit 
omaavien valaisimien ja ratapihavalonheittimien 
rakenteitten osalta. 

Sahkoteknillinen toimisto on antanut silta 
pyydetyt lausunnot Saksassa raketmettavien 
terasrunkoisten matlrustajavaunujen ja koko 
diesel-mekaanisen kaluston sahkolaitteista. Viime 
mainitun osalta on suoritettu tyo· ja Yastaan· 
ottotarkastuksia. Liikkuvan kaluston sahk6-
laitteiden kiiytt6ii valvottiin jatkuvasti. Kerto
musvuoden aikana on sahkotelrnillisessii toimis
tossa tehty suunnitelma Fo-vaunujen valaistuk
sen parantamiseksi seka suunniteltu opetusvau
nun sekii viHiaikaisen mittausvaLmun virran
kehitys· ja valaistusjiirjestelma. 1\fakuuvaunui.
hin on hankittu lisiiii pieni miiiira vaihtosutm
taajia parranajo-pistorasioiden virtalaheteiksi. 
Eriniiisten vaunujen ulkoverkkoliitiintii-jarjes
telmiiii on kehitetty ja saatu sille siihk6tarkastus-
1aitoksen hyviiksyminen samoinkuin sille, ettei 
niiissii vaunuis a tarvitse kiiyttiiii Yiilimuuntajan 
toisiopuolella ns. kiiyttomaadoitusta. Toimisto 
on omalta osaltaan my6tiivaikuttanut sahko
kayttoisten 6ljyliimmityslaitteiden sovittamisessa 
matkustajavaunuihin. 

ULLSien vaunuvalaistuslaitteiden kokeilua on 
jatkettu. Vaunuun n:o 22 241 on asennettu tasa
virtageneraattorin tilalle 3-vaihegeneraattori 
tasasuuntaajineen ja erityisine siiatajineen. Yhta 
vaunua varten on tilattu transistori-vaihtosuun
taajin varustetut loisteputkivalaisimei. Loiste
putkivalaistus on vuoden aikana asennettu muu
tos- ja kunnostustoiden yhteydessii 3 vaLmuun. 
Siihkovalaistuja vaunuja oli vuoden lopussa 
(moottorikalustoa lukuunottamatta) 668, mika 
on 55. 4 ° 0 kaikista henkil6vatmuista. Hoyry
vetureita varustettiin siihkovalaistuksella 12 ja 
vuoden lopussa oli koko hoyryveturimaarii tii 
siihkovalaistuja 510 eli 77.4 °0 • 

Oy Stromberg Ab:n tehtailla Pitiijanmaella on 
suoritettu Hr 12-dieselvetureihin tulevien ker
tomusvuoden aikana valmistuneen seitseman paii
generaatt.orin seka ratamoottorien ja apumotto· 
rien vastaanottokoestuksia. 
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Kertomusvuonna on otettu osaa koneteknilli
selle toimistolle rakennettavan mittausvaunun 
seka Hyvinkiiiin konepajalle rakennettavan koe
kentiin (Hr 12-vetureja. varten) su1..mnitteluun. 

Siihkoteknillisen toimiston insin66rit ovat toi
m ineet opettaj ina rautatieopistossa pidetyilla 
veturinkuljettaja- ym. kursseilla. 

Rautateiden vetovoiman siihkoistamissuunni
telmia ja laskelmia on edelleen kehitetty ja tar
kistettu, erikoisesti huomioon ottaen tallii alalla 
viime vuosina tapahtunut voimakas kehittymi
nen kaikkialla maailmassa. Eduskunnan toivo
muksen mukaisesti kulkulaitosten ja yleisten toi
den ministerio a etti 20. 7. 1960 rautateiden sah. 
koistyssmmnitelmien arvostelutoimikunnan, jon
ka tehtavanii on antaa lausunto rautatiehallituk
sessa laaditu. ta rautateittemme sahkoistyssuun
nitelmasta ja sen taloudellisuudesta. Toimikl..m
nan puheenjohtajaksi kutsuttiin Teknillisen Kor
keakouhm professori K. Savolainen ja jaseniksi 
saman korkeakoulun professorit M . Paavola ja 
E. Niini. Toimikunta on palkannut itselleen sih
teerin ja kuullut asiantuntijoita. Tiille toimi· 
kunnalle on rautatiehallituksen taholta annettu 
kaikki kaytetyt laskemisperusteet ja kaikki sen 
pyytiimat tiedot ja avustettu sita siinii maarin, 
kLLin toimikunta on katsonut tarpeelliseksi. Toi
mikunnan tyo valmistunee toukokuuhun 1961 
mennessi:i. 

KertomLtsvuoden aikana rakennettiin uusia 
kuparipuhelinjohtoja 915 jkm ja teras johtoja 
188 jkm. Vanhoja kuparijohtoja purettiin sekii 
luovutettiin plh:Ue yhteensii 731 jkm. Teriisjoh
toja pmettiin 512 jkm. Kuparijohtojen maiira 
lisiii:intyi ntiinollen 184 jkm ja teriisjohtojen maiirii 
vaheni 324 jkm. Viestipylvaslinjojen vuosikor
jaustyot suoritettiin tiiystaajennuksena 181 rata
kilometrillii, osittai Laajennuksena 138 ratakilo
metrillii, raskaana vuosikorjauksena 367 ratakilo
metrilla ja kevytkorjauksena 675 ratakilometrilla. 
Valtionrautateiden omia johtoja kunnostettiin 
12 601 jkm ja posti· ja lenniitinlaitoksen johtoja 
14 421 jkm eli yhteensa 27 022 jkm. Pylviiita 
pystytettiin 5 738 kpl. Kaikki pylvaat olivat 
kreosoottikylliistettyjii. 

Uusia puhelinmaakaapeleita asennettiin yh
teens;i 73 109 m yhteisen johdinpituuden ollessa 
3 732 452 m. 

Vuoden aikana asennettiin kolme 12-kana
vaista kaapelikantoaaltojarjestelmaa ja ko1me 
12-kanavai en kantoaaltojarjestelman viilivahvis
tinta. Kantoaaltojiirjestelmiii on valtionrauta
teiden kiiytossioi vii. i 12-kanavaista, kymmenen 
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3-kanavaista ja seitsemicintoista 1-kanavaista jar
jestelmaa. 

Selektoripuhelinlaitteita taydennettiin vuoden 
aikana asentamalla induktiivisia selektoripuhe
limia ratavartijain johtoihin erailla vilkkaimmin 
liikennoidyilla rataosilla. Entisia selektorijohtoja 
taydennettiin kahdella liitynnalla. Vuoden lo
pussa oli selektoripuhelinliityntojen lukumiiara 
yhteensa 882 kpl. 

Keskusaisakellojarjestelmia asennettiin tiiy
dellisina kolmelle liikennepaikalle ja suurehkoja 
lisayksia suoritettiin neljiHla liikennepaikalla. 

Heikkovirtalaitteiden asennustoita suoritettiin 
Kouvolassa asentamalla uuden aseman heikko
virta-asetelmat seka Turussa 400 tilaajan CB
puhelikeskus. Vuoden aikana asennettiin yksi
toista pikapuhelinjarjestelmaa ja vaihdettiin kaksi 
puhelinkeskusta. 

Kouvolassa kytkettiin dieselkiiyttoinen vara
voimalaitos viestilaitteita varten. 

Automaattiseen linjasuojastukseen ja liikenne
paikkojen kauko-ohjaukseen siirryttiiessa asen
nettiin meika!aisiin oloihin soveltuvaksi kehitetty 
opastinpuhelinjiirjestelma rataosalle Mikkeli
Otava ja Helsinki-Riihimaki, yhteensa 26 pu
helinkonetta ja 5 releistoa. 

Rautateiden toimesta lunastettiin yleisiin kes
kuksiin liittyvia puhelinyhteyksia yhteensa 84 
kpl. 

Kaukopuhelinverkoston automatisointia laa
jennettiin vuoden aikana kahdella lisayhteydella 
valilla Helsinki-Riihimaki. Laajennuksen yhtey
dessa asennettiin nelja uutta kaukovalintapii.a
tettii. Vuoden lopussa oli taysautomaattisia tai 
puoliautomattisia kaukoyhteyksia 79, joista fysi
kaalisia 34 ja kantoaaltoyhteyksiii 45. 

Pasilassa otettiin kiiyttoon ratapiharadiojarjes
telma, johon kuuluu 2 tukiasemaa sekii 3 veturi
asemaa. Vuoden loppupuolella aloitettiin rata
osan Toij ala-Haapamaki linj aradiolaitteiden 
asennus. 

Suurehkoista tru·valaitteiden uudisrakennus
toistii mainittakoon mm. Harvialan, Peipohjan, 
Hikian ja Turengin releasetinlaitteet, sekii Messu
kylan releasetinlaitteen muutostyot. Turvalait
teiden yhteydessii rakennettiin 69.6 jkm kirkas
johtoa. Pylvaita pystytettiin 353 kpl. Maakaa
pelia laskettiin 100. s km (2 808.1 jkm). 

Risteilyanomusten perusteella annettiin kerto
musvuoden aikana risteilylupia 200 vahvavirta
johdolle sekii 237 heikkovirtajohdolle ja -asetel
malle. Sahkoasetelmille myonnettiin 47 lupaa. 
Koti- ja virkapuhelimia myonnettiin yhteensa 
132 kpl. 

Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknilli
sen toimiston toimesta 26 ja ratainsinoorien toi
mesta 216. Vahva- ja heikkovirtalaitteiden asen
nustarkastuksia suoritettiin yhteensii 105. 

V .. VARASTOT JA HANKINNAT 

Vuoden aikana valmistui rataverkollemme sai
lioitii oljyjen varastointia ja jakelua varten seu
raavasti: 

V arastosailiot: 

Vuoden ailmna valmistui Mantyluotoon 
3 000 000 litran kaasuoljysiiilio seka 650 metrin 
pituinen laituriputki. 

Syksyllii aloitettiin 5 000 000 ja 8 000 000 litran 
vetoisten sailioiden rakentaminen Miintyluotoon 
sekii tilattiin levyt Pieksamaelle rakennettavaa 
3 000 000 litran, Vaskiluotoon rakennettavaa 
4 000 000 litran ja Haminaan tai Kotkaan raken
nettavaa 5 000 000 litran sailiota varten. 

J akelusailiot: 

Kaasuoljysailioita valmistui Hyvinkaalle 
33 000 l, Turkuun 50 000 l , Kokkolaan 33 000 l 

ja Iisalmelle 33 000 l. Lisaksi valmistui suurjakelu
laitteita suuria vetureita varten Hyvinkaalle, 
Tampereelle ja Seinajoelle. 

Varastot 

Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroi
den keskimaariiinen varastoarvo oli kertomus
vuonna 6 272 707 218 markkaa, jakautuen 
eri varastojen kesken seuraavasti: Helsinki 
1 308 372 650 :-, Hyvinkaa 1 283 738 788: -, 
Turku 585 015 118 : -, Oulu 366 410 036 : -, 
Kuopio 377 848 147 : - ja polttoaine- ja puu
tavaravarasto 2 351 322 479 : -. Tarveaineita 
otettiin varastoista kaytettavaksi 10 678 303 992 
markan arvosta ja myytiin muille valtion
laitoksille 49 126 411 markan seka yksityisille 



671 237 474 markan arvo ta, ollen myynti yh
teensa 720 363 885 markkaa. Myynnista oli tili
tavaran osuus 272 410 181 markkaa, josta hinnan
korotusta 32 891 840 seka kliytetyn tavaran, 
romun ja jatteiden osuus 432 615 769, josta oli 
puhdasta myyntituloa, kun klisittely-, rahti- ym. 
kustannukset ja konepajojen osuus vahennetaan, 
374 453 969 markkaa. 

Myyntitu.loina tuloutettiin valtiolle vahennyk
set huomioouotcttuna 407 345 809 markkaa. 

Hankinnat: 

Kaikkiaan ostettiin tavaraa varastoihin vuoden 
aikaua 10 953 266 951 markau arvosta. 

Kuluttajia ja varastoja laskutettiiu ulkomailta 
tuoduista tavaroista seuraavasti: 

tonnia markkaa 

Kivihiilia ja koksia .. 258 209 1 119 106 371 
Pyoria •••• 0 0 0 •••••• 3 385 352 14 401 
Rautaa ja terasta ... 4 143 260 148 401 
Teraslevyja •••••••• 0 2 409 135 875 705 
Oljya • 0 0 •• 0 •••••• 0. 6 052 79 641 552 
Sekalaisia tarvikkeita 703 638 966 

Yhteensa 2 651 301 677 

Polttoaine- fa puutavaravaraston toiminta: 

Polttoaine- ja puutavaravaraston vuoden 1960 
keskimaarainen varastojen kirjanpitoarvo oli 
2 351 322 479 markkaa. 

Vuoden aikana vastaauotettiin paiiasiassa 
V altionrautateiden Polttoainetoimistolta (Vapo) 
halkoja 908 9ll.s m 3, joiden yhteinen hiuta oli 
1 012 696 679 markkaa eli keskimi:iarin l 114. 12 
m 3 kohti. 

Polttoturvetta ja turvebrikettia hankittiin yksi
tyi ilta seka Vapou valityksella 11 358 tonnia, 
hankintahinnan ollessa yhteensa 49 484 683 mark
kaa. 

Li aksi hankittiin kertomusvuodeu aikaua rata
polkkyja I 212 376 kpl (848 824 470 mk), vaihde
ratapolkkyja 57 479 kpl (53 603 960 mk), hirsia 
5 297. a jm (I 962 137 mk), puupylvaita 3 234 1.--pl 
(6 586 530 mk), aidanpylvaitii 9 557 kpl (871 275 
mk), ekii tul{keja 10 190 jm (1996 020 mk). 

Kaasuoljya haukittiin kesa- joulukuun aikana 
27 315 837 nettolitraa, hankinta-arvon ollessa 
467 658 916 markkaa. 

Vuoden aikana kulutettiin valtionrautateillii 
halkoja l 000 988. s m 3 , josta veturien osuus 
776 400 m 3 , kivihiilia 3 265 416 dt, josta veturien 
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o uus 3 180 952 dt seka polttoturvetta ja briket
tejii 182 994 dt, josta veturien osuus 86 03 dt. 

Edella mainitun halkomiiariin lisiiksi myytiin 
halkoja rautatielaisille 35 346 m 3 ja yksityisille 
535.5 m 3 seka kivihiilia merenkulkuhallitukselle 
49 318 dt. 

Kaasuoljya kulutettiin vetureissa, autoissa, 
tyokoneissa ym. laitteissa kesii-jou.lukuun ail.:ana 
yhteensii 18 893 430 nettolitraa. 

Kiiuteiden polttoaiueiden vara toimis- ja kiisit
telykustannukset olivat yhteensii 272 473 793 mk, 
josta kustannul,:sia halkotoista 164 905 773 mk, 
kivihiilitoista 103 527 759 mk ja polttotun·e- ja 
brikettitoistii 4 040 261. 

Polttoaiuekentilli.i. oli henkilokuntaa vuoden 
alussa 62 tyonjohtajaa ja 501 tyontekijaa sekii 
vuodeu lopussa 51 tyonjohtajaa. ja 435 tyon
tekijaa. 

Seiniijoella valmistui polttoaiuevaraston huolto
rakenuus lopullisesti toukokuussa 1960 ja Liek
sassa suoritettiin polttoainevaraston huoltorakeu
nuksen tiiyskorjaus. Kouvolan polttoainevaras
tolle rakennettiin rata-autotalli seka jiirjestettiin 
vesijohdot kentalle kivihiilien kastelua varten. 
Myos Pasilassa suoritettiin kivihiilikentiin kun
uostus. 

Haapamiiellii suoritettiin siihkojohtojen maa
kaapeloiutia valaistus· ja voimavirran saamiseksi 
pol ttoaineken ttille. 

Tyovoimau jarje telyilla j'a toiden rationali
soinnilla on tyovoima saatu huomattavasti ...-iihe
nemaan ja on kustannukset luovutettuja yksik
kojii. kohti saatu laskemaan huolimatta ...-uoden 
aikana tapahtuueesta 3. s 0~ palkkojen korotuk
sesta. Polttoainekustanuustilien loppusummassa 
on tapahtunut 34 768 433 markan suuruinen 
viihennys vuot en 1959 verrattuna. 

Tava·ra- ja ainetutkimukset 

Kemian laboratorian suorittamien t ehtiivien 
luonteessa ja kokonaismaiiri:issii. ei ole tapahtwmt 
oleellisia muutoksia edelliseen vuoteen verratttma. 
Koska haukinuoissa on yhii euemmi:in siirrytty 
pitempiaikaisiin sopimuksiin, on tutkittujen tar
jousniiytteiden maarii al ntunut edelli e ta vuo
desta. Vastaanotetnn tavaran tutkimukset ovat 
sensijaan lisaiintyneet huomattavasti edelliseen 
vuoteen verrattuna, etenkiu metallien kohdalla. 
Kayttotehtii.vistii. mainittakoon laakerirasvojen 
tutkimuksen voimalms lisiiii.ntyminen. 
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Metallit: 

ter·as ja rauta ............... . 
kupariseokset ............... . 
laakeri- ja tiivistemetallit .. ... . 
puhtaat metallit ........ . .... . 

Voiteluaineet: 

voiteluoljyt ......... .... .... . 
laakerirasvat ..... . .......... . 
jarru- ja pakkasnesteet ..... .. . 
kaytetyt oljyt (moottori-, vaih
teisto- ym. oljyt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N estepolttoaineet: 

kaasuoljy ................... . 
polttooljy ... . ... . ....... .... . 
bensiini ....... . .. . . . ....... . . 

Kiinteat polttoaineet: 

kivihiili ja koksi ............ . 
turve .................... . .. . 

l\Iaaliaineet: 

oljy- ja lakkamaalit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

metallipobjamaalit . .......... . 
vernissa- ja ohennusaineet ... . 
kuivat varit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 

Vedet: 

jnoma- ja talonsvesi ......... . 
kattilansyottovesi ........... . 
kattilave i ... ..... ... .... ... . 
muut vesikysymykset 

Teksti ilituotteet: 

peitekankaat ................ . 
puuviljajatteet .. . ... . ....... . 
kankaat ....... ... ....... . . . . 

, ekalaiset: 

pesuaineet ........... . ... . .. . 
liimat ........... ......... .. . 
paperitarvikkeet . . . . .. ..... .. . 
kyllastysaineet .............. . 
tavaranluokitus ...... . ...... . 
liikatavara .................. . 
kuljetuksen aikana , -ahingoittu-
neet ....................... . 
muut ....................... . 

172 
54 

132 
18 

156 
53 
27 

69 

101 
3 

69 

105 
19 
37 
24 

85 
19 
38 
18 

89 
172 
ll 

100 
1 
4 
8 
3 

13 

6 
13 

376 

305 

105 

77 

185 

160 

272 

148 
--------------------
Yhteensa 1 628 

Pttutavaratoimiston alai et tuotantolaitokset 

Vuoden aikana olivat kaikki VR:n kylUistys
laitokset toiminnassa. 1\-fikkelin kyllastyslaitok
sella kyllastettiin 26 043 k-m3, Kajaanin 24 589 
k-m3 ja Haapamaen 26 773 k-ma puutavaroita eli 
kaikkiaan 77 405 k-m 3, mika maara on 76.6 % 
suurempi kuin edcllisen vuoden tuotanto. Omilla 
laitoksilla kaytettiin keskimaarin 63. 1 kg kylHis
tysoljya k-m3 kohti . 

M.ikkelin kylHistyslaitokselta 1ahetettiin h.-ylliis
tettyna 165 565 kpl ratapo1kkyja, 21 7 2 kpl 
vaihdepolkkyjii, 2 988 kpl viestijohtopylvi.i.itii, 
26 135 kpl avovaununpylviiita, 6 537 kpl aidan
pylviiitii ja -salkoja sekii 1 867 m 3 sahatavaraa. 
Kyllastysoljya kaytettiin 1 634 694 kg. 

Kajaanin kyllastyslaitokselta lahetettiin kyllas
tettynii 206 096 kpl ratapolkkyja, 8 412 kpl vaih
depolkkyja, 1 189 kpl viestinjohtopylviiitii ja 
322 m 3 sahatavaraa. Ky!Uistysoljyii kiiytettiin 
1 632 627 kg. 

Haapamiien kyllastyslaitokselta lahetettiin 
kylHistettyna 240 793 kpl ratapolkkyjii, 7 314 kpl 
vaihclepolkkyjii, 236 kpl johtopylvaitii, 1 240 kpl 
aidanpylvaita ja -salkoja, 17 412 kpl avovaunun
pylvaitii ja 361 m 3 sahatavaraa. Kyllastysoljyii 
kiiytettiin 1 618 961 kg. 

G . A. Serlachius Oy:n seka. Oy Impregno Ab:n 
kanssa tehdyn kylliistyssopimuksen mukaan kyl
lastettiin naiden yhtioiden eri laitoksilla 132 867 
kpl ratapolkkyja, 445 kpl vaihderatapolkkyja ja 
3 399. o m 3 sahatavaraa. 

Kyllastaminen on tullut maksamaan keskim. 
2 505 mk/k-ms kohti. 

Hank.asalmen sahalla sahaus oli pysiihdyk issii 
vuo. ilomien ja korjausten takia 25. 7--24. 8. 
Raaka-aine on hankittu Valtionrautateiden 
polttoainetoimiston (V APO) kautta. Tallo in vas
taanotettiin sahatukkeja 866 939. 5 1 j 3, rata. ja 
vaihdepolkkyaineita 1 673 kpl. Edelliselta vuo· 
delta oli tukkeja varastossa 73 989.7 9 j3. Sahattu 
tukkimaiirii oli 915 228.9 2 j3 ja sahaustulos 4 140.3 
std. 

'ahalta on vuoden aikana lahetetty lautoja ja 
lanklmja sekii parruja ja pelkkoja yhteensii 
3 309.2 std. telinelankkuja 96 . 1 std, ratapolkkyjii 
1 770 kpl, kuormalavoja 31 057 kpl, viestijohto
pylviiiden orsia 14 145 1.--pl, polttohaketta 23 094 
m 3 , kutterilastua l 014 m 3 , pientavaraa 152. 8 std 
seka pienia eriii sivutuotteita. Tyontekijiiin luku
miiarii on ollut k eskimaaril1. 95. Tuotantokomitea 
kokoontui 5 kertaa. 

Konnunsuon polttoturvevalmistamolla nostet
tiin 2 044 tonnia konetm·vetta omaan kiiytt66n. 



Vuoden a1ussa oli koneturvetta varastossa 1 972 
tn ja vuoden lopussa 1 467 tn. Oma kulutus seka 
myynti olivat 2 549 tn. Sivutuotteina myytiin 
100 kp1 turvepehkupaaleja seka 1 802 m 3 tu.rve
pehkua. Tu.rvebrikettia oli vuoden alussa 243 tn 
varastossa. Vuoden aikana valmistettiin briketti-
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tehtaalla 7 506 tn turvebriketteja. Tiista maa
riista lahetettiin ja kulutettiin omassa kaytossa 
7 634 tn ja varastossa oli 115 tn. J"yrsinturvetta 
tu.rvebriketin raaka-aineeksi valmistettiin 6 000 
to. 

]{iinteistojen ja kaluston paaoma-arvot ja niisa vuoden kttluessa tapahtuneet rnuutokset: 

PiUioma-arvo 
1. 1 . 1960 

Llsiiys Kuoletukoet 
ja poistot I Piiiioma-arvo 

31. 12. 1\160 

Tyokoneet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 799 824 3 641190 2 7 0 300 37 660 71-l 
Telakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 850 53 100 189 750 
Toimisto-, asuin- ja buoltorakennukset . . . . . . . . 15 975 600 494 600 15 481 000 
Varastorakennukset ja brikettilaitok ·ct . . . . . . . 5 946 736 207 550 5 739 1 6 
KylL'istyslaitosrakenmtkset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 312 2 6 1 640 145 61 000 43 091 43H 
ahalaitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 127 104 1 341100 30 786 104 

------~--------~----------,---------~-----------
Yhteensii 133 404 400 52 1 335 5 737 650 132 948 085 

VI. LIIKENNE 

Yleiset liikennemiii.i?·ay kset 

Junaturvallisuussaantoon tehtiin kertomu -
vuoden aikana u eita muutoksia ja lisayksiii. lisa
lehdilla 5 ja 6 seka uusittiin kokonaan liite 16 eli 
1iikkuvia tyokoneita koskevat tu.rvallisuusmiia
raykset. 

Huhtikmm alusta tulivat voimaan rautatie
hallituksen asettaman toimiktmnan laatimat ja 
rautatiehallituksen 7. l. 1960 vahvistamat uudet 
autoliikennemii.araykset. 

Toimintavuoden aikana on perustettu 45 lii
kennepaikkaa, joista 37 seisaketta 2 laittuivaih
detta ja 6 vaihdetta seka lakkautettu 7 liikenne
paikkaa, joista 5 Lahden--Loviisan radalla. 
Liikennepaikkojen laatua on muutettu 20 1ii
kennepaikan kohdalla. 

Voimassaolevista kuormausmiiariiyksistii. poik
keaviin puutavarakuljetuksiin oikeuttavia erikois
lupia on myonnetty 14. 

A ikataulut ja junien kulku. 

Aikatauluun 126 tehtiin vuoden alkupuolella 
vahii.isia muutoksia. Tammikuun l piiivanii. avat
tiin Joensuun--Koveron rataosa henkiloliiken
telle, jota varten asetettiin kulh·uun kaksi kisko
autojunaparia lahinna koululaisten kuljetuksia 
si1malla pitaen. Maaliskuun l paivanii muutetiin 

7 2121-62 

Oriveden--Jamsanko ·ken rataosan paikalli.lii
kenteen aikatauluja sen johdosta, etta H elsingin 
--Jiimsankosken makuuvaunu, joka oli ollut 
lakkautettuna lyhyen ajan, asetettiin jalleen 
liikenteeseen. 

Tavarajunien aikatattluja muutettiin neljiilla 
eri aikatauJun lisayksella ja ne koskivat ratao. ia 
Riihimaki--Tampere, Tampere-Haapamaki, 
Ori vesi-J amstinkoski, Seinaj oki--Y1i vieska, 
Oulu--Kemijarvi, Pieksamaki--J oensuu, J oen
suu-Niirala ja Kouvola-Pieksamaki. l\fuutok
set johtnivat osittain paikallisten liikennetarpei
den muuttumisesta, o. ittain mm. siita, etta linja
liikenteeseen saatiin uusia dieselvetureita. 

Lahden- Loviisan radalle, joka oli muutettu 
normaaliraiteiseksi keviii.in kuluessa, jiirjestettiin 
tavaraliike1me tilapaisesti nudelleen. 

Aikataulu 127 tuli voimaan 29. 5. eli samaan 
aikaan kuin muidenkin Euroopan maiden aika
taulut vaihtuivat. Eraat kesakausijunat aloitti
vat kulkm1sa vasta ll. 6. 

Pikajunien maat·a lisaantyi sikali, etta jtma 
P360, joka oli kulkenut aikaisemmin valin Toijala 
-Tu.rku, muutettiin rataosalle Tampere--Turku. 
Kesakausipikajuna P9, joka aikaisempina kesina 
oli kulkenut vain H elsingista Kouvolaan, muu
tettiin nyt kulkemaan Vainikkalaan asti ja . iihen 
liitettiin myoskin H elsingin-Moskovan pika
junan vaunusto. l. 9. alkaen tamii vatmusto 



4 

kuljetettiin Kouvolaan junalla P75 ja edelleen 
Vainikkalaan junaua· P9. 

Muista pikajunien muutoksista mainittakoon, 
etta junien P5/6 kulkuaikaa lyhennettiin Hel
singin- avonlinnan valillti, jolloin parannettiin 
yhteytta Savonlinnasta kesaisin lahteviin vuoro
laivoihin. Eraiden junien nopeutta voitiin myos 
lisata rataosalla Helsinki- Tampere sen ansiosta, 
etta jtmat ajettiin Hr 12-sarjan diesel-vetureilla. 
Nopeimman veturijunan kulkuajaksi tuli 2 t. 
30 min. oltuaan edellisessa aikataulussa 10 min. 
pitempi. Porin-Helsingin kiitojuna MK50 muu
tettiin n. 2 t . myohaisemmaksi ja P42 Tampe
reelta vastaavasti aikaisemmaksi edellisen pai
kalle. 

Paikallisluontoisessa liikenteessa lisattiin kisko
autojunavuoro Ylivieskan- Kokkolan- Oulun 
viilille ja samanlainen vuoropari J oensuwl
Piek amaen valille seka kesakaudeksi nopea
kulku.inen kiskoautovuoro J oensuusta Kontio
maelle. l\Iuuten tehtiin paikallisliikenteen juna
vuoroihin vain vahaisia muutoksia. 

TaYarajunien muutoksi ·ta mainittakoon, etta 
kiitotavarajuna TK 77, joka oli kulkenut Pasi
lasta Pieksamiielle, muutettiin kulkemaan Imat
ralle. Tavarajunien aikatauluja nopeutettiin var
sinkin rataosilla Tampere-Seinajoki, Tampere
Pori, Pori- Haapamaki ja Seinajoki- Oulu., joille 
rataosille oli saatu vetovoimaksi uusia diesel
vetureita; ensinmainitulle sarjaa Hr 12 ja muille 
sarjaa Vv 15. Kun veturien huolto risteysasemilla 
ei ollut enaa tarpeen, voitiin eraiden kaukotavara
junien ei onta-ajat poistaa mm. Haapamaelta ja 
Kokkolasta, jolla edistettiin junien kulkua. 

Aikatauhm voimaan tulon jalkeen siihen on 
tehty vuoden loppuun mennessa muutoksia kaik
kiaan yhdeksalla aikataulun lisayksella. Henk.ilo
junien muutokset olivat paaasiassa tavanmukai
sia, seisakkeiden liikennoimista koskevia. Suu
remmista muutoksista mainittakoon, etta J oen
suun- Koveron rataosalle asetettiin kulkuun 
kolmas junapari l. 10. alkaen ja etta Kannon
kosken- Pihtiputaan rataosalle, joka avattiin 
henkiloliikenteelle l. 12. alkaen, asetettiin kul
kuun kaksi kiskoautojunaparia, jonka vuoksi 
myos eraiden muiden, rataosalla Jyvaskyla
Haapajarvi kulkevien junien aikataulu oli muu
tettava. 

Tavarajunien aikatauluihin tehtiin muutoksia 
kaik.issa muissa, paitsi ensimmaisessa, toisessa ja 
kolmannessa liikennejaksossa. Muutokset johtui
vat osaksi liikenteen kasvusta, osaksi vetovoiman 
kayton tehostamisesta ym. 

Talvikausi oli junaliikenteen kannalta suhteelli
sen helppo. Ainoastaan tammikuussa oli keli
vaikeuksien vuoksi huomattavampia myohasty
mlSla. fyohastymisten maara oli eri kuukausina 
verraten tasaista ja mm. kaukomatkustajajunien 
kohdalla junasuoritusten miiarasta kesk.imaarin 
n. 16 %. josta suunnilleen puolet aile 5 minuutin 
myohiistymisia. Toukokuusta alkaen muodosti
vat ratojen korjaustyot suurimman myohii ty
misia aiheuttavan ryhman, huipun ollessa heina
kuussa, jolloin n. 28 % myohastymisista la ket
tiin korjaustoiden tilille. Muista syista olivat 
huomattavimmat matka- ja kiitotavaran kuor
maus ja purkaminen (n. 10 % ), vaihtotyot (6 %) 
ja veturien huolto (5 %)-

Tavamliikenne 

Kertomus·;uonna kuormattiin kaikk.iaan 
1 773 310 vaunua vastaavan luvun oltua edelli
sena vuonna 1 599 77 5. Keskimiiarin kuormattiin 
4 845 vaunua paivassa, mika oli 462 vaunua 
enemmiin kuin edellisena vuonna. Lisays kuor
mattujen vaunujen lukumaiiriissa oli 10. 6 %-

Eri tavaralajien kesken jakautuivat kuormauk
set seuraavasti (suluissa v. 1959 vastaavat luvut): 

Kappaletavara •• 0 ••••• • •• 23.; % (25. 3 %) 
Vientitavara ............. 23.7 I) (22.2 * ) 
Tuontitavara •••••••• 0 ••• 10.0 * ( 8. 3 I)) 

Elintarvikkeet ••••••• 0 ••• 2. 4 I) ( 2.5 ~ ) 
Teollisuustuotteet ........ 7.9 ~ ( 7.9 I)) 

Lannoitteet ja rehut ..... . 2. 5 I) ( 2.5 I)) 

Maa- ja k.ivilajit .......... 6.0 1) ( 7.2 I)) 

Puutavarat •••••••• 0. 0 ••• 13.9 I) (14. 0 I)) 

VR:n oma tavara .. . ...... 4.9 » ( 5.4 ») 
1\Iuut tavarat ............ 3.4 » ( 3.2 I)) 

Paikallisliikenne .. . ... .. . l.s I) ( 1.5 I)) 

Vaunuylijaama oli keskimaarin 695 vaunua 
paiviissa (v. 1959 = 2 364 v fpv.). 

Vaunukuormaliikenteen osalta on uorien 
tavarajunien miiaraa voitu lisata ja taten saavut
taa tavarajunien ja vaunuston nopeampi kulku 
seka saiistiia erailla junanvarusteluasemilla 
vaihtotyokustannuksia. Kun lisaksi tavarajuniin 
on voitu sijoittaa dieselvetureita, on junien 
matkanopeus huomattavasti lisaantynyt. Ker
tomusvuoden aikana valmistui Seinajoen jarjes
telyratapiha, vaikkakaan se ei ennattanyt viela 
laskumiien osalta kaytt66n. Lajitteluraiteita on 



sensijaan kaytetty sita mukaa kun ne ovat val
mistuneet. 

Puutavaran koneellista kasitte1ya on jatkettu 
hankkimalla nosturi Pihtiputaan liikennepaikalle. 
Mobiilininostureita on kertomusvuoden aikana 
hankittu He1singin, Tampereen, Oulun ja Tornion 
asemille. Kaikki nosturit ovat vuoden aikana 
olleet vilkkaassa kaytossa. 

Vaihtopalvelun tuntimaarat ovat vuoden 1960 
aikana lisiiantyneet arkipaivaii kobti laskettuna 
vuoden 1959 lukuihin verrattuna 2 626 tunnista 
2 687 tuntiin eli 2. 4 %- Vaihtopalvelutunnit 
jakautuivat 2 207 ratapihapaivystys- ja 480 jar
jestelyjunien matkatuntiin. Paivystystunnit ovat 
lisaantyneet 4. 3 % ja ja..rje telyjunatunnit vahen
tyneet 5. 9 %- Pyhi:ipaivien osalta ovat paivystys
tunnit lisaantyneet 1 036 tunnista 1 076 tuntiin 
eli 3. 9 °{, ja jarjestelyjunattmnit vahentyneet 22 
tunnista 15 tlliltiin eli 31. s %- Raidetraktorien 
paivaa kohti lasketut kayttOtunnit ovat lisaanty
neet 239 tunnista 293 tuntiin, mika lisiiys johtuu 
siita, etta vuoden kuluessa on saatu kaytt66n 6 
uutta raidetraktoria. Vahi:iinen nousu vaihto
palveluttmneissa jobtuu siita, etta vastaavana 
aikana liikenne on vilkastunut niin, etta vuoden 
1960 kuormausluvut ovat 1(.. 5 % suuremmat 
kuin yuoden 1959 va-staavat luvvt. Taman mu
kaan ovat vaihtopalvelukustannukset liikenteen 
kasvu huomioon ottaen liihes 7 % alhaisemmat 
ku.in edellisena vuotena. 

Rahtikappaletavaraa on Hihetetty 65 800 ton
nia enemman kuin edelliseni:i vuonna, joten tava
ramaariin kasvu on ollut 9. 4 %- Rahtitulot ovat 
nousseet 299.9 mmk eli 10.3 %- Kasittelyvi.Hi
neiti:i oli vuoden lopussa 147 haarukkatrukkia, 
575 haarukkavaunua, 121 000 avolavaa ja 9 200 
hak1.-ilavaa. Asiakkaille ali vuokrattu 77 500 avo
lavaa ja 2 100 hakkilavaa. Tyoteho kappale
tavaran kasittelys a on noussut 7 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Itiiinen tavarayhdysliikenne. 

Vienti 

Kertomusvuoden aikana lahetettiin Suomesta 
rautateitse Neuvostoliittoon ja sen kautta edel-

Luovutettu vaunuja 
Raja-asema uomal. NTL:n 

k t k t 

Vainikkala ..... 22 678 20 689 
Niira.la .. ... . .. 10 527 3 872 
Imatrankoski ... 126 

Yht. 126 33 205 24 561 
k = kuormia, t = tyhiia 
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leen kolmansiin maihin vienti-, transito- ym. 
kuormia kaikkiaan 33 331 vaunuarvoa. Vastaava 
luku v. 1959 oli 36 841 vaunuarvoa, joten vahen
nys oli 3 510 vaunuarvoa. Vientikuljetuksemme 
itaan osoittaa siis vaunukuormissa 1askettuna 
jatkuvaa viihenemista. Suurin vahennys tapahtui 
sahatavaran (-1870 vaunuarvoa) ja paperipui
den (-1 427 vaunuarvoa) kobdalla. Myoskin 
koneiden, kartongin, kaapelien, selluloosan, om
pelukoneiden ja paperin vienti pieneni. Voi ja 
soijaoljy, joita viela edellisena vuonna oli toimi
t ttu Neuvostoliittoon, putosivat nyt kokonaan 
pais vientitavaroiden joukosta. Lisaysta tapahtui 
ainoastaan huonekalujen, paperi- ja kartonki
tuotteiden, sillan ja sekalaisten tavaroiden koh
dalla. VientikuljetLtksista kolmansiin maihin voi
daan todeta, etta ne ovat pienentyneet Kiinaan 
ja Unkariin, mutta kasvaneet Tsekkoslovalriaan, 
Puolaan, Romaniaan, Iraniin ja Bulgariaan. 
Yhteensii lahetettiin v . 1960 kolmansiin maihin 
3 950 vaunuarvoa (v. 1959 3 595 vaunuarvoa) . 

Tuonti 

Tuontikuormia saapui Suomeen rautateitse 
:reuvostoliitosta kertomusvuoden aikana yh

teensa 54 548 vaunuarvoa. Vastaava Juku v. 1959 
oli 57 488 vaunuarvoa, joten vahennys oli 2 940 
vaunuarvoa. 

Huomattavi=at vahennykset tuantikulje
tuksissa tapahtuivat vehnan, kivihiilien, rukiin, 
rehukakkujen, apatiitin ja kauran kohdalla. Seka 
lisaykset: oijapavun, autojen, traktorien, lan
noitteiden, maissin, raudan, teraksen, antrasiicin 
ja koksin kohdalla. 

Pii.ivittain luovutettujen fa saapuneiden vaunufen 
lukumaiira: 

Raja-asemilta saatujen ilmoitusten perusteella 
laaditun tilaston mukaan oli luovutettujen ja 
saapuneiden vaunujen lukumaarat, tyhjat vaunut 
mukaanluettuina, v. 1960 aikana seuraavat: 

. aapunut vaunuja 
Yhteensli uomal. SNTL:n Yhteensii 

k k t 

43 367 53 425 3 457 56 882 
14 399 1 123 1 123 

126 126 126 
-

57 892 126 54 548 3 457 58 131 
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Keskimaii.rin paivaii.. kohti luovutettiin siten 
:reuvostoliittoon yhteensii.. kaikkien raja-asemien 

kautta 158.26 vaunua (v. 1959: 173.5 vaunua) ja 
saapui Suomeen 158.91 vatmua (v. 1959: 169.6 
vaunua). 

Kuten edellii.. olevasta taulukosta ilmenee oli 
Vainikkala raja-asemana liikenteensa puolesta 
ehdoton ykkonen. Luovutetuista kuormista meni 
nimittain 68 % Vainikkalan, 31.6 % Niiralan ja 
0. 4 % lmatrankosken kautta. Saapuneissa kuor
mis a on ero vielii, valtavampi, silla Vainikkalan 
kautta saapui niita kokonaista 97 % ja Niiralan 
kautta ainoastaan 3 %- Imatrankosken kautta 
ei tuontikuormia saapunut lainkaan. 

Suomalaisten vaunujen kayttii..minen itaisessa 
yhdysliikenteessa loppui kaytannollisesti katsoen 
jo v. 1958 joilloin puskimet tulivat kokonaan 
poistetuiksi S TL:n vaunuista ja jonka jii..lkeen 
suomalaisia tavaravaunuja ei enaa ole voitu 
kytkea TL:n juniin. Taman jii..lkeen tulee 
suomalaisten vaunujen kaytto kysymykseen aino
astaan pyoreii..n puutavaran kuljetuksiin pendeli
junina Imatrankosken kautta vetogorskiin (ent. 
Enso) tai iiralan kautta Priozerskiin (entinen 
Kaki almi) tai Svetogorskiin. V. 1960 oli tii..llaisia 
lahetyksiii.. ainoastaan 126 vaunua, jotka menivii..t 
kaikki lmatrankosken kautta Svetogorskiin. 

Teuvostoliiton vaunuja oli Suome sa v. 1960 
keskimatirin paivaii.. kohti 1273 vaunua (v. 1959: 
1463 vaunua). Koska tuontikuljetuks issa saapui 
Suomeen enemman SNTL:n vaunuja )min m itii.. 
tii.alla tarvittiin vientitavaran kuormauksiin, jou
duttiin suuri osa kuormissa saapuneista vaunuista 
palauttamaan tyhjina Neuvostoliittoon. 

Puskimien poisjattii.minen SNTL:n vaunu.i ta 
aiheutti sen, etta Neuvostoliiton rautatiet haluai
sivat lahettaa tanne tulevia vaunukuormia vaunu
ryhmina niin paljon lmin mahdollista niin, etta 
heidan puolellaan helpotettaisiin paljon aikaa ja 
vaivaa vaativaa puskimien kiinnittii.mis- ja pois
tamistyota. Tallaisten vaunuryhmien kayttoa 
rajoittaa kuitenkin meidan puolella se, etta meilla 
esiintyy tavallisesti useita tavaran vastaanottajia 
eri puolilla maata, joiden kesken tavara jakaantuu 
ja joiden purkamiskapasiteetti on pieni. Kuiten
kin on meille lupa lahettaa korkeintaan viiden 
vaunun ryhmissa apatiittia. sokeria, dieseloljya, 
autoja, terasta ja k ivihiilta sekii.. korkeintaan kol
men vaunun ryhmissa vehnaa. Poikkeustapauk
sissa, kun asiasta on ovittu tavaran vastaan
ottajan kanssa, on muitakin tavaralajeja h."Uten 
esim. lannoitteita, voitu vastaanottaa vaunuryh
mina. Oman ryhmansa pu~lnu·ittomia vaunuja 
muodostavttt ~ellaiset SNTL:n vaunut, joihin ei 

voida pu kimia lainka.an asentaa. Tallaisia ovat 
kaikki uudet, vuoden 1958 jalkeen rake1metut 
vaunut. Naita vaunuja voidaan kuljettaa suo
malai issa j unissa ainoastaan kii..yttamalla ns. saa
tevaunuja, joiden ulompiin paihin on asennettu 
puskimet ja joiden keskelle puskimia vaillaoleva 
vaunu kytketaan. Tiillaisten ryhmien kuljettami
nen junissamme on kuitenkin sangen epatalou
dellista ja otetaankin niita vastaan ainoastaan 
poikkeu.stapauksissa. 

Autoliikenne 

Kuljetusten yleinen kasvu t·autatei!la lisii.si 
kuljetustehtavien miiii.raii myos autoliikenteen 
o alta. Kun oma autokalusto osottautui riitta
mii..ttomii.ksi, oli varsinkin kotiinkuljetustoimin
nassa turvauduttava enenevassa maarin KTK:n 
ja muiden yksityisten ammattiautoilijoiden pal
veluksiin. Loppupuolella vuotta saatiin tosin jo 
kaytt66n osa kuluvan vuoden autohankinnasta, 
mutta vanhimpia autoja oli lahes saman ven·an 
jatettava ajo- ja korjauskelvottomina pois liiken
teesta. Nain ollen ei kertomusvuonna voitu panna 
tiiytiintoi:in mitii.ii.n liikenteenhoidollisia laajen
nuksia. 

Myos muut muutokset toimintakohteissa rajoit
tuivat siihen, etta Rauma-Peipohja rataosan 
kiskoautoliikenteen alettua lakkautettiin vas
taava I auman-Peipohjan valinen linja-auto
linja ja tavaralinjan Hels.inki-Salo- Turku 
liikennoirninen siirrettiin Karkkilan- Forssan 
kautta kulkevalle tielle, jolloin samalla Helsinki 
-Loimaa tavaralinjalla lakkautettiin Someron 
kautta liikennoiminen. Nama huomioon ottaen 
liikenneosaston autoliikenteeseen sisaltyi kerto
musvuoden lopussa 11 henkilolinjaa yhteispituu
deltaan 391 km, 18 tavaralinjaa 2 044 km, 49 
kappaletavaran jakeJu. ja kerailylinjaa 3 220 km 
sekii. 66 kotiinkuljetukselle avattua liikennepaik
kaa. 

Toimintailmoituksen mukaan kertyi ajokilo
metreja henkilolinjoilla yhteensa l.Gn, kotiin
kuljetuksessa 4. 2 9, jakelulinjoilla 2. 6 o ja tavara
linjoilla l.3o eli kaikkiaan 9.79 miljoonaa kilo
metria . Henkilolinjojen matkustajamaarii. kohosi 
1 770 000 matku.stajaan ja kotiinkuljetus-, jakelu
linja- ja tavaralinjatoiminnois a kuljetettiin tava
raa yhteensa 752 200 tonnia. Henkil6liikenteen 
kokonaistuloutus nousi 109 ja tavaraliikenteen 
865 eli yhteensa 974 miljoonaan markkaan. Va,<s
taavat kayttomenot olivat henkil6linjoilla 54, 
tavaraliikenteessa 623 ja yhteensa 677 miljoonaa 
markkaa. Edelliseen vuoteen verrattuna nousi-



vat ajokilometrimiiarat 2. 51 %, matkustajamiiara 
9.1 & %. tavaramaara 1. sa %. kokonaistuloutus 
20.39 % ja kayttomenot 5.12 %· 

Liikenneosaston autoliikenteeseen liittyvan 
huolto- ja korjaustoiminnan alaista uutta kalus
toa hankittiin 4 henkilo- ja 50 kuorma-autoa, 
32 tru.kkia, 7 traktoria., 1 >>Kisko-Kalle>> ja 4 >>Veto
Jussia». Vastaavasti poistettiin ja myytiin vain 
5 Oy Pohjolan Liikenne Ab:llii vuokralla ollutta 
linja-autoa. Koko kalustokanta kiisitti vuoden 
lopussa 19 henkiloautoa, 26 linja-autoa, 465 
kuorma-autoa, 55 peravatmua, 101 vaihtokoria
ja lavaa, 158 trukkia, 73 traktoria ja 50 raide
tt·aktoria. Autojen osalta todettakoon lisaksi, 
etta kun kertomusvuoden autohankinnat eivat 
riittaneet peittiimaii.n ede vuotuista poistotar
vetta, lisaii.ntyi autokannan keski-ikii edelleenkin, 
ollen nyt noin 7 vuotta. Hankintamaararahojen 
riittamattomyydesta aiheutuva yli-ikaisen auto
kaluston liikenteessa pitiiminen onkin osaltaan 
ollut vaikuttamas a kayttomenojen jatkuvaan 
kohoamiseen lisaantyneina korjauskusta1muksina. 
Samoin on liikenteellisen kehityksen pysahtymi
nen katsottava osittain seuraukseksi yli-ikais n, 
tarkoitukseen soveltumattoman ja suhteettoman 
paljon korjaustoimintaa ja -aikaa osakseen vaati
van autokaluston kaytosta. 

Tavaroiden pwu.tt~tm·inen ia vahingoittuminen. 

Ilmoitettujen puuttumis- tai vahingoituttumis
tapaLlSten luvut ovat suurentuneet edellisesta 
vuode ta. Yhtenii syyna siihen voitaneen pitaa 
tavaraliikenteen kasvua edelliseen vuoteen ver
rattuna ja toisena sita, etta liikennepaikoille ko
ro tettiin ilmoitusten tekem.i n valttamattO
myytta siiadetyssii. ajassa. 

Toimintavuoden aikana on eri tehdaslaitok
sille esitelty ns. lavataakkaliimaa ja suoritettu 
koeliimauk ia. Erityisesti sal<kitavaralla kuor
matut liimatut lavataakat ovat kiinnostaneet 
tehtaita ja niiiden osalta kokeilut ovat onnistu
neet taydellisesti. 

Kuljetettavana tai sailytettii.vi:ina olevan tava
ran puuttumisilmoituksia saapui kertomusvuoden 
aikana 3 653 kpl vastaavan luvun oltua edellisena 
vuonna 2 863, joten lisays oli 27.5 %· Puuttumi
sista selvitettiin 2 573 kpl eli 73.1 % ja selvittii
miitta jill 1 0 0 h.-pl. 

Kuljetettavaksi tai siiilytettaviiksi ji:itettyyn 
tavaraan kohdistuneista varkauksista tehtiin 
toimintavuoden aikana 102 ilmoitusta vastaavan 
luvtm oltua edellisenii vuonna 130. Varkauksista 
selvitettiin 19 kpl eli 18.5 %· 

51 

Kuljetettavan tavaran vahingoittumisista saa
pui 16 137 ilmoitusta edellisen vuoden vastaavan 
luvun oltua 13 427. joten lisays oli 20.2 %· Ilmoi
tusten lukumiiariiii. lisa ivat suuresti vtwden 
aikana sattuneet nimenomaan vientipaperin kas
tumi et huonokattoisi sa katetuissa vat.muissa. 

Muuten voidaan todeta, etta puuttumis- ja 
vahingoittumistapausten lul{umiiarainen lisii.an
tyminen on suhteellinen lisiiiintyneisiin kuljetuk
siin. 

Toimintavuoden aikana pidettiin Helsingissii 
7 huutokauppaa, joissa myytiin rautatien haltuun 
jii.iinytta perimatonta tai liikatavaraa. 1\'lyynti
eria oli yhteensa 2 068 kpl. Edellisen vuoden 
vastaavat luvut olivat 5 ja 1 467. Lisaksi toirni
tettiin eri liikennepaikoilla samanlaatuisten tava
rain myynteja 316 edelli en vuoden vastaavan 
luvun oltua 389. 

Liihetysten katoamisesta, vahingoittumisesta, 
viiviistymisesta yms. johtuneita korvausano
muksia liihetettiin lainopilliseen toimistoon 1 937 
kpl edellisen vuoden vastaavan luvun oltua 1 885. 
Anomuksista hylkiisi lainopillinen toimisto 353 
kpl. - Suoritetut korvaukset jakaantuivat pro
sentuaalisesti markkamii.iiriiisen jaoittelun mu
kaan seuraavasti: katoamiset, anastukset mu
kaanluetttl.ina 8. o 4 %, vahingoitturniset 31. o 0 

0 , 

kastum.iset 41. 14 % ja junavauriot 18 . 6 2 %· -
Maksettujen korvausten kokonaismaarii oli 
24 811 198 markkaa, mutta kun siita viihennetaan 
perimiittoman ja liikatavaran myynnista saatu 
tulo 19 209 000 markkaa, jiia lopulliseksi 
summaksi 5 602 19 markkaa. Maariiraho
jen loppumisen takia joutui lainopillinen toimisto 
siirtii.mii.ii.n eraiden suurten toirnintavuoden aika
na saaptmeiden korvausanomusten ratkaisun vuo
delle 1961. Edellisen vuoden kokonaismiiii.rii oli 
17 758 316 markkaajavastaavajiiannos 7 131 88 
markkaa. 

Vuokraustoiminta 

Toimintavuoden aikana tebtiin 125 aluevuokra-
opimusta, 6 huoneenvuokrasopimusta, 28 siirto

sopimusta, 3 vuokra-autonpitosopimusta, 3 kiiy
mali:inpitosopimusta, 1 oman veturin kiiyttosopi
rnus, 1 kaivonpitosopimus, 14 kioskinpitosopi
musta, 1 ravintola.sopimus, 2 jaatelOnmyyntisopi
musta, 3 autornaatinpitosopimusta, 1 puhelin
kioskisopimus, 1 parttU'i.npitosopimus ja 2 juna
myynt.isopimusta. Samaan aikaan irtisanottiin 
130 erilaista sopirnusta. 
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VII. TARIFFIT 

Huhtikuun alusta lukien muutettiin rahti- ja 
kiitotavaran vahimpia maksuja siten, etta rahti
tavaran vahin maksu korotettiin 100 markalla ja 
kiitotavaran 50 markalla. 

Toukokuun alusta tehtiin eraiden tavaralaatu
jen vaw1t1kuormaluokkiin muutoksia. Tiirkeim
mat muutokset koskivat jaubamatonta kaw·aa 
ja maissia, sokerijuurikkaita, vtikirehuja, vaki
lannoitteita, sepelia, ulkoma.ista posliinisavea, 
kivihiilta, koksia, pinta- ja hylkylautoja, markii.a 
oksamas aa, takki- yms. rautaa, rautalevyja, 
rautalankaa, kiskoja ja kiskotarpeita, joiden rah
ciit korotettiin n. 11 % :lla seka leseita yms., ulko
maista hiekkaa ja karkeaa keittosuolaa, joiden 
rahtien korotus oli n. 23 % -

Kotimainen henkiloliikenne 

Kertomusvuoden benkiloliikennetulotus oli 
6 858 mmk, ollen lisays edelliseen vuoteen verrat
tuna 1 734 mmk. Tasta miiiirtista oli varsinaisten 
matkalippujen osuus 6 242 mmk ja muiden hen
kiloliikennetulojen (makuupaikka-, istumapaikka
ja pikajunan lisaliput, matkatavara- ja sailytys
tavaramaksut ym.) osuus 616 mmk. 

Varsinaiseen matkailuun liittyvien matkalippu
jen myynti oli 872.9 mmk, josta rengaslippujen, 
joita oli 16 erilaista rengasmatkaa, osuus oli 32.6 
mmk (viibennys edelliseen vuoteen verratt'lma 
10.3 mmk), matkalippujen 7 5. 2 mmk (vahennys 
0. 8 mmk), seuruelippujen 95.8 mmk (lisiiys 4. 4 

mmk), perhelippujen 96.1 mmk (lisays 2. 6 mmk), 
kansainvalisten lippujen 185. mmk (lisiiys 13.3 
mmk), makuupaikkalippujen 279. s mmk (vahen
nys O.os mmk), seka istumapaikkalippujen osuus 
140.6 mmk (lisays 4. 7 mmk). 

Rautatiemainonta 

Kertomusvuonna oli mainontaan kiiytettavan 
maararaban suuruus 43 mmk . 

Talouselaman nousukauden yha jatkuessa on 
rautatiemainontaa PYl"itty kertomusvuonna mu
kauttamaan sen vaatimuksiin, jotta liikenteen 
hankinta - niin henkilo - kuin tavaraliiken
teenkin kohdalla - olisi saanut mainonnalta 
tukea. 

Toimenpiteet ovat noudattaneet vakiintuneita 
linjoja. Ilmoittelua on edelleen suoritettu laajassa 
mitassa. Henkiloliikenteen ilmoituksia on ollut 

seka paiva- etta aikakauslehdissa ja tavaraliik n
teesta on ilmoitettu ammatti- ja teknillisissa leh
dissa. Ulkomaisissa 1 hdissa on entiseen tapaan 
ilmoiteltu pienessa maarm yhteistoiminnassa 

uomen Matkailijayhdistyksen kanssa. 
Painotuotteita on edelleen toimitettu vorraten 

runsaasti. HenkilOliikenteen puolella ovat ilmes
tyneet tavanmukaiset rengas- ja talvial nnus
vihkoset seka lehtinen syysalennuksesta. Lisii.ksi 
on jokaista alennuskautta varten valmistettu oma 
julisteensa. Tavaraliikenteen puolella ovat ilmes
tyneet rahtikappale- ja kiitotavaran kulkuaikoja 
esittelevat lehtiset seka erilaisia kuormalavoja 
esitteleva vihkonen >)Suurin yksikoin pienempiin 
kustannuksiin, suurempaan turvallisuuteen». Ulko
maista mainontaa varten on edelleen julkaistu 
ns. Finland-taitelehtinen. 

Kertomusvuonna on elokuvatuotannon alalia 
keskitytty yk inomaan rautateiden 100-vuotis
elokuvan valmistukseen, jota on kuvattu kevat
talvesta lahtien. 

Rautatiet olivat mukana myos Suomen VII 
Suurmessuilla, jossa rautateilla oli seka tavara
liik nnetta esitteleva osasto etta matkatoimisto. 
Tavaraliikenneosasto oli messukentii.lla ja oli sen 
pinta-ala 480 m 2 • Siina esiteltiin uusia tavara
vaunuja seka erilaista kuormauskalustoa. Matka
toimisto sijaitsi sisalla messuhallissa toimien tay
dellisena matkatoimistona ja suoritettiin siella 
myoskin rautatiealennustodistusten leimaus, joita 
leimattiin tahan saakka suurin maara eli 62 501 
kpl. 

Public Relations-toiminnan alalla on edelleen 
julkaistu »Matka jatkuu»-lebtea. 

Kansainviilinen tavaraliikenne 

Ldntinen tavarayhdysliikenne 

Kansainvaliseen sopimukseen tavarankuljetuk
sesta rautateitse (Cll\1) tebdylla muutoksella 
otettiin 1. 7. 1960 lukien kiiytiintoon uuden
mallinen 5-osainen rahtikirjalomake. 

Pohjoismaiseen tavaratariffiin toimitettiin vuo
den kuluessa 6 lisalehtea, joiden sisaltamat muu
tokset ja lisiiykset tariffiin johtuivat mm. muu
toksista VR:n tavaranluokituksessa, kolmannen 
kappaletavaraluokan kaytantoon ottamisesta 
Tanskan rautateilla seka eri rautateiden liikenne
paikkojen liikennoimistavassa tapahtuneista 
muutoksista. 



I tiiinen tavarayhdysliikenne 

Moskovassa 17. 8-3. 9 pidetyssa uomen ja 
SNT -Liiton rautatieyhdysliikennekonferenssissa 
kodifioitiin vv. 1958-60 pidettyjen yhden konfe
renssin ja kolmen rautatiesekakomitean poyta
kirjat, joissa olleista paatoksista pysyvaisluontoi
siksl katsottavat maaraykset siirrettiin yhdys
liikennetariffiin, toimitusobjeisiin ja rautatieraja
sopimukseen, kun taas lyhyehkoa ajanjaksoa kos
kevat maaraykset jatettiin voimaan konferenssin 
poytakirjan nojalla. Sanotun konferenssin piia
toksina l. 11. 1960 voimaantulleista uusista miiti
rayksista mainittakoon helposti pilaantuvan tava
ran kuljettaminen ybdysliikenteessa vain kiito
tavarana, Suomessa olevan tavaran lahettajan 
tai vastaanottajan oikeus suorlttaa vain SNT
Liiton, mutta ei muiden maiden kauttakuljetus
rabdit, uuden MGS-sopimuksen mukaisen rahti
klrjalomakkeen kayUintoon ottamlsesta johtu
neet muutokset rabtikirjan tayttamisohjeisiin, 
laivayhtioiden antamat rajoitusmaaraykset Tu
run sataman-Tukholman kautta tapahtuvan 
kauttak.ulkuliikenteen lahetyksiin, muutokset 
vaarallisten aineiden kuljetusmaarayksiin seka 
raja-asemien valista liikennetta k.osk.evat juna
turvallisuusmiiarayk.set. 

K an s a i nv a 1 i n en h e n k i l 6 1 i i k. e n n e 

Kansainviilinen henkiloliikenne on jatkunut 
suurin piirtein entisessa laajuudessa. Erityisesti 
on k.uitenkin mainlttava paivalaivaliikenteen 
aloittaminen Turun- orrta.ljen va.lilla. Liik.en
netta yllapldettiin piiivittaisin vuoroin varsinai
sena kesaaikana 1. 6-12. 9. Pohjoismaisia yhdys
liikennelippuja voitiin myyda tata kautta Hel
singista ja Turusta Ruotsiin. KansainviHisen 
sopimuksen CIV:n alaisuuteen ei mainittua laiva
linjaa viela otettu, koska suoranaista liityntaa 
junaliikenteeseen ei Suomen puolella ollut jarjes
tetty. 

Yhteista Kansainvalista Tariffia (TCV) on 
vuoden aikana taydennetty ybteyksilla Espan
jaan ja Portugaliin, TCV -tariffi kasittaa nyt 
kaytiinnollisesti katsoen koko Euroopan, lukuun
ottamatta Neuvostoliittoa. 

Itainen henkiloliikenne on kebittynyt suotui
sasti, joskin matkustajaluku vuodessa on edelleen 
melko vaatimaton (15-20 000 matkustajaa yh
teensa kumpaankin suuntaan). 

53 

Kansainvdlinen kiitotavaraliikenne 

Vuoden alusta otettiin Euroopassa yleisesti 
kaytantoon Yhteinen Kansainvalinen Tariffi 
kiitotavaran kuljetusta varten (TCEx). Kuljetus
miiarayk.set ovat yhteiset kaikille rautateille. 
Eri maiden hintaosuudet on ilmoitettu kulta
frangeina. Kunkin maan rataverkko on edelleen 
jaettu vyohykkeisiin, ja kuljetusmaksut rajalta 
jonkin vyobykkeen asemille ovat samat riippu
matta etaisyyden vaihteluista. Uuden tariffin 
ansiosta on kiitotavaraliikenne jonkin verran 
kasvanut. 

Kuljetusmaksujen ja tilitysten 
tarkastus 

Tarkastustoimisto on kertomusvuonna tarkas
tanut vahvistettujen ohjeiden mukaan kotimaisen 
liikenteen k.uljetusmaksujen mak.suunpanon ja 
tilityksen. Henkiloliikenteen osalta on tarkastus 
aiheuttanut 57 5 hyvityslaskua raha-arvoltaan 
950 891 mk, 41 liikalask.ua raha-arvoltaan 96 050 
mk. ja 2 753 veloituslaskua yhteismiiariHtaan 
3 029 148 mk. Tavaraliik.enteesta on annettu 93 
hyvityslaskua arvoltaan yhteensa 73 575 mk ja 
7 529liikalaskua yhteismaaraltaan 33 016 646 mk. 
Veloituslaskuja on tavaraliikenteessa kirjoitettu 
12 710 k.pl yhteiselta raha-arvoltaan 37 578 154 
mk. Lisaksi on 2 354 lahetepaatoksella velottu 
2 626 360 mk.. Asemien kuukausitileissa olleiden 
virheiden tak.ia on lahetetty 261 siirtokirjelmaa, 
joilla virheesta riippuen joko hyvitettiin tai rasi
tettiin asemien tileja. Matkatarkkaajat ovat 
suorittaneet lii.kennepaik.oilla ja matkatoimis
toissa 1 072 kassan- ja lippuvaraston tark.astusta. 

Rautatietilasto 

.Julkaisu »Rautatietilasto vuodelta 1958; vuosi
julk.aisu (SVT.XX)» ilmestyi toukokuussa 1960. 
Kertomusvuoden aikana laadittiin julkaisun 
>>Rautatietilasto vuodelta 1959; vuosijulkaisu 
(SVT.XX)>> kiisikirjoitus . .Julkaisu >>Valtionrauta
tiet; kuukausitilasto•> ilmestyi ajalta toukokuu 
1959-elokuu 1960. 

Kertomusvuoden aikana valmistuivat seu
raavat perustilastot: vuoden 1959 tavaraliik.enne
tilasto toukokuussa 1960, vuoden 1959 henkilO
liikennetilasto toukokuussa 1960 j a vuoden 1959 
junaliikennetilasto kesak.uussa 1960. Valitto-
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masti edelHi.mainittujen perustilastojen valmis
tuttua ryhdyttiin laatimaan vuoden 1960 perus
tilastoja. 

Tariffipolitiikan tarpeita varten laadittiin vuo
den 1959 vaunukuormatavaraliikenteesta tavara
lajittainen ja valimatkarybmittainen tilasto, joka 
kirjoitettiin kortiston muotoon. 

Kansainvalista Rautatieliittoa (Union Inter
nationale des Chemins de fer) varten laadittiin 
vuoden 1959 vuositilasto ja 4 neljannesvuosi
tilastoa. 

Ed ellis ten lisaksi laadi ttiin lukuisia tilastollisia 
selvityksia rautatielaitoksen ja muiden virastojen 
viranomaisille. 

VIII. HENKILOKUNTA 

H enki lokunta. Ktmkin osaston benkil6kuru1an keskimiiariiinen suuruus sekii edellisen vuoden vas
taavat luvut ilmeneviit alia olevasta taulu.kosta: 

Vakinaineu Ylimaarainen TyOlHisHi Yhteensa 
heukilokunta henkilokunta Likimiiiirin 

1959 I 1960 1.959 I 1960 1959 I 1.960 1959 I 1960 

Keskushallinto 1) ......... 524 535 172 176 93 101 789 812 
Linjahallinto 1) ...... . .... 13 988 14 018 5 702 5 701 12 306 12 719 31 995 32438 

Siita: 

Talousosasto . . ....... . ... 70 67 89 91 12 12 171 170 
Rataosasto .............. 1135 1151 5<! 54 6 397 6 742 7 586 7 947 
Koneosasto . . ............ 4 189 4 290 1976 1969 4 497 4 558 10 662 10 17 
Varasto-osasto ... . ....... 159 159 136 131 857 792 1152 1 082 
Liikenneosasto ..... . ..... 8 435 8 351 3 447 3 456 543 615 12 425 12 422 

Yhtcensa keskus- ja linja- ~ 
hallinto 1) ............. 14 512 14553 5 874 5 877 12 399 12 820 32 784 33 250 

Rautatierakennusosasto 2) . 70 61 153 15<! 1 683 1875 1 907 2 090 

Kaikkiaan I 14 582 14 614 6 027 6 031 14 0 2 14 695 34 691 35 340 
1 ) llman rautatierakennusosastoa 
' ) Keskus- ja linjahallinto 

Sosiaali toi minta 

Rautatielaitoksen sosiaalitoiminta on yhii sel
vemmin muuttunut aikaisemmasta huoltotoi
m esta monipuoliseksi sosiaalitoiminnaksi, jolle on 
luonteenomaista lakisiiateinen sosiaalisen turvalli
suuden lisiiksi omatoimisuuteen kannustaminen 
ja h enkilokmman viihtyvyyden lisii.iiminen. Ta
man mukaisesti on rnyos buoltojaoston nimi muu
tettu sosiaalijaostoksi ja huolto- ja apulaishuolto
paallikon virkanimike sosiaali- ja apulaissosiaali
piiallikoksi. 

Vaatetusbuolto on rajoittunut yksinomaan 
virkapukurniiiiriiysten mukaisten pukimien yh
t.eishankintoiliin. Erilaisia virkapukirnia teetet
tiin tilausten perusteella kaikkiaan 4 296 kappa
letta. 

Valmiilla radoilla on jarjestetty y h teismajoi
tuksia virantoirnitus- tai tyopaikan ulkopuolelle 

kursseille tai tyohon mii.iiriityille henkilOille . 
Lyhytaikaisiin tilapaisrnajoitu.ksiin on kaytetty 
tarkoitukseen k=ostettuja majoitus- ja asunto
vaunuja tai vanhoja makuuvaunuja, pysyviiisten, 
liikkuvien tyokuntien majoitukseen taas naita 
tyokuntia varten kLmnostettuja asunto- tai yhdis
t ettyja astmto- ja tyovaunuja. Rautatieraken
nuksilla on jiirjestetty seka yhteis- etta perhe
majoituksia. Majoitustilojen siirtarnisen helpot
tamiseksi ja kustannusten pienentiirniseksi on 
siirrytty yha enenevassa miiarin helpommin lwot
taviin ja siirrettaviin rakennelrniin. Niinpii ker
tomusvuonna hankittiin 60 kpl TVH-rnallisia 
jalaksilla varustettuja tehdasvalmisteisia asunto
vaunuja. Niitii on kaytetty paitsi yhteismajoi
tuksiin myos toirnistoina sekii tyonjobdon ja 
ruokalahenkilOkunnan asuntoina. Niinikiiiin han
kittiin keittio-ruokalavaunuja seka vaunusaunoja. 
Kiinteita saunoja on rakenntettu enaii vain 



suurille perhemajoitusalueille. Vaunujen ohella 
hankitti.in myos 4-osaisia 28-miehen ns. viipale
parakkeja, jotka kootaan valmiiksi rakennetuista 
pienemmista yksikoista, viipaleista. Myos perhe
majoituksessa on suunniteltu siirryttavaksi vii
paleasuntoihin. Tallaisia on kokeiltu Kaulirannan 
-Kolarin rautatierakennuksella ja niistii saatu 
hyvia kokemuksia. 

Pysyvi.a tyomaaruokaloita on ollut eri puolilla 
rataverkkoa ptUiasiassa konepajojen ja varikkojen 
yhteydessa yhteensa 18. Ruokalanpidosta ovat 
huol htineet yksityishenkilOt, Valtion Ravitse
miskeskus tai rautatielaisten keskuudessaan pe
rustamat osuuskunnat. Lisaksi eri rautatieraken
nuksilla oli vuoden lopulla yhteensa 19 tyomaa
ruokalaa, jotka kaikki ovat olleet Valtion Ravit
semiskeskuksen hoidossa. 

Omatoimista asuntotuotantoa on edelleen hoi· 
dettu voimaperaisesti, vaikka ei sopivien tonttien 
puuttuessa ja lainansaantivaikeuksien vuoksi ole 
voitu barjoittaa asuntojen kysyntaa vastaavassa 
laajuudessa. Vastaisen rakennustoiminnan hel
pottamiseksi on rybdytty toimenpiteisiin lisa
tontti n ja uusien asuntoalueiden bankkimiseksi 
seka aikaisemmin hankittujen alueiden kunnosta· 
miseksi. 

Kertomusvuonna valmistui nelja aravakerros
taloa, kaksi Helsinkiin, yksi Kouvolaan ja yksi 
Keravalle. Talojen kokonaistilavuus on 27 475m3 

ja niissa on kaikkiaan 124 asuntoa. Vuoden lo
pulla oli rakenteilla viisi yhteensa 152 asuntoa 
kiisittaviia kerrostaloa kokonaistilavuudeltaan 
31 830 m 3 • Kolme kerrostaloyhtiota, joiden talo
jen kokonaistilavuus on 20 220 m 3 ja asuntojen 
luku 94, odottaa aravalainoituksen jarjestymista .. 
Naiden lisaksi on Seinajoella, Jyvaskyliissa, Lah
dessa ja Helsingissii uusia k rrostalohankkeita, 
joille anotaan lainaa vuoden 1962 maii.rara.hoista. 

Toimintakautena valmistui Keravalle kaksi 
rivitaloa, joissa on seitseman asuntoa. Vuoden 
lopulla oli rakenteilla kahden yhtion 13 rivitaloa 
Joensuussa ja Rovaniemella kokonaistilavuudel
taan 16 895 m 3 kasittaen kaikkiaan 60 asuntoa. 
Talot valmistuivat asuttavaan kuntoon seuraavan 
vuoden alkupuolella. Lisaksi on anottu arava
lainaa kolmelle rivitaloyhtiolle, joiden talojen 
kokonaistilavuus on 12 030 m 3 ja asuntojen luku
maara 39. Neljalle rivitaloyritykselle anotaan 
lainaa tulevana vuonna. 

Omakotirakennustoiminnan tukeminen valtion
rautateiden omakotilainoja myontamalla ei ole 
ollut mahdollista, koska tata varten ei ole tulo
ja menoarviossa tarvittavia maararahoja. Aikai· 
semmin myonnettyjen lainojen kayton valvontaa 

8 2121 - 62 
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on tebostettu. Muutamia lainoja on jouduttu 
sanomaan irti lainansaajan erottua rautatien 
palveluksesta tai myytya talon ulkopuoliselle . 
Eriiat vanhentuneet omakotitalojen tyypit, jotka 
eivat eniia ole vastanneet Aravan asettamia vaati
muksia, on poistettu valikoimasta ja tilalle tee
tatty kahden I Y2-kerroksisen ja ja kolmen 1-
kerroksisen omakotityypin piirustukset tyoseli
tyksineen. Samalla teetettiin myos kahden kesii
majatyypin piirustukset. Tyypeissa on otettu 
huomioon seka rakennusalalla etta rakennusaine
teollisuudessa tapahtunut kehitys. 

Useilla li.ikennepaikoilla on henkilokunnan 
ty6skentely- ja sosiaalitilat saatu nykyajan vaati
muksia vastaaviksi. Tama on tapabtunut piia· 
asiassa liikennetta ja muuta rautatien kayttoa 
palvelevien rakennusten uusimisen ja moderni
soinnin yhteydessa. Tarkeimmistii rakennuksista 
ma.inittakoon Kouvolan, iiralan ja Hillon uudet 
asemarakennukset seka Pietarsaaren, Seinajoen 
ja Porin uudet tavara-asemat, Turun varikon 
lamp6keskus- ja sosiaalirakennus, Pieksiimiien 
sahk6talo, moottorivaunutalli ja vaunupajan 
a luskebysosasto, Kuopion ja J oensuun asemille 
rataosaston ty6ntekij6ille valmistuneet tyo- ja 
sosiaalitilat, Pasilan uusi varastorakennus ym. 
Lisaksi Tampereen ja Iisalmen varikkojen kor
jaus-, huolto- ja so iaalirakennusten suunnitelmat 
ovat valmiina ja alustavien t6iden osalta rahoi
tettu. Iisalmeen ja Ylivieskaan rakennettiin 
terveydenhuoltokeskukset, Kemissa ja Turussa 
kunnostettiin huoneistot kurssi- ja kerhotoimin
taa varten ja Helsingissii saatiin benkilokunnan 
ruokala- ja kerhobuoneiston muutosty6t paa
osiltaan valmiiksi. Asuinrakennuksis a on suori
tettu huomattavia perusparannuksia ja korjauk
sia, jolloin niihin on mahdollisuuksien mukaan 
asennettu vesi- ja viemarijohdot sekii keskus
lammitys. Kouvolassa ostettiin 36 huoneiston 
kerrostalo purettujen asuinrakennusten tilalle. 
Uusia pesutupia ja saunoja on rakennettu ja 
korjatt'Ll entisia. Asuntorakennuksiin liittyvia 
vesi-, ja vieman- ja lamp6johtot6ita suoritettiin 
mm. Jyvaskyliissa, Kontiomaella, Mikkelissa, 
Savonlinnassa, Pieksamaella, Tikkurilassa, ja 
Korsossa. Rautatiemuseohanke Pitajanmiielle on 
toteutumassa. 

Ty6tw·va.Uisuuslain edellyttamiin ty6nantajan 
ja ty6ntekijain valisen yhteistoiminnan aikaan
saamiseksi ja edelleen kehittamiseksi rautatie
hallitus hyviiksyi ohjeet ty6turvallisuustoimi
kuntien muodostamisesta. Naiden mukaisesti 
perustettiin eri puolille rataverkkoa suuremmille 
liikenne- ja ty6paikoille kaikkiaan 45 ty6turvalli-



56 

suustoimikuntaa. Naihin kuuluu liikenne- tai 
tyi.ipaikan paallysti.in maiiriiamat tyi.inantajan 
ja henkili.ikunnan valitsemat tyi.intekijiiin edus
t.ajat, jotka on valittu eri osastoilta ja ammatti
ryhmista. Toimikuntien jasenille, joita on n. 450, 
jarjestettiin lyhyet kurssit yhteistoiminnassa 
Tapaturmantorjunta ry:n ja ammattientarkas
tajain kanssa. Samassa yhteydessa suoritettiin 
eriiilla liikennepaikoilla myi.is suojeluteknillisia 
tarkastuksia. Laajemmalle uloLtuvaa valistus
toimintaa on jatkettu samaan tapaan kuin edelli
sina vuosina. 

Kertomusvuonna valmistui ratavartijaa ja 
veturinkuljettajaa koskeva tyi.iturvallisuuselo 
kuva. Li aksi tehtiin erilaisista rataosaston ti.iista 
kolme opetuselol•uvaa. Saksasta ostettiin rata-

pihatyi.iskentelyii koskeva tyi.iturvallisuuselokuva 
>>Achtung - Gleis - Gefahn>, joka saadaan aiini 
tetyksi suomeksi seuraavan vuoden alussa. 

Kuluneen vuoden tapaturmatilasto o oittaa, 
etta tapaturmien luvut eri osastojen kohdalla ovat 
pysyneet suurin pii1·tein edellisen vuoden tasolla, 
vaikka liikenne, kuormaukset ja tyi.it ovat lisaan
tyneet. Kuolemaan johtaneita tapaturmia sattui 
jalleen 15 eli yhta monta kuin kunakin kolmena 
edellisena vuotena. Erikoista kuitenkin on, etta 
erilaisissa liikenneonnettomuuksi sa maantiella 
tai kadulla attui viisi kuolemaan piiattynytta 
tyi.imatkatapaturmaa, jollaisia aikaisemmin on 
sattunut vahemman. Tyi.itapaturmien luku
maara ja edellisen vuoden vastaavat luvut ilme
nevat alla olevasta tau.lukosta: 

1960 1950 
Tapat.luku Kuolleita Tapat.luku Kuolleita 

R,autatiehallitus ...... . .............. .... . . 16 
1 183 
1 498 
1 486 

1 
8 
2 
2 

29 1 
Hataosasto ................ . .......... .. . . 1 014 7 
Koneosasto . . . ....... ... ... . ............. . 1 309 3 
Liikenneosasto .... .. .. ... .. . .. . . ..... . . .. . 1 424 3 
Varasto-osasto ......... ... . . .......... . .. . 170 

361 
173 

Rautatierakennu osasto 2 279 

Kaikkiaan 4 714 15 4 428 15 

Tapattu·mia sattui koko rautatielaitoksen pii
rissa kertomusvuonna yhteensa 4 714, joista viran 
ja toimenhaltijoille 1 909 ja tyi.intekiji.iille 2 805, 
tapaturmatiheyden ollessa 1 000 henkea kohden 
133. 4. Tapaturmien johdosta menetettiin tyi.i
piiivia kaikkiaan 57 063 tehden tama yhta rauta
tielaitoksen palveluksessa olevaa henkiloa kohden 
1. G 1 ja kutakin tapaturmaa kohden 12.11 paivaa. 

Rautatielaisten vapaa-ajan henkisiin harras
tuksiin ja niiden ohjaamiseen on kiinnitett.y kas
vavaa huomiota. Vuokatin VR:n retkeilykeskuk
sessa pidettiin viidennet opinto- ja virkistys
paivat, joille osallistui 80 henkil6a eri puolilta 
rataverkkoa. 

Musiikin harrastajille jarjestettiin lisaksi erik
seen laatuaan ensimmaiset musiikki- ja virkistys
paivat, joilla oli yli 100 osanottajaa. VR Taide
liitto jarjesti vuosinayttelyn Turussa ja taide
paivat Leppakoskella. Uusina harra tusmuo
toina otettiin toimintaohjelmaan kansantanhu
ja radioamatooritoiminta. Kansainvaliseen kans
sakaymi een liittyvista tapahtumista mainitta
lwon Helsingissa pidetty rautatielaisesperantis
tien kongressi, Budapestin taidenayttely ja ViTie
nin valokuvanayttely, joista kahdessa viimeksi
mainitussa suomalaiset saavutti.vat jalleen menes-

tysta. Eri harrastuspiirien tyoskentelyssi:i. on jo 
nyt otettu huomioon lahestyvat rautateiden 100-
vuotisjuhlallisuudet. 

Eri harrastusaloja edustaville liitoille ja yhdis
tyksille seka VH:n Urheilutoimikunnalle on myon
netty niiden toiminnan tukemiseen avustuksia 
yhteensa 3. 5 miljoonaa markkaa. 

Hautatielaisten lomanvieton tukemiseen myon
nettiin lomanviettoavustuksina 653 000 markkaa. 
Avustuksia maksetti.in asianomaisen huoltovel
vollisuudesta riippuen 100 %:sta 25 % :iin taysi
hoitokustannuksista, kuitenkin enintaan 14 vuo
rokauden ajalta ja enintaan 600 markkaa vuoro
kaudelta. 

Hautatielaisten urheilu- ja liikuntatoiminnan 
johtamisesta on huolehtinut rautatiehallituksen 
sosiaalijaosto yhteistoiminnassa rautatiehallituk
sen asettaman 18-jasenisen VH:n Urheilutoimi
kunnan kanssa. Paikallisesta liikuntakasvatuk
sesta ovat osaltaan vastanneet VHU:n piu·it (10) 
ja a lueet (43) . Kaikissa yleisimmin harrastetuissa 
lajeissa on jarjestetty VR:n mestaruuskilpailut 
seka henkil6kohtaisissa etta joukkuelajeissa. 
Lisiiksi rautatierakennuksilla on ollut omat mes
taruushiihtonsa. Kansainvalisen Rautatielaisten 
Urheiluliiton (USIC) mestaruuskilpailuihin Suomi 
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osallistui jalkapalloilussa, pamrssa ja yleisurhei
lussa s kii. pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin 
suunnistuksessa, jiiapallossa ja poytatenniksessi;i,. 
Erilaisia kilpailu- ja barjoitustilaisuuksia jiirjes
tettiin ybteensii. 3 918 ja niibin osallistui kaik
kiaan 28 440 benkiloa. Hiihdossa ja kavelyssa 
jarjestettiin ntiseen tapaan koko rataverkon 
kiisittiivat harrastuskilpailut. Hiihtokilometreja 
kertyi kaikkiaan 161 681 ja hiibtokertoja 11 810, 

kavelykilometreja 50 779 ja kavelykertoja 5 432. 
Kurssi- ja leiritoiminta on keskitetty etupiiiissii 
Vuokatin ja Pyhatw1turin VR:n retkeilykeskuk
siin. Lisiiksi rautatieliiisille ja heidan perheilleen 
on voitu jarjestiia mahdollisuus muinakin aikoina 
retkeilyyn ja lomailuun niiissii retkeilykeskuk
sissa. Majoitusvuorokausia kertyi kaikkiaan 
12 118. 

IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET 

Allaoleva taulukko osoittaa liikenneonnettomuuksien lukumaaran seka naissa onnettomuuksissa 
tapaturmaisesti kuolleiden ja loukkaantuneiden luvun kertomusvuonna ja edellisenii vuonna: 

1959 
1960 

Onnetto-
muuksien 
Juku 

256 
289 

Piiiille· ja 
ybteenajot 

15 
22 

"fliajot 

tasoyli-
kaytavilla 

88 
125 

I 
muualla 

71 
57 

Rndalta 
suistumiset 

37 
41 

1tfuusta 
syysta 

45 
44 

Kuoli 

X. TALOUDELLINEN TILA 
V altionrautateiden pi:ii:ioma-arvo 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiiioma-arvo oli kirjanpidon mukaan vuo-
den 1959 lopussa . .... . ........ . .......... . . .. . . ................. . .. . 

Tiihan on vuonna 1960 tullut lisiia: 

Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 872 180 767 
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 441 680 979 

usien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita sekii 
kayttokalustoa lukuunottamatta) ........ . .. . ......... . 

Tasta on vuonna 1960 vahennetty: 

Vuoden kuluessa poistettu: 

Kiinteistojen arvosta ................................... . 
Tyokoneiden arvosta ................................... . 
Liikuvan kaluston arvosta ......... . ......... .. ......... . 

Yuoden kuluessa kuolletettu: 

Kiinteistojen arvosta ................ . .................. . 
Tyokoneiden arvosta . ...... . ....... . ................. . . . 
Liikuvan kaluston arvosta ............................. . 

599 454 696 

3 276 754 
27 683 847 
19 410 395 

729 280 900 
257 894 400 
617 129 500 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiaoma-arvo oli siten vuoden 1960 
pii.attyessa .............. . ................. . ........................ . 

Tahan on 1isattava uusien rautatierakennusten kiinteistoarvo, yhteensa . .. . 

Koko paaoma-arvo oli siis vuoden 1960 lopussa 1 ) .. . ............ . ..... . . . 

1) Tahiin ei ole luettu kayttllkalustoa, jonka arvo oli kertomusvuoden lopussa 822.103.106 mk. 

81 
88 

I 

Louk· 
kaantui 

63 
50 

68 115 235 030 

11 913 316 442 

80 028 551 472 

1 654 675 796 

78 373 875 676 
25 230 502 145 

103 604 377 821 
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Valmiiden ratojen pii.iioma-arvosta tuli kiin
teistojen osalle 46 755 790 907 mk, liikkuvan ka
luston 28 274 556 857 mk ja tyokoneiden osalle 
3 343 527 912 mk eli prosenteissa 59.66, 36.os ja 
4. 26. 

vahennetty suorituksia vieraille rautateille ym. 
ja takaisinmaksuja rautatien l{ayttajille yhteensa 
1 192 414 207 mk, joten kertomusvuoden netto 
tulok i jaa 34 455 652 192 mk. Edellisen vuoden 
nettotulot olivat 30 884 75 311 mk, joten tulot 
ovat lisii.antyneet 3 570 776 881 markalla eli 
11.56 %-Valtionrautateiden tulot 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat Pii.aryhmiinsa lopulliset tulot jakautuiva vuo
sina 1958-1960 seuraavasti: vuonna 1960 35 648 066 399 markkaan. Tastii on 

Vuouna 1960 

T u Ion I a at u 

mk I 
Henkiloliikenteen tulot .......... 6 626 057 5 1 
Tavaraliikenteen tulot . . . . . . . . . . 23 171 952 669 
Muut liikennetulot . . ... . ....... 539 548 261 
Lenniitintulot . . ... . ........ . ... 1 404 058 
Autoliikennetulot ............... 989 467 008 
Korva tts postinlnlljetuksesta .... . 610 000 000 
, ekalaiset tulot ................ 1 303 211 366 
Korvaus alennuskuljetuksista .... 1 214 011 2-!9 

Yhtcensii 34 455 652 192 

Yaltionrautateiden menot 

Vuonna 1959 Vuonmt 1958 Llsiiys vuonna 1960 
vuoteen 1059 
verrattuna. 

0 
0 mk mk mk I o• 

0 

I 

19.23 6 447 5 8 250 6 334 894 213 178 469 331 2. 76 
67.25 20 509 7-!1 650 19 945 530 605 2 662 211 019 12.!J 
1.57 472 76 610 434 37 109 66 779 651 14.13 
0.01 1 65-! 1 8 2 266 295 - 250130 - 15.12 
2.87 916 815 853 762 235 296 72 651155 7.92 
1. i 7 500 018 630 360 389 435 109 9 1 370 21.99 
3. 78 1130 669 72-! 972 27 666 172 5-!1 642 15.26 
3.52 905 618 406 811 775 945 308 392 843 34.05 

lllU.OO 30 884 875 311 29 624 207 564 3 570 776 881 11.56 

prosentti uhde oli vuonna 1960 98. o o, vuonna 
1959 se oli 101.26 ja vuonna 1958 100. 77. 

Valtionrautateiden hallinto- ja kunnossapito
ja kiiyttomenot olivat vuonna 1960 33 769 768 808 
mk. Edellisen vuoden menot olivat 31 274 863 808 
mk, joten menot osoittivat siten 2 494 905 000 
markan eli 7.o7 % :n lisiiysta .. 

Rautatiehallituk n menot vuonna 1960 oli
vat 894 427 836 mk ja linjahallinon menot 
32 875 340 972 mk eli prosenteissa menojen koko
naisma.arii.sta 2.65 ja 97.35 % -

Menojen jakautuminen eri momenteille ver
rattuna edelli en vuoden vastaaviin menoihin 
selviii.ii seuraavasta taulukosta: 1\Ienopro entti, so. menojen ja tulojen vii.linen 

Menomiiiiriit, markkaa Lisiiys tai viihennys 
(-) vuonna 1960 

v. 1960 1 v. 1959 mk I O ' 7o 

Rautatiehallitus 

Palkkaukset .......................... . ... . . 
Ylinlii.iiriiisen henkilokunna.n palkkiot ..... . .. . 
Viransijaisten palkk:iot . . .... .. ............. . 
Matkakustannukset ...... . ...... . .......... . 
Vakinaiset eliikkeet sekii ennen myonnetyt ylim. 

eliikkeet . . .... . . ... ..................... . 
Vuoden kuluessa myonnetyt ylimii.arii.iset elakkeet 
Ammattiopetus .... . . . ... . . . ........... . ... . 
Paajohtajan kayttovarat ................... . 
Liimmitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito ..... . 
Painatuskustanm~set .................. . ... . 
Sekalaiset menot .......................... . 
Liiketaloudellinen tutkiniUslaitos ............ . 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsili ii- ja 

kansaneliikemaksut ...................... . 

453106 420 
183 333 800 

3 470 523 
15 054 858 

102 379 850 

11 998118 
75 000 

12 362 720 
3 000 000 

74 445 247 
5 742 927 

29 458 373 

894 427 836 

432 579 328 
159 162 273 

1 885 739 
14 422 439 

96 651 645 
25 500 -

8 210 522 
75 000 

11 412 580 
2 669 389 

65 280 070 
5 124 654 

27189 463 

824 688 602 + 

20 527 092 
24 171 527 

1 584 784 
632 419 

5 728 205 
25 500 

3 787 596 

950140 
330 611 

9165 177 
618 273 

2 268 910 

69 764 734 
25 500 

4.75 
15.19 
84.04 

4.39 

5.92 
- 100.00 

46.13 

.33 
12.39 
14.04 
12.06 

_8.34 . 

+ 69 739 234 8.46 



Rautatielaitoksen linjahallinto ja kayttom~Jnot 

Henkilomenot 

Palkkaukset ... ............ .. .............. . 
Ylimiiiiriiise11 henkilokunnan ja tyovoiman palk-

kiot . ... ................................ . 
Yiransijaisen palkkiot ...... ...... .. .. ... ... . 
Virantoimitusrahat, ylityokorvaus, sunnuntaityo

korvaus, palkinnot tarveaineiden siiiistami estii 
ja junanliihettajien lisapalkkiot ... . .. .. .... . 

Matkakustannukset, piiiviirahat ja korvaus 
muuttokustannuksista .................... . 

Vakinaiset eliikkeet sekii ennen myonnetyt yli-
miiiiriiiset eliikkeet ....................... . 

Yuoden kuluessa myonnetyt ylimiiiiriiiset eliikkect 
Virkamiesten perhe-eliikkeet ja hautausavut ... . 
Tapaturmakorvaukset . ............ ... . . .... . 
Muut huoltomenot ............. ... ..... .. .. . 

Kalusto ja kiiyttoaineet 

Kiiyttokalusto sekii en h."1mnossapito ja tarkastu 
Polttoaineet .................. ... .. ... ..... . 
Illuut kiiyttoaineet ja sekalainen hankinta ..... . 

Rata ja rakennukset 

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

Siihkovoimalaitosten ynnii vahvavirta-, lennatin-
ja puhelinjohtojen kunnossapito ............ . 

Liikkuva kalusto 

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

Korvaus vieraan liikkuvan ka.luston kiiytiistii .. 

Muut asiamenot 

Painatuskustannukset ...... . ......... . ..... . 
Vahingonkorvaukset ja palosuojelumenot ..... . 
Verot ..... ...... .............. .. ...... . .. . . 

ekalaiset menot ........................... . 
Arv.~amat_~o~~ tarpeisiin, rautatiehallituksen 

kaytettavaks1 . . .. ... .... . .......... . .... . 
Kuoletukset ja tileista poistot .............. . 
Yaltion tyiinantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

kansanelakemaksut ....... ... .......... ... . 
Pohjois- uomen havitetyn alueen viran tai toi-

men haltijain piiiviirahat .................. . 
Kuljetusmaksuista myiinnettiiviit alennukset .. . 

Linjahallinto yhteensii 

Kaikkiaan 

59 

.MenomiH\.riit , markkaa Lisays tai viihennys 
(-) vuonna. 1960 

v. 1960 1 , .. 1959 mk I ':o 

9 272 911 689 

2 403 857167 
447 3315 7 

1 555198195 

124 99 448 

2 493 800 382 
4 920100 

670 294 465 
175 030 172 

26 048 428 

88 552 017 
3 682 367 065 

654 811 069 

3 812 123161 

86 523 610 

3 714 20 814 
27 670 757 

71 694 351 
56 698 441 
25 816 078 
59 782 308 

980194 
1 602 339 787 

587 021 022 

5 580 942 
1 224 780 723 

32 875 340 972 

33 769 768 8os 1 

8 945 143 378 

2 251433 855 
410 160 706 

1 456 9 8 420 

116 593 114 

2 286 3 9 167 
10 919 618 -

635 577 278 
167 506 528 

23 572 954 

87 8H 400 
3 570 016 250 

626 345 14-l 
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4.54 

3 640 353 279 171 769 882 J. 7 2 

90 811 333 - 4 287 723 - 4. 72 

3 321 620 732 392 588 082 11. 2 
30 159 753 - 2 488 996 - .25 
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Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan las
kettu rahallinen tulos valtionrautateiden liiken
teestii. v. 1960 osoitti 685. o milj . markan yli
jaii.maii.. Kun vastaava tulos v. 1959 osoitti 389. 9 
milj. markan alijaii.maa, oli v . 1960 rahallinen 

tulos edelliseen vuoteen verrattuna 1 07 5. milj. 
markkaa eli 275.9 % parempi. Tarkemmin val
tionrautateiden tulojen ja menojen kehitys vv. 
1959- 1960 kay ilmi seuraavasta taulukosta: 

Vuonna 1960 Vuonna 1959 Llsiiys vuonna 1960 

mk mk mk 

Tulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 455 652 192 1 30 884 875 311 I 3 570 776 881 
Menot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 769 768 808 31 274 863 08 2 494 905 000 

Ylijaamii tai vajaus (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 883 384 1- 389 988 479 I 1 075 871 881 

Helsingissii., rautatiehallituksessa joulukuun 28 paivana 1961. 

ERKKI AALTO 
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Arvi Nikkila 


