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YLEISKATSAUS
1. Rautatiekuljetusten kysyntii
Vuosi 1961 oli lii.hes kokonaisuudessaan korkeasuhdanteen aikaa; vasta vuoden lopulla alkoi
nii.kyi:i. laskusuhdanteen alkamisen merkkeji:i..
Rautatiekuljetusten kysynti:i.ii.n vaikuttavien tekijii.in kasvuvauhti hidastui melkoisesti. Rauta-

teiden kaupallisessa tavaraliikentee sa main.ittu
hidastuminen tuntui kuljetetun tonnimaaran lievani:i. la kuna, kun sen sijaan henkiloliikenne
kasvoi:

Tavaraliikenne
milj. tonnia ......... . ........... . ... ...... .
milj. tonnikm ............................. .

1960

1961

19.0
4 865

18. 8
4 719

36.6
2 340

39.2
2 600

Muutos
1960/61

~·o

l.J
3.0

IlenkiloliU~enne

milj . matkaa ...... . . . ... . . .... ............ .
milj . henkilokm .. ........................ . .
Tavaraliikenteen tonnikilometrien vi:i.henemisen paaasiallisena syyni:i. oli keskikuljetusmatkan
lyheneminen leudon talven takia. Eri kuljetusryhmista supistui suhteellisesti eniten tuontitavaralla kuormattujen vaunujen luku; mi:i.ara
oli vajaat 13 % pienempi kuin v. 1960. Lannoitteilla ja rehuiJla kuormattujen vaunujen luku
supistui 8 %. puutavaralla kuormattujen 3 %
ja muilla tavaroilla kuormattujen 4 %· Eniten
lisi:i.ii.ntyivat maa- ja kivilajien kuormaukset,
nimittain 12 %- Teollisuustuotteiden kuormau.kset kasvoivat vajaat 5 % ja vientitavaran vajaat
3 %· Elintarvikkeiden kuormaukset pysyivii.t ennallaan. Ilenkiloliikenteessa jatkui kasvu; matkojen lisays oli 7.1 % (edellisenii vuonna 7.6 %)
ja h enkilokilometrien lisays perati 11.1 % (edellisena vuonna 3.1 %). Seki:i. menolipun tariffin
etta kuukausilipun tariffin mukaisten lippujen
myynti kasvoi lahes yhti:i. paljon. Kun myos
moottoriajoneuvoilla suoritetun a=attimaisen
henkiJoliikenteen volyymi kasvoi, tama oso ittaa
matkustamisen yleista varsin huomattavaa vil.kastumista.

+
+

7. 1
11.1

Rautatiekuljetusten kysyntaan vaikuttavien
ulkopuolisten tekijain keh.itys on esitetty taulukossa l. Am.mattimaisen .kuorma-autoliikenteen
volyymi pystyi vielakin nousemaan lahes 4 %
(edellisena vuonna oli lisays 7 %). Mie le nkiintoista on, etta rekisterissa oli v 1961 lopussa
lmorma-autoja vain 20 kpl en emmiin kuin v
1960 lopussa, mutta pakettia.utoja lahes 10 000
kpl eli n . 50 % ene=an kuin v 1960 lopussa.
Pakettiautojen maaran kasvuun on ilmeisesti
syyna se, etta niita hankittiin runsaasti muutettavaksi myohemmin (tietyn ajokm .maaran jalk een) henkilOautoiksi. Tavaran1..<Ilj etuksii.n kaytettavan autokannan lisays oli taten maarallisesti vaatimaton. Kantavuustonnien lisays oli n.
7 %. mutta kun tasta vahennetaa.n pakettiautojen osuus, oli lisays n . 5 %· Tamii vastannee
tuotannon keskimaii.raista vuosikasvua. SamaHa
se merkitsee autokuljetusten kannattavuuden asteittaista paranemista; autokuljetuksissa pyritaan erittain maaratietoisesti suureen hyotykuormaan ja suuriin akselipainoihin .
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Taulukko 1. Rautatiekulj etusten kysyntiian vaikuttavien ulkopuolisten tekijain k e hitys v. 1957- 61

I Yksikk6

Suorite

].

Teollisuus, volyymi
- kaivannais
-t~ du .... .. . ... . ... . . . . . . . . .. . ....
Metsii.ta lous ...........................
Rakennustoiminta, volyymi ..... . . ... . .
- talonrakennus
- maa- ja vesirakennus . . ..... .. .. .. . . .
Reaalikansantuote .. . ..... .. .. .........
Tuonti, volyymi . . ... . . . . ..............
))
. .....................
Vienti
Ammatt.moottoriajon.liikenne, volyymi . .
- hcnkilOliikenne ......... ...... ... ..
- tavaraliikenne ................. .. ...
Rekisteriiity jen lruorma- ja pakettia utoj en
- Juku 1 )
- kantavuustonnit 1 ) . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Henkiliiliikenne moottoriajoneuvoiiJa .. . .
••

2.

3.

••

••••••••

0

•••••

0

0

••

•

•

•

••••

••

0

•

••••••

4.
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6.
7.

8.

0

9.
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•

••

•

0
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•••

•

•

•

•

•••
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))
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••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••
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1 1957

>)
>)
))

>)

))

>)

kpl
tn
hkm

10 6

1 1958

1 1959

I 1!)61

1 1960

Muutos

I

%
1960/61

+
+
+

117
133
115
100
109
101
123
109
123
117

113
135
110
101
114
100
137
109
110
115

123
151
121
102
119
105
144
116
132
131

140
163k
138k
117
123k
123
122k
126
165
152

154
182
151
123
130
141
111
135
177
160

116
106

119
110

127
125

136
134

156
139

+

15
4

57 300 55 300 55 300 62 000 71700
187 000 186 000 198 000 214 000 230 000
6 300
6 700
7400
9 800
8 600

+

16
7
14

+
+
+

-

+
+

+
+

+
+

10
12
9
5
6
15
9
7
7
5

Kunakin vuonn a kahden periittii ise n vuotlen (v uodcn lopun tilanteen) keski arvo.
korjattu luku

=

2. l{ ulj etukset j a niiden hoito
Rautatieliike nteen k ehitysta v. 1957- 6 1 esittaa taulukko 2.
Taulukko 2. Rautate iden kaupallinen liikenn e v. 1957- 61

I Yksikko

S u o r it c

1 1957

1 1958

1959

1 1960

1 1961

1\fuulos
%
1960/61

TA VARALIIKENNE
1. Kuljetettu tavaramaiirii
2. Nettoliikenne ................
3. KeskikuJj etu matka
4. Vaunuy lijaiimii keskim. piiiviiii
kobti ..... . . .... . .. ....... .
5. Tyhjiinii kulku . . . . . . . . . . . . . .
6. Vo lyymi-indeksi ..... ... ... . .
•

••

•

•

•

•

0

•

•

10 6 tn
10 6 ntkm
km
kpl

%
1959 = 100

17. 9
4 330
250.3

16.1
4 065
258.3

17.0
4 205
253.3

1890
23
104

2 665
28
95

2 365
28
100

30.3
2 250
22.8
43.2
39.0
104

29.9
2120
23.9
54. 7
35.9
95

31.3
2 270
25.4
66.1
36.9
100

19.0
4 865
260.2

18.8
4 719
255.3

695
28
114

914
30
111

36.6
2 340
26.4
71. 5
36.3
103

39.2
2 600
27.0
75.2
39.5
112

1
3
2

+

32
7
3

+
+

7
11
0.2)
5
9
9

+
-

HENKILiiLIIKENNE
1. Matkat .. . .. . .. . ...... . . . . ..
2. Henldliikilometrit .. . . . . ......
3. Junaki lometrit . . ... . .... .. ...
siita moottorikalustolla . . ... ..
4. Tiiyttiisuhde .. . . . ... . .. ... . ..
5. Vo lyy mi-indeksi .... . . . . .. . ..

10 6 matima
10 6 hkm
10 6 jtmakm

%
%

1959 = 100

T a Ya raliikenteen h oito talv lla 1960/ 6 1 s ujui
s uuremmitta hiiirii:iitta leud on talven ansiosta.
Sen s ijaan k evaalla a lo itetut poikkeuksellisen run s aat ratatyi:it aiheuttivat vuoden loppupuo lelle
saakka m elko isia h iiirii:iita juni en kululle eten·
kin Etelii-Suomen v ilkka ill a l'ataosilla. Tavara·
junie n matkanopeutta on e d elleen v o itu lisiitii
uusilla ·uurilla junilla ja uus illa clieselvetureilla.

<+
+
+

+

T aten on vaunuston matka-aikaa vo itu lyh ntiiii. Kun kaupa llisen l iikenteen kuormaukset j a iviit la h es ed e lli sen vuod en tasolle ja kun k esk iku l jetu smatka lyheni, vaunuylijiiiimii k eskimiiiirin piiiviia k ohti kasvoi 219 vaunuJla. Tavaraliikenteen junakilom etr eistii suoritettiin dieselkaluston vetamina n. 22 % (ede ll isena vuonna
13.5 %). Kertomusvuonna otettiin k iiytti:ii:in Sei-
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naJoe n ja Riihiroii.en uusitut jarjestelyratapihat.
Yaihtotyoaika yhteensa ratapihoilla ja jarj esteJy.
junissa oli arkipaivaa kohti 2 640 tuntia, joka
merkitsee l. s 0 0 :n vahennysta edelliseen vuoteen
v e rrattnna. Puutavaranostnre iden kaytto oli vilkasta: niiden avulla kuormattiin yhteensa 10 005
vaunua. Kayton osoittauduttua kannattavaksi
on nostnre ita ti lattu lisaa 9 kpl, joista kertomns·
vnonna valmistui Yain Tornion 25 tn:n nostnri.
Kappaletavaraa kiitotavara mukaan lnettuna
kuljete Ltiin 927 000 tn eli 10 ~ 0 enemman knin
v. 1960. Vuoden lopussa oli kasittelyvalineita 168
haarukkatrukkia, 660 haarnkkavaunua, 152 000
avolaYaa ja 11 800 hakkilavaa. Niista oli asiakkaille vuokrattnna 85 000 avolavaa ja 2 400 hakkilavaa.
Autokuljetukset pysyivat maarallisesti smmnilleen viime vuoden tasolla. Kalustotilanteen
kireyden takia hoidettiin kaikilla vanhoilla linjoilla liil{ennetta entisen laajui ena. Uusia linjoja
ei avattu. Kotiinkuljetustoiminta edistyi kaikesta
huolimatta siten, etta keskitetty kotiinkuljetus

aloitettiin Keravalla ja Jokelassa l. 4. 1961 ja
varsinaisesta kotiinkulj etuksesta siirryttiin keskitettyyn kotiinkuljetukseen Turussa ja Vaasassa
l. 7. 1961. Tavaralinjojen luku oli vuoden lopussa
18 ja niiden yhteispituus 2 044 km seka jakelulinjoja 49 ja niiden yhteispituus 3 220 km.
Kotiinknljetus oli jarjestetty 73 liikennepaikalla.
Rautatiet hoitivat autoillaan 11 henkilolinjaa,
joiden yhteispituus oli 391 km. Matkustajie n
luku kasvoi liihe 13 % edellisesta vuodesta.
Rautateiden henkiloliikenteessa ei tapahtunut
merkitsevia muutoksia. Mainittakoon kuitenkin,
etta liikenteeseen saatuja entista voimakkaampien vetnreiden ansiosta voitiin HelsinginTampereen viikonloppuj1.ma P 97 poistaa ja kuljettaa sen vaunusto vakinaisella jnnalla P 53.
amasta syysta voitiin kesakautena aikaisemmin
kulussa olleet viilwnloppujunat P 27 JP 28 poistaa Helsingin-Hangon valilta ja kuljettaa ko.
vaunustot junilla P 35 ja P 30. Eri vetovoimalajien osuus henkiloliikenteen junakilometreistti.
oli senraava:

Kiito· ja pikajunat
10' junakm
%

)loottoriveturit .. . .. ..... . .... ... . . .
:\foottorivannut
Kiskoautot ...................... . ..
Hoyryveturit

2 369
1 438

34.4
20.9

3 087

Yhteensa

6 894

••••••

•

•

•

••

0

•

•••

•••••••••••••••

0

•

•••••

•

•••

•

•

Hoyryveturijunien osuus on jalleen hieman pienentynyt, silla v. 1960 se oli 28. 5 ~ 0 • Kiskoautojunien osuus nousi 53.1 % :sta v. 1960 56. 5 ° ~ :iin
v. 1961.

3. Teknilliset tuotantoviilineet ja varastot
Kertomusvuonna avattiin yleiselle liikenteelle
vain 3 km uutta rataa, nimittain KontiomaenTaivalkosken rautatierakennuksesta jaljella ollut
vali Taivalniska-Taivallwski. Toita jatkettiin
Kaulinrannan- Kolarin, Luumaen- Lappeenrannan oikoradan, (Joensuu-) Koveron-Herajan·en ja Tampereen- Parkanon- Seinajoen rautatierakennuksilla seka J yvi:i.skylan-Suolahden
radan muutostyomaalla. Viimeksi mainitulla radalla saatiin Kangasvuoren 2 734 m:n mittainen
tunn eli louhituksi loppuun. Tayskoneellinen tutk imus suorite ttiin Parikkalan- Onkamon 92. 6 2
km:n mittaisella radalla, jonka rakentarni esta
saadettiin laki 13. l. 1961 ja jonka suunnan valtioneuvosto vahvisti 21. 12. 1961
Ki skojen vaihtoa raska isijn eli 54 kg:n kiskoi·
2

12il-63

Henkilojunat
10' junakm %

44.8

125
1 113
15 249
3 604

0.6
5. 5
75.9
17.9

100 . 0

20 091

100.0

xnteensa
10' junakm

2
2
15
6

0/
/0

494
551
249
691

9.2
9. 5
56.5
24.8

26 985

100.o

hin suoritettiin kaikkiaan 283 raidekilometrin
pituudelta. Vaihdossa vapautuneita viela kayttokelpoisia kiskoja naulattiin undelleen vahaliikenteisille radoille 71 km:n matkalle. Kiskonkatkeakeamia sattni vain 1 664; tama on n. 55 % v:n
1960 maara ta.
Radan sepe loinnissa oli huomattavin saavutus
Ylivieskan- Pyhasalmen 86.7 km:n mittaisen
rataosan sepelointi. Muualla suoritettiin sepelointia Oulnn-Hyrkaksen, Pasilan-Espoon, Hameenlinnan- Toijalan,
Riihimaen- Lahden,
Kouvolan- Luumaen, Ervelan-Salon, NokianAetsan, Kangasalan- uinulan ja LeppalahdenHankasalmen valeilla. epeloidyn paaraiteen pituus li aiintyi yhteensa 241.7 km. Sepelia kaytettiin 747 000 m 3 (v. 1960 478 000 m 3 ). Vuoden
paattyessa oli sepeloitya rataa 1 432. 1 km eli 25.4
0 {, paaraidepituudesta, kun vastaavat luvut v:n
1960 paattyessa oliYat 1 190 km ja 21.6 %·
Kaksiraiteista rataa valmistui 32 km siten,
etta vali Kauniainen- Espoo (4 km) avattiin
liikenteolle 28. 5, Iittala- Kuurila (7 km) 28. 5
ja Hameenlinna- Iittala (21 km) 18. 12. Koko
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Helsingin-Tampereen rataosa on nyt kaksiraiteinen.
Ratapihatoi ta oli tarkein Riihimaen jarjestelyratapihan uusiminen, jonka ensimmainen vaihe
saatiin kiskojarruja lukuunottamatta paatokseen
15. 11. 1961. Muita laaj ennus- ja raidejarjestelytoita suoritettiin Helsingissa, Turussa, Parolassa,
Kaskisissa, Ylivieskassa, Imatralla, Kotkassa,
Pieksamaella, Joensuussa ja Misissa. Radanoikaisutoita suoritettiin Suonenjoen, Varpasen ja
Mynttilan ratapihajarjestelyjen yhteydessa seka
Kuopion-Toivalan, Alapitkan-Lapinlahden, Iisa.lmen-Soinlahden ja Nokian-Karkun valilla.
Radan perus orastusta jatkettiin VarkaudenHeinaveden ja Vihtarin-Joensuun valilla yhteensa 34 km:n matkalla.
Mainittavia huonerakennustoita ei kertomusvuonna valmistunut.
Valonheitinpylvaita tilattiin yhteensa 26 kpl

15 liikennepaikalle. Vuoden Jopussa oli ti:i.llaisia.
pylvaita kaikkiaan 143 .
Linjasuojastusta varten saatiin MantyharjunKouvolan, iommilan-Lahden ja LempiialanViialan vali kaapeloitua. Pieksamaen-Mikkelin.
rataosalle asennettiin opastinpuhelinjarjesLelrni:i..
, amalla rataosalla otettiin myos kayttoon automaattinen linjasuojastus . Linjaradiolaitteiden
asennusta jatkettiin Toijalan- Haapamaen rataosalla. Releasetinlaitteet valmistuivat 9 liikenncpaikalle, nimittain Kirkkonummelle, Malmille,
Jokelaan, Palosuolle, Hiirolaan, Haukivuorelle,
Loukolammelle, Lamminmaelle ja Pyhiikumpuun. Viest.i yhteydet paranivat edelleen . Vuoden
lopussa oli kaytossa viisi 12-kanavai ta, kymmenen 3-kanavaista ja seitsemantoista 1-kanavaista
jarjestelmaa.
elektoripuhelinjohtoj en yhtei pituus oli 5 020 km ja liityntojen Juku 918.
Vetovoimakaluston maara vuoden lopussa ja
muutokset olivat seuraavat:

1960

1961

lisays tai
viihennys
kpl

kpl

kpl

Hoyryveturit .................................. .
Dieselveturit ................................... .
Moottorivaunut .................... . ........... .
Kislwautot

659
128
25
167

658
161
23
189

Yhteensa

979

1 031

Henkiloliikenteen vaunustoon tuli lisaa kiskoauton konduktooriosastolla varustettuja eli
EFiab-liitevaunuja 10 kpl ja postiosastolla varustettuja eli EPoab-liitevaunuja 4 kpl. Merkittavinta oli kuitenkin, etta kaikki Lansi- aksasta
tilatut 15 teriiskorista matkustajavaunua saatiin

+
+
+

1

33
2
22
52

vuoden aikana maahan ja myb;, liikentee ·een.
Kaupallisen h enkilOliikenteen vaunusto kiisitti
vuoden lopussa 1 320 vaunua ja 66 594 paikkaa,
kun luvut v:n 1960 lopussa olivat 1 326 ja 64 930.
Tavaravaunuston maara vuoden lopussa on
esitetty seuraavassa asetelmassa:
lJmpi-

Avo-

vaunut

vaunut

Sailiovaunut

Yhteensi;

Kaupallisen liikenteen vaunut ...... . ... . .
Virkatarvevaunut . ..... . . . ............ .

9 342
620

13 622
3 271

362
86

23 326
3 977

Yhteensa

9 962

16 893

448

27 303

Kaupallisen liikenteen tavaravaunui ta valmistui eniten Hk-vaunuja, nimittain 1 065 kpl.
Kokeiluja varten saatiin Liinsi-Saksasta erityisia
nostokaatovaunuja (sarja Kn) 5 kpl. Kotimaassa
ins.toimisto Saalastin suunnittelemia malmivaunuja (sarja Orne) valmistui Pasilan konepajalla
5 kpl.
Valtionrautateiden sahkoistyssuunnitelmien arvostelua varten valtioneuvosto oli 20. 7. 1960
asettanut e rityisen toimikunnan, joka sai mietin-

tonsii valmiiksi kertomusvuoden elokuus a. Taman jalkeen mietinto jaettiin seka valtioneuvoston jiisenille ettii eduskunnalle. Taman lisaksi
saapui k ertomu vuoden toukokuussa rautatiehallitukseen englantilaisten toiminimien The English
Electric Co Ltd, British Insulated Callender's
Cables Ltd ja British Insulated Callender's
Construction Co Ltd neuvottelukunta hankkimaan aineistoa sahkoistyskysymyksen selvittelyii varten . Neuvottelukunta luovutti tutkimuk-

9
-!. Talous ja tariffit

sen sa tulokset rautatiehallitukselle kertomusvuoden lokakuussa.
Varastojen k eskimii.ii.rainen arvo oli kertomusvuonna 7. 3 mrd.mk eli 1. o mrd.mk suurempi kuin
v . 1960. Mainittuun summaan sisaltyvii.n polttoaine- ja puutavaravaraston keskimaarainen arvo
oli 2. 3 mrd.mk eli 0. 4 mrd.mk suurempi kuin
edellise na vuonna. Hankinnat var astoihin olivat
15.1 mrd.mk eli 4 .1 mrd .mk enemmiin kuin v .
1960.
Taulukko 3. Rautateiden kiiyttomenojen

1)

Verraten vilkkaasta liikenteesta huolimatta kirjanpidon mukainen t ilinpaii.tos osoitti 218 milj.
mk:n a lijaamaa . Menojen nettolisays o li 2 134
milj .mk eli 6. 3 %, mutta tulot kasvoivat vain
1 230 milj. mk e li 3.6 %· Rautateid en talouden
kehitystii. esittavat taulukot 3 ja 4.
Henkilomenojen miiarallisesta kasvusta o li s uurin osa (lahes 90 %) palkankorotuksia j a loput

hintaindeksit v. 1957- 61 (1954

1957

Hintaindeksi

I

1959

1 1958

134
119
117
111
116
125

142
111
121
121
120
130

100).

1960

I
Henkili:imenot ........ . .... . .... . . . ..... . ... . ... . .....
Vetovoiman polttoaineet ........ . .. ..... ..... . . .......
Radan, rakennusten ja laitteiden kunnossapito .. ... . . ...
Kuljetuskaluston ja tyokoneiden kunnossapito .... ......
Sekalaiset menot . . ........ ... . . .... . . ...... .. ..... . ..
Yleinen kiiyttomenoindeksi . ... ... ... . . . ........ .. .. ...

=

1961

I
147
90
124
126
121 2 )
131

Muutos
<}Q

I
154
90
131
131
121
135

2

1960/61
166
91
138
137
122
144

)

2

)

7.8
1.1
5.1

...,

4.4

+
+

0.8
6. 7

1) Ei s isalla poistoja
2) Ei sisiilla v. 1959-61 kayttomenoiks i kirjattuja rahtialennuksia

h enkilokunnan lisii.ysta sen takia, etta vi.rkasuhteessa olevien vuotuinen tyoaika lyheni 2 450
tunnista 2 340 tuntiin 28. 5. 1961 alkaneen tyojakson alusta. T elmilli.sten tuotantohyodykkeiden
kunnossapitomenoj en lisii.yksesta aiheutui n. 60 %
hi.ntatason n oususta. Poistot sen sijaan kasvavat

vuosi vuodelta yhii. suurenevien investointien
takia. Kokonaisuudessaan (ilman poistoja) oli
nimellisten menoj en lisii.yksesta hintatason nousun aiheuttamaa kasvua n. 68 % ja loput maarallista lisaysta.

Taulukko 4. Rautateiden kirjanpidon mukaiset kayttomenot, tulot ja vuositulokset v. 1957- 61 ,
miljoonaa markkaa:
Era

1 1957

Henkilomenot .. ............. .. ...................... .
Vetovoiman polttoaineet 1 ) .. . ................ . ....... .
R adan, rakennu ten ja laitteiden kunnossapito ..........
Kulj etuskaluston ja tyokoneiden ku:nnossapito ..........
Sekalaiset menot 2 ) ••• • •••• ••••• ••••••• •••••••• ••• ••••
Kirjanpidon mukaiset poistot . . ..... .. .............. ..
KayttOmenot yhteensa I

...... ....... ........... ............... ..... ... I
Vuositulos ..................... .. .. .. ...... ... .... ... 1
Tulot

16 374
4648
3 262
3 445
1 580
1021
30 329
28 543
1 786

1 1958

I
I
1-

16 949
3 807
3 047
3 244
1 664
1143
29 854
29 624
230

1 1959

I
I
1-

1 1960

17 605
3148
3 367
3 322
2 510
1323
31275
30 885
390

I

I

18 567
3 238
3 530
3 714
3119
1602
33 770
34 456
686

I+

I 1961
20 258
2 998
3 857
3 965
2 992
1834
35 904
35 686
218

I
I
1-

I) Veturien ja moottorivaunujen polttoaineet
2) Sisiiltaa mm. a utojen polttoaineet

Kaupallisen lii.kenteen tuloista kasvoivat k ertomusvuonna suhteellisesti eniten, 7. o %, henkilolii.kenteen tulot. Tamii. lisii.ys oli s uurin 10

vuoteen lukuunottarnatta muutosta 1951 / 5~, jolloin nousun yksi.nomaisena syyna oli tariffie n korotus . Tavaraliikenreen tulojen lisays oli 2. s %
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j a kun rahtialennusten maara s upistui , oli tavaraliikenteen n ettotulojen lisays 3. o %· Kun muut
tulot . upistuivat 4. 4 <;-0 , oli koko nimellisen tulosumman k asvu em . 3. B %Ta,·araliikenteen tariffe j a k orotettiin 5 % L :Z.
1961. Tavaraliikenteen kuljetusmaksujen hintaindeksi nousi kuitenkin 6. 5 % v:n 1960 tasosta.
T ama selittyy siten, etta eraat v :n 1960 puolella
s uoritetut maksuj en tarkistukset (vahimpien
maksujen korotus L 4 . 1960 ja eraiden tavaroid en vaunukuormaluokkien k orot,us L 5. 1960) vaikutt ivat koko painollaan vasta k ertomu svu onna,
ja etta k ok onaisrahtisopimuks ista joht uvat alennukset vahenivat 5 % :ista 4 % :iin lasketttma
koko tavaraliikenteen tulostunmasta.
Vuosi 1961 osoitti ja lleen , miten h erk ast i rautatiet menettavat liikennettaan taloudellisen s uhdanteen taittuessa: t eollisuustuotanto ei ed es
kaa.ntyn yt laskuun, vain sen kasvuvauhti hidas tui, kun rautateiden tavaraliikenne j o hieman
taantui. T oisaalta m enopu olella on esiintynyt j o
u sean v u oden ajan etenkin henkil6menojen kasvua nopeammin kuin rautateiden talouden kannalta o lis i ollut su otavaa. T ama kasvu on a ihe u tunut k oko kansar1taloudessa kayta n t66 n t ulleesta menettelysta jakaa ty6ntek ij6ille oma osuutensa ka.n santuotteen kasvu sta. Tasta o n ollut
seurauksena, etta kaikilla aloilla on pyritty saamaan suunnilleen yhta suuret palkankorotukset

I.

kuin tuottavimmissa elinke ino issa. Erityisesti
rautatieliikenteessa tuottavuuden kasvu on ollnt
perin hidasta mm. tarpeellisten investointien
riittamatt6myyden takia . Tiiten toistuvat palk ank orotukset ovat merkinneet jatkuvaa kustannuspainetta. On kysymyksen alaista, ehti ik6 rautat ielaitos t iuJ{asti valtion y le iseen virastohallintoon sidottuna - eliminoimaan tiimiin paineen edes riittavinkiian investoinnein. Kitsastelu
miiararahojen jaossa on itse asiassa tuhlausta,
kosk a siten joudutaan ty6skentelemaiin epiitaloudellisella viilineist6llii, mutta yhta kohtalokkaaksi rautateiden rahoitustasapainolle niiyttaa
jo la hi t ulevaisuudessa muodostuvan Jain. velvoitus, etta tuloilla on (mikiili mahdollista)
pyrittava peittamaiin laitoksen m e not. Tariffien
korotukset olivat paikallaan inflaation vuosina,
mutta n y k y isen kovan autokilpailun vallitessa
niin tehden menetettaisiin liikennetta arveluttavasti ja lisak si h e ikennetta isiin vientituotteide=e markkinointia. T eh okas leikkaus olisi siis
tehtava m enopuolella. Liikenteen koordi:nointi
taydessa laajuudessaan nayttiia hyvin e p avarmalta ongelman teoreettisen vaikeuden, tietoj en
puuttmnisen ym. seikkoj en vuoksi. Sen sijaan
e i naytta is i olevan olennaisia est eita miiiirittiia
uudelleen ne m en ot, j otka rautate iden on katettava t u lo illaan, jotta kohtuu1linen vastaavuus
autoliikenteen k a n ssa saatais iin aikaan.

YLEINEN HALLINTO

H a 1 1 inn o ll i n e n j a k o . KuJkulaitoste n
ja yleisten t6iden minis t eri6n marraskuun 9 p iiivana tekeman piiat6ksen mukai sesti l iitettiin k ertomusvuonna I~o ntiomaen-Taivalk osk en rautat ierak ennuksen 3 km:u pituinen rataosa T a ivalniska- Taivallcoski valmiisi in ratoihin seka avattiin liikenteelle rautatiehallituksen m iiariiamassa
laajuudessa joulukuun l paivastii lul{ien. Hallinn ollisessa ja tilastollisessa suhteessa mainittu
1·ataosa kuuluu Kaj aanin liikennealueeseen, 2.
talousjaksoon, 10. rata jaksoon , 6. konej a k soon,
5. varastojaksoon ja 6. liikennejaksoon.
H a 11 in t o a s e t u k s e n
m u u t t a m in en . Toukokuun 3 paivanii annetulla asetuksella kumottiin valtiom·autateiden hallinnosta
a nnetun asetuksen 51 §:n l momentti sek a muutettiin 15 §:n 1 m omentt i , 49 §:n 8 j a 10 momentti,
50 §:n 2 1nom entt i, 56 §,57 § ja 58 §:n 2 momentti.
Muutokset koskivat k eskushall intoon asetettavia
viran- ja toimenhaltioita , h e ilta vaadittavia k el-

poisuusehtoja seka virkojen j a to imien tayttaInistii.

R a u t a t ih a Il i n n o n
t y 6 j a r j e st y s . Huhtikuun 18 paivana muutettiin rautatiehallinn on ty6jiirjestyksen 59 §:n 4 momentti .
Muutos koski rautatiehallituksen istunnossa tehtiivan p6ytakirjan allekirjoittamista. J oulukuun
1 paivasta lukien muutettiin ty6jarj estyksen 8
§:n 3 momentti, 13 §:n 6 momentti, 45 §:n 6
momentti ja 50 §:n 3 m omentt i. Nama muutokset koskivat rataosaston j a rautatierakennusosaston johta jan sek a ratajakson piiallik6n ja ra kennus - ja ty6paallik6n tehtavia.
T y 6 a i k a. Valviovarainministeri6n 9 p aivana helmikuuta 1961 valtioneuvoston kanslialle j a kaikille Ininisteri6ille sek a niiden alaisille virasto ille ja la itok s ille lahettaman ty6aikalain a la isten virkamiesten ty6ajan lyhentarnista
' koskevan kirjeen johdosta paiitti rautatielialli'-
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t ion lopettamaan henkiloliikenteen omistamallaan Hyvinkaan-Karkkilan rautatiella ja kappaletavaran kuljetuksen Hunsalan, Vaskijarven,
Linnamaen ja Kytajan pysakeille toukokuun 28
paivasta 1961 lukien. Samoin valtioneuvoRto peruutt i lokakuun 11 paivana Riihimaen- Lopen
rautatielle maaliskuun 22 paivana 1909 annetun
luvan rautatieliikenteen harjoittamisesta mainitulla rautatiella .

tus, kaytyaan asiasta neuvotteluoikeuslain mukaiset neuvottelut sen kanssa n euvotteluoikeuden
omaavien rautateiden h enkilokuntajarj estojen
kanssa, etta mainitussa kirj eessa tarkoitettu tyoajan lyhentaminen toteutetaan valtionrautateilla
28 paivana toukokuuta 1961 alkavan tyo jakson
alusta luki en .
R aut at i e suo j e 1 u . Valtiom·autateiden
virasto - ja laitossuojelua (rautatiesuojelu) on
kertomusvuoden a ikana tehokkaasti jatkettu.
Suojelujarjestyksen ja erikoismaarayksien mukaiset suojelujaksojen ja suojeluosien suoj elus uunnitelmat ovat tekeilla. Rakenteellisen suojelun osalta mainittakoon, etta viime sotien aikana
rakennettujen ns. vara-asemien kunnostamissuunnitelma on valmistunut. Uusien rakennuksien suunnittelussa on suojatilan tarve otettu huo mioon. K ertomusvuod en aikana pidettiin kahdet
rautatiesuojelujohtajakurssit ja yhdet rata-, koneja liikennejaksojen paallikoille tarkoitetut vaestonsuojelua koskevat neuvottelupaivat.

To i m i k u n nat. Vuoden 1961 aikana rautatiehalli tus asetti toimikunnat
- 100-vuotisj uhlalli suuk sien y limmaksi johto- ja
valvontaelimek si pii.ii.toimikunnan seka taman
avuksi jarjestelytoimikunnan huolehtimaan
juhlien yksityiskohtaisesta suunnittelusr.a ja
toteu ttamisesta;
- suunnittelemaan vaunukirjanpitojarjestelman
ja sita SJVuavien saanosten ja maaraysten
k ehittamista ja uudistamista;
- uusimaan >>Tullitavara- ja tulliasioimistot•> nimisen julkaisun nykyoloja vastaavaksi;
- laatimaan ehdotuksen uusiksi tyoaikala in so veltamismiHi.rayksiksi valtionrautateille;
- selvittelemaan kysymysta pisimmiista sallitusta junapituudesta;
- tutkimaan liikenteen kauko-ohjauksen jarjestelyi:i. ja siihen liittyvia kysymyksia;
- neuvottelemaan Ruotsin rautateiden edustajien kanssa tavaran kasittelysta Torniossa ja
Haaparannassa;
- selvittelemi:i.an kysymysta automaattikytkimista;
- tutkimaan automaattisten tietojenkiisittelykoneiden tarvetta ja kayttomahdollis uuksia
valtionrautateilli:i..

Kay t t 6 komi teat. Rautatiehallituksen
ja maarattyjen henkil6kuntajarjest6j en valilla
tehty sopimus jaksonkayttokomiteain ja kesku s kayttokomitean toiminnan jatkamisesta edelleen
tuli voimaan k ertomusvuoden alusta. Mainitut
sopimukset ovat sisalloltaan suurinpiirte.i n muu ten samanlaiset kuin edellisella kerralla vuonna
1958 tehdyt sopimukset, paitsi etta nyt tehdyt
sopimukset ovat voimassa t oistaiseksi, ed ellisten
sopimusten oltua voimassa aina kaksi vuotta
k errallaan.

Y k sit y is e t r aut at i e t. Valtioneuvosto
lakkautti toukokuun 3 paiva na Kymin Osakeyhtion anomuksesta mainitun yhtion omistaman
Kuusankosken- Voikan yksityisen rautatien seka
o ikeutti Kymin Osakeyhtio Hogforsin T ehdasKymmene Aktiebolag Hogfors Bruk nimisen yh-

Kertomusvuonna kasiteltyj en asioiden lukumi:i.ara kay selville alla olevasta taulukosta, johon
vertailun vuoksi on otettu myos edellisen vuoden
vastaavat luvut.

Rautatiehallituksessa v. 1961 kii.siteltyjen a.siain lukumiiiira
Yleis istu nto
0 s as t o, j o k a onesitellyt
asian

I J961

1960

Hallinto-osasto .. . .. . ... . .. .....
))
Talous
. .. . ......... ....
>)
Rata
. ................
))
.. . . ... .. . . ......
Kone
Vamsto
»
. . .. .. . ..... .... .
Liikenne ))
. . . .. . ....... . . . .
>)
Ta.riffi
. ... . ....... .....
Ra.utatierakennusos:tsto .... .....
Yhtecnsa

6
5
2
8
2
9
2
2

I

Osastoistunto

36 J

4
7
2
9
1
12
5
1

1960

I 1961

316
300
555
292
556
155
96

111

41 J 2 381

1

I Esit
tely paiitai yli-

I

349
359
645
221
767
259
90
136
2 826 J

I

Esittely
johtajalle

Yhteensa

johtajalle
1960

1 1961

I 1960 I 1961

62
63
10
9
23
28
24
43
18
15
553
514
32
35
90
82
772 1 829 J

4 453 4 827
875
452
2 977 2 837
2 706 2 275
1950 1 915
2 917 4 400
12 600 16 494
867
973
29 451 J 34 o67 J

1960

I 1961

4 837 5 243
828
1189
3 557 3 512
3 030 2 548
2 526 2 698
3 595 5 224
12 730 16 624
1176 1086
32 64o J 37 763
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A rnrnattiopettts

t iin kahdet yhteensa 32 osanottajalle j a li aksi
kolmet moottorikaluston huoltomieskurs it.
Rautatieopistossa jat·jestettyyn saksankielen
tutkintoon osallistui 1 henki!O ja kirjanpidon tutkintoon 7 henkiloa seka kirj eelliseen opetukseen
englannin kielessti. 4, venaja n kielessa 7 ja kirjanpidossa 20 opisk eli jaa. Lisaks i jarjestettiin kiel ikurssit Tampereella ruotsin, sak san ja englannin
kielessa sek a Pasilassa ruotsin ja englannin kie lessa. Oppilaita oli yhteensa 56.
Kirjeopistojen kautta on opi k ellut englan tia,
ranskaa, saksaa ja ruotsia 25 h enkiloa.

Rautatieopistossa pidettiin kertomusvuonna
yhte nsa 20 kurssia 723 oppil aalle. Muusta koulutustoimumasta mainittakoon, etta liikennejaksoissa jiirjestettiin 9 alokaskurssit 273 oppilaalle
seka ilmajarrukursseja liikennetarpeen dellyttamas a laajuudessa . Lisaksi jarjestettiin ki sk oautonraha. tajakursseja yhteensa 70 h enkil o lle ja annettiin li sakoulutusta 73 r a hastajatehtav issa toimivalle konduktoorille.
K onejak soissa jarjestettiin y leismoottorikur seja 13. ~ ailla oli oppilai ta yhteensa 368. Koneapulaiskursseja jarjestettiin 11, joilla oli oppilaita
yhteensa 324. Veturinliimmittajakmsseja pidet-

Rautatieopistossa pidettyjen kurss ien osanottajat jakaantuivat senraavasti:

Liikenneosasto:
kurssia luokkaa op pilasta nnista

Ylemmat liikenneoppikmssit . . ........ . . . . . . . . . . . .
Tariffiosaston kurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .
Alustavat li ikenneoppikmssi t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ale=at liikenneoppikmssit . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Turvalaitekurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
..
Asetinlaite mieskmssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
1
1
2
2
1

3
1
2
3

Yhteensa

Veturinkuljettajakurssit . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .
, . aunumieskw'Ssi t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .
In inoorien ym. ylempien v irkamiesten h allinnollinen
kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

n1ies ta

4
6
7

1

86
6
64
105
84
24

9

12

369

17

352

2

3
1

108
19

2

2

57

Yhteensa

5

6

184

Hallin to-, talous-, rata- ja rautatierakennusosastoj e n
kurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
Varastonhoidon peruskmssit
. . . . . . . . . . . . . . ....
Rakennusmestarikurssi t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratavartijaoppikurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
3
1
1

30
91
14
35

26
2

4
89
14
35

l.~teen a
Kaikkiaan

6
20

170
723

28
45

142
678

0

•

••••••

2

82
57
105
84
24

J( oneosasto:

~11uiden

osastojen kurssit:

0

••

••

isiianpaasytutkintoihin osallistui alemmille liik enneoppikursseille 407 , v e turinkuljettajakursseille 723 ja vaunumieskursseille 30 pyrkijaa.
Ve turimiesten patevyyskirj oja on a nnettu k er-

3

6
24

tomu svuoden aikana kaikkiaan 237 kpl, j oista
veturimes tarikirjoja 5, veturinkuljettajankirjoja
94 ja vetur.i nlammittaj a nkirjoja 138 kpl.
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Psykoteknill1:nen laboratorio
K ertomusvuoden aikana valintakokeet jatkuivat varsin vilkkaina, vaikkei edellisen vuoden
poi.kkeuksellisen korkeaan mati,raan paastykaan.
Ennii.tystulokseen vai1..-utti silloin ratkaisevasti
konduktoorikursseille pyrkineiden suuri mi:i.i:i.ra
(653). Tosin kertomusvuoden loppupuolella otettiin jii.lleen konduktoorikurssilaisia, mutta suuri
osa naista osallistui pi:i.asytutkintoon edellisen
vuoden koetuloksen perusteella. Nain ollen pidettiin soveltuvuuskokeet vain 69 uudelle koehenkilolle. Kuten edellisenakin vuonna kaytettiin lopullisena valintaperusteena rautatieopiston pi:i.a·
sytutkinnon
ja
soveltuvuuskokeen
yhteistulosta.
Konepajakoulujen ammattioppilaiden otossa
oli myos vahennysta (v. 1960: 785- v. 1961:
282). Tama johtui siita, etteivat Kuopion, Turun
ja Pieksii.maen konepajat ottaneet lainkaan uusia
oppilaita. Sitavast.oin Pasilan konepajalla v. 1959
kay; ant66n otettu hitsaajien pikakoulutus, ns.
hitsaajaharjoittelijoiden otto jatkui edelleen. Veturimiesten testauksessa oli merkillepantavaa,
etta kertomusvu01ma tapahtui ns . varikkoharjoittelijoiden otossa jalleen huomattavaa lisaysta.
Toisaalta veturimiesten tarve ylitti arvioinnin,
mika johtui liikenteen kasvun lisaksi myos eraista
veturimiesten tyoaikaa lyhentavista uusista maarayks ista. Kuitenkin ovat veturimiesten koulutusmahdollisuudet ns. oppilaskoululinjalla vahentyneet . en jalkeen kun tama koulutus keskitettiin
yksinomaan Hyvinkii.ii.n konepajalle. Lahinna oppilaskoulun tilojen ahtaudesta johtuen ei Hyvinkti.ii.n konepaja ole toistaiseksi pystynyt ottamaan
alunperin suunniteltua oppilasmaaraa. Viime aikoina on noudatettu sellaista kii.ytantOa, etta testaukse ·sa on valittu 2 kurssia a 30 oppilasta, joista
toinen on aluksi pantu konejaksoihin harjoittelemaan. Veturimiesten puutetta ilmeni lahinna 5.,
7. ja 9. konejaksoissa. Naihin jaksoihin jouduttiin vuoden aikana tutkimaan kaikkiaan 202 vetmimiesharjoittelijaksi pyrkinytta. Pyrkijoista
hyvaksyttiin veturimiehiksi koulutuskelpoisina
91. Kun vuoden kuluessa Hyvinkaan konepa·
jalle Yalittiin 2 kurssia eli 60 oppilasta, jouduttiin taten konejaksojen harjoittelijoita ottamaan
n. 50 °~ enemman kuin oppilaita.

S o " e 1 t u v u u s k o k e e t j a s e l v i t y ks e t. Toimintavuode n aikana on laboratoriossa
tutkittu 953 koehenkilOa, jotka jakaantuivat eri
rybmiin seuraa,·asti:

1. V eturimiehet
vetmimiesoppilaita Hyvinki.if.i ... .
veturimiesharjoittelijoita ........ .
moottoriasentajaharjoittelijoita
Turku .. . ............ . ...... .

226
202
2

430

2. Konepajojen ammattio ppilaat
ammattioppilaita Pasila . . ...... .
ammattioppilaita Hyvinkaa ... .. .
hitsaajaharjoittelijoita ......... . .

79
79
124

282

3. Lii kenneosasto
liikenneoppilaita ...... . ........ .
konduktoorikurssilaisia ......... . .

ll8
69

187

4. Muita ryhmii:i
tariffiosaston konttorioppilaita
hallinto-osaston
lomakesuunnittelijoita ....................... .
esikokeita . . ................... .
ylilaakarin lahettamia kliinisia tutkimuksia ......... . .......... .

3
3
34

40

14
953

Toimintavuoden aikana suoritettiin laboratoriossa entiseen tapaan jatkuvaa jo kaytossa olevien testistojen tarkoituksenmukaisuuden selvitysta. Taman lisaksi suoritettiin vahittaisen dieselvetokalustoon siirtymisen johdosta. laboratorioon hankittujen uusien koelaittieden antamien
tulosten selvitysta; mm. suoritettiin laboratorian
uudella reaktiokoelaitteella esikokeet 34 rautatieopiston veturinkuljettajakurssilaiselle. Kertomusvuonna saatiin rautatieopistosta myos ensimmaiset kurssimenestystiedot konduktoorien soveltuvuuskokeisiin osallistuneista. Vaikka konduktoorien te tauksella pyrittiin taydentamaan rautatieopiston piiasytutkinnon tietopuolista tulosta
nimenomaan testattavien tyomenestysennusteella, saatiin silti testistoon kuuluvan muistikokeen
ja piiastotodistuksen keskiarvon valiseksi korrelaatioksi
0. 45, mitii. on pidettava jo ilmeisen
merkitsevanii. Tulos on huomattavasti parempi
kuin rautatieopiston paasy- ja paastotodistusten
vti.linen korrelaatio + 0.19. Vastaisuudessa todettavaksi jaa, onko saatu tulos pysyva. Missa
maarin konduktooreista testauksen avulla saatu
tyomenestysennuste on osunut oikeaan, voidaan
ratkaista vasta sitten, kun heida n tyomenestyksestiiti.n aikanaan saadaan esimiesten arviointi.
Vuoden lopulla neuvoteltiin 9. liikennejakson
kanssa alokkaiden ottotestauksen toimeenpanosta ko. jaksossa. Valintakokeiden esteena on

+

tahan sa.akka ollut se, tta liikenn eosaston alokk a iden otto ei ole ollut k eskitettya. Parina v iime
vuonna on 9. liil<ennejaksossa kuitenkin pyritty
keskitettyyn a lokka iden ottoon, jotta heille heti
palvelukseen oton j all{een voitaislin antaa n. 2
v iikkoa k estava iniormoiva a lke iskou lut u . Keskitetyn tyohonoton yh teydessa tarj ou tuu nyt
otolline n tilaisuus myos alokkaiden ottotestauks lie . Neuvotteluja on kayty etupaassa Pioksamaella, jonne a lokkaiden alkuinformointi on k eskitetty. Mikali naista a lokkaiden valintakokeista
saadaan tyydyttavia t ul oks ia, vo idaan ottaa tutkittavaks i, mita k aytannollisia mahdollisuuksia
niiden suor ittam iselle on myo muissa liikennejaksoissa.

V a I i n e i s to j a k i r j as to. Toimintavuoden alussa valmistui sahkokonepaj a lta tilattu uudenaikainen r eaktiokoelaite, joka k orvaa
vanhan, vuodesta 1938 k aytOssa olleen ns. Anderbergin r eaktioapparaat in. Rautatieop iston veturinkuljettajalnu·ssilaisilla su oritettuj en esiko k e iden jalkeen laite otettiin kayttoon v eturimiesteu testauksessa. Hyvinkaan konepajan oppila osa totla valmistui uus i kaivinkon elai te lisalaitteineen. Sahkokonepajalta tilattujen yleisrekisterilaitteen ja sieppauskoelaitteen valmistus on
s itavasto in ollut k esk eytyneen a sahkokonepajan
Hyvinkaalle siirtymisen j ohdosta.
aid en laitteiden valmistuminen siirtyi tate n vuoden 1962
puolelle . Li saksi on laboratorioon hankittu uusi
magnetofoni ja projektori jo taysin vanhentuneiden ja korjausk elvottomien tilalle.

Tyontutkirnus ja siihen liittyvii rationalisointitoirninta
Tyontutkimusorganisaatio on k e rtomu kauden
aikana sailynyt ennallaan. Nykyinen organisaatio nayttaakin tyydyttavan taman h etk en vaatimuksia ja tarpeita. Tyontutkimus - ja rationalisointityi:ita on kuitenkin rajoittanut teknillisen
tutkimushenkilokunnan puute.
Liikenteen hoidossa on pyritty entista .·uurempaan taloudellisuuteen selvittamalla tutkimusten
avulla liikenteen ja sen vaatiman h enkilokunnan
maarat . Samassa yhteydessa on tavoitteeksi aset ettu myos m en ete lmien k e hittaminen ja teknillisten valineiden laaj eneva hyva k s i kaytti:i sek a
rationalisointi muutenkin. YJ!apitopuolella ovat
liikkuvan J, a ]uston k eh ittam in en ja siita j ohtuvat

prosessimuutokset vaatinoet tutkimuston k sk ittamista k oneosastolla paaasiassa paakonepajojon
toimintaan. Rata- ja rau tatierakennu o a to illa
ovat tutkimukset keskittyneet vanhojen ratojen.
parantamiseen ja uusien ratojen rakentamise n
liittyv iin kysymyksiin, varsinkin menetelmi n kehittamiseen. Tyontutkimustoiminnan pitamiseksi
ajan tasalla on tyontutkimushenkilokunta o allistunut e rila is ill e kursseille ja opintopaiville . Niikemysten laajentamisek si ja uusien virikkeiden
saamiseksi on tyi:intutkimus- ja rationalisnimisk ysymyk s iin perehdytty myi:iskin ulkomailla.
Liik enteen h o id o lJ ise t
t u t k im u k s e t . Tutkimusten paapaino on kohclistunut h enkili:ikunnan k aytOn ja mitoituk en tutkimiseen sum·illa liikennep a iko.i lla, kut en Turussa, Vallilassa, Lahdes ·a, Seinajoella, 1-ialossa ja
Oulussa seka Tooli:in tavaratoimistossa. Laaj in
naista on ollut Tw·kua kosk eva tutkimu -·. joka
kas itti myos lahiliilcennepaikat . Tutkimuks issa on
pyritty aiheen ilmetessa myi:is tyi:in uudelleen organisointiin , tyoskentelymahdollisuuksien ja tyi:i olosuhteiden parantamiseen seka teknillisten vaJine iden hyvak s ikaytti:ion. Tutkimukset ovat.
j ohtaneet lukuislin parannuksiin ja e r·ailta
osin huomattav iinkin h enkilosaastoihin. :liu is ta tutkimuksista mainittakoon Pi ek sam aen junatoimistossa suoritettu tutkimus tyi:injaosta ja
tyi:imenetelrllist.a, kiskoautoj en kulj ettajie n to im esta suoritettava rahastaminen, tavaraj unali ik en teen uudelleen jarjestarninen rataosalla .J oensuu-Kontiomaki, aikataulutelineiden suunnittelu H elsingin a semalle seka muovikilpien k aytto
liikennepaikkoj en nimi- ja raideki lpina.
Toimistojarj es t e lyt
ja uucl et
r a k e n n u k s e t. Toimisto-, tulli-, huon e- ta i
huoltotiloj en uud elleen jarjestamisek s i on s u o L"itettu tutkimuksia mm. H els ingissa, Lahdessa,
Kauklahdessa, Por.issa, Hyvinkaalla, SeinajoelJa,
Tornio sa, Ii.·almella, Mellilas a, Loimaalla, Piikkiossa, Paimiossa, Uudessakaupungissa j a Raisiossa seka Kiuruvedella.
Uusien liikennerakennusten ta.rpeesta Taivalkosk ella on suoritettu selvittelyj a . Seinajoella on
on tutkittu linja-autoaseman s ijoittamista r autatieaseman yhteyteen seka tahan liittyvia asomakaavallisia ja liikenteellisia kysymyks ia.
Ra t a j a rat a pi hat. , .altionrautarei ll ii.
on su oritettu k ertomusvuonna r ato jen peruspa.ran
nustoita varsin laaj assa mitassa. Nama tyot samaten lwin uusien ratojen rakentarninen tule-
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vat jath.--umaan edelleen vilkkaina. Tiista on ollut luonnollisena seurauksena tyontutkiroustoiminnan painopisteen kohdistuminen rata- ja rautatierakennusosastoUia kaytettyjen tyomenetelmien parantamiseen seka uusien tyomenetelmien
kehittamiseen ja kiiytt66n ottamiseen. Tahan
toimintaan on valittomiisti liittynyt ihmistyovoiman korvaaminen koneilla varsinkin raskaimtnis. a t6issa seka osittain melko pitkiijannitteistenkin tyosuunnitelmien laatiminen. Kiskotustoitii on tutkittu useilla rataosilla. Raiteen tarkistusnosto- ja sepelointitutkimuksista on laadittu ybteenveto seka tebty ehdotukset tyomenetelmien yhtenaistamiseksi erilaisia tukemiskoneita kaytettaessa ja laskettu niiden kayttoa
varten myos eraita ohjearvoja.
Vertailevia tutkimuksia kustannuksista on suoritettu kiiytettaessa erilaista auraus- ja lumenlruljetu kalustoa. Jarjestelytoimisto on osallistunut myos kokeiluihin, joiden avulla on maara
selvittaii. taman kaluston kehittamismahdollisuuksia ja tassa suhteessa on huomio kiinnitetty
varsinkin kevyeen aurauskalustoon, lii.hinna ratatyovaunuihin kiinnitettavien aurojen kaytt66n
sekii. kevyisiin lumilinkoihin ja itsepurkaviin lumenk-uljetuslaatikk.oihin. Rikkaruohojen hii.vittamistii. erilaisin myrkytysmenetelmin on edelleen
jatkettu vertailevin tutkimuksin. Rautatierakennuksia ja rataosaston suurempia uudisrakennustoitii. varten on laaclittu tyosuunnittelu- ja kustannustarkkailujarj estelma, jota on kokeiltu kii.ytannossii..
Uusien koneiden ja uusien tyomenetelmien
kaytt66n oton johdosta on tyonjohtoportaalle
annettu useUia opinto- ja neuvottelupaivilla sekii.
kaytannossii. opastusta tyokoneryhmien kiiyttii.misessii. ja t-yomenetelmissii.. Yhdessa sosiaalijaoston kan sa on jii.rjestelytoimisto valmistanut kiskotustyota ja siihen liittyvien muiden toiden tyo menetelmia valaisevan opetusfilmin.
K o n e p a j a t,
v a r ik k ok or ja a m ot
j a k one j a k sot. Konepajoilla on suoritettu
runsaasti aika-, menetelma- ja prosessitutkimuksia liikkuvan kaluston - erityisesti veturikannan uudistumisen vuoksi. Eri konepajojen
osalta mainittakoon, etta Pasilan konepajalla
tutkimukset ovat kohdistuneet Ggv-, Mas-, Omeja Hk.-vaunujen valmistamiseen liittyviin kysymyksiin, maalaustoihin, sisaisten kuljetusten tehostamiseen ja tyotilojen jii.rjestelyihin. Hyvinkaii.n konepajalla on suoritettu dieselvetureiden
korjaustoiden prosessitutkimuksia ja konepajan
kiskohitsaamossa menetelmii.- ja perusaikatutki3
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mus vaihdetyypin. K 54 valmistamisesta. Turun
konepajalla suoritetuista tutkimuksista on ollut
laajin Dm 6 - 7 moottorivaunujen ns. A-korjausten menetelmii.- ja urakkatutkimus. Vaasan
konepajalla on tyontutkimus kohdistunut raidetraktorien ja pienveturien korjausten jarjestelyyn
sekii. hakkllavojen valmistamiseen ja korjaamiseen liittyviin jarjestelyihin. Oulun konepajalla
on suoritettu menetelma- ja aikatutkimuksia tavaravaunujen korjauksesta ja maalauksesta seka
moottoriresiinan perii.vaunun osien vahnistuksesta ja peravaunun kokoonpanosta. Kuopion konepajalla tutkimukset ovat kohdist1..meet viilaosaston tyoryhmiin. Myo maalaustyot ovat olleet tutkimusten kohteena. Pieksamaen konepajalla on suoritettu aikatutkimuksia tavaravacmujen korjaustoistii.. Uuden aluskehysosaston kaytt66n oton vuoksi on vaunujen kiertokulku jarjestetty uudelleen ja uuden konepajan tyopaikkojen suuruuden mii.ii.rittelyii varten on suoritettu tyopaikkojen analysointia.
Linjaballinnon vaununkorjaamojen sijoittamista ja laajentamista on tutkittu Oulussa, Seiniijoella, Vaasassa ja Tampereella. Tutkimuksia on
suoritettu vaununtarkastajien tyollisyysasteesta
ja veturimiesten alotus- ja lopetusajoista seka
moottorikaluston huollosta. Akkujen huollon jarjestamiseksi on suoritettu tutkimuksia ja selvittelyja sekii. jarjestetty opintopii.iviii akkujen huollosta vastuussa oleville henkiloille.
Hallinnollisista tutkimuksista mainittakoon
sahkopiirejii. koskeva yleistutkimus, joka viela
jatkuu. Pasilan konepajan a laisen Helsingin asemalla sijaitsevan sii.hkoosaston III yhdistiimisestii l. siihkopiiriin on tehty esitys .
Kertomusvuonna saatiin valmiiksi pari vuotta
kestiinyt li.ikkuvan kaluston lii.mmitystii ja liimmitysjiirjestelmia koskeva kokeellinen tutkimus
eri la=itystapojen teknillisen kii.yttokelpoisuuden ja taloudellisen kannattavuuden vertailua
varten. Tii.mii tutkimus on kohdistunut kaukoliikennevaunuston, paikallisliikenne- ja varavaunust.on sekii. lii.=intavaravaunuston yksikk6- ja
keskitettyyn lii=itykseen eri liimmitysjiirjestelmiii. ja polttoaineita kii.yttii.en. Tutkimuskohteina
ovat lisiiksi olleet erilaiset lii.mmonsii.atojarjestelmiit.
Varas tot . Pasilan polttoainevaraston ja konepajan sekii Helsingin varaston pii.ivystysveturien tyoskentelystii on suor·itettu tutkimus. Nostureiden kayttoa on tutkittu l. ja 2. varastojaksossa. Urakkaperusteiden maii.rittiimiseksi on
suoritettu tutkimuksia Hankasalmen sahalla ja
Karjaan polttoainevarastolla. Viela mainittakoon
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tutkimukset Kuopion k onepajan ja Yaraston valisesta tavarankasittelysta. T yosk entelya h elpottav ia yksityisk oh tia on suunniteltu Turun uuteen
varastorakennukseen.
Tavaranimiston laatiminen on ollu t tyon alaisana ja s iita on saatu valmiiksi heikkovirtasahkotarv ikkeita koskeva osa. Vahvavirtasahkotarvikkeiden, turvalaitteiden, raidetarvikkeid en
j a kalustoesineiden tavaranimisto on valmistu maisillaan.
S tan dar d is o i m in en. Ruuvien stan dardisointi metris.ille kierteille on jatkunut ja
tyokaluterasten standardit on uusittu ajanmukaisiksi. Yleisten seostamattomien rakenneterasten
toisillaan korvattavuutta varten on laad ittu standardilehti. Kaikkiaan on k ertomuskauden aikana
vahvistettu 20 standard ia, j o ista 13 k orv aa entisen ja 7 on uutta.
tandardisoimislautakUimassa on h ahmotelt u
ne suun taviivat, joiden mukaan standardisoimis tyota tullaan jatkamaan .
M u u t o i mint a. Yleisessa kuljetustilanteessa, rautati on teknillisessa tasossa ja kulje tustekniikassa on tapahtunut v iimeisten vu osien a ikana siina miiarin muuwksia, etta organisaation
ja rataverkon hallinnollisen seka tyoalueollisen
jaon (nk. jaksojaon ) edelleen k ehittam inen on tullut ajankohtaiseksi. T ata si lma ll a pitaen linj ahallinnon organisaatiosta ja jaksojaosta on a loitel>tu tutk imukset.
Rahtikirjoj en k asittelysta tarkastus- ja tilasto toimistossa on su oritettu tutkimuksia. Niinpa on

II.

er aanlaisena valivaiheena kokeiltu rahtikiTjojen
tilityksen ja tarkastuk sen s u orit tam ista r e iki.i1-:orttikoneilla
merkintuntoviivausmenetelmkUi.
kaytttien, kuitonkin valitonta lavistamista ptia.maarana pitaen. ama sa yhteydessa on tutkittu
mahdollisuuksia tavaratilastojen teon niveltamisesta samaan ja.rjestelmaan . Lisak si on tutkittu
mahdollisuuksia liikkuvan kaluston tilastointimenetelman kehittarniseksi tulosten laat ua ja
tyovoiman kayttoa s ilmalla pitaen.
Toimenkuvauksia on laadittu mm . tekn illi sen
h enki lOkmman, tilipuolen ja rat ionalisointilinjan
viroi ta j a toimi ta.
Vuoden lopp upuolella tutkittiin kokeilu.kaytossa olevia uudentyyppisia katettuja taYaraYaunuja, korkealaitaisia avotavaravaunuja ja malminkuljetusvaunuja soka telmilliselta etta liikenneteknilliselta samo in kuin taloudelliselta k annalta. Tutkimuksissa tehtiin vertailuja myoskin.
ruotsalaisiin vaunuihin.
Palkkarintamalla tapahtuneen voimakkaan liik eh t imisen vuoksi on jouduttu antamaan varsin tuntuva tyopanos palkkauskysymysten selvittelyihin ja toisaalta s u orittamaan snuressa
maar in palkka u stekn illisia n euvotteluja.
L omakkeita ja muita painotuotteita on tarkistettu k ertomusvuonna 1 004 kpl, joista on korjattu 206, uus itt u 108 ja poistettu 23. Uusia on
laad ittu 86 kpl j a vedoksia tarkistettu 278 kpl.
U usia aloitteita on kertomusvuoden aikana saapunut kasiteltavak si 100 kpl. L oppunnki:is ite llyiksi on saatu 115 aloitetta j a niista o n palkittu
22 kpl. Aloiteasiain tyovaliokunta on kokoontunut 4 ja palkintolautaktmta 2 k e rtaa.

RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET

J(iskonvaihto ja sepelOinti
Tampe reen - Toijalan rataosan kiskotuksen
tultua k a htena ed ellisena v uonna Yaihdetuks i
54 kg:n kiskoihin, jatkett iin vaihtoa kertomusvuonna Toij a la n - H ameenlinnan valilla. L a ntisella raiteella vaihdettiin eri k ohdissa 31.9 km ja
ita isella, j ossa vaihto k as itti ratao an ToijalaKuurila, 9 . 5 km . Rataosalla Pasila-Leppavaara
vaihdettiin samoin 43 kg:n kiskotusta 54 k g :n
kisk o ihin molemmissa raiteissa, yhteensa 13 . 2
km, ja pohjoisella raiteella lisaksi valilla L eppavaara- Espoo 4. 2 km:n matkalla. Riihimaelta a lo itettiin Lahd en s uuntaan niinikaan 43 kg:n kiskoj en vaihto 54 k g :n kiskoihin. Pohjoisella raiteella

edettiin Mommilaan saakka eli 19. o km ja Ptela isellii. Oi tin tulovaihteelle eli 13. 9 km. Pohjoi.·en
raiteen kiskotus valilla K a ip iainen- K a itj a rvi
vaihdettiin sekin 54 k g :n ki k oihin samoin kuin
ki sk otu sta Kaitj arven - Taavetin valilla 3. 2 km: n
matkalla. Kertomusvuoden kisk on vaihtosuunnitelmaan sisi:i.lty ivat myos rataosien Kr·uununkyla-Ylivieska ja Ylivieska- Pyhasalmi 43 ja 30
kg:n kiskoj en vaihtaminen 54 kg:n ki skoihin. Kun
e ra ita ratapiha-alueita jouduttiin jattamtian vaihtamatta, kasitti vaihto rataosalla KruununkylaYl ivieska 87. o km ja rataosalla Ylivieska- Pyhasalmi (Komu) 88,3 km raidetta. Lisaksi suoritettiin erittelemattomia vaihtoja 2. 2 km. Kaikkiaan su oritettiin vaihtoa uus ii n kiskoih in y h-
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teensa 283.6 km, ;josta Yai.htoa muihin kuin 54
kg:n kiskoihin vain n. kilometrin pituudelta.
Vaihdoissa vapautuneita, viela, kayttokuntoisia
kiskoja naulattiin uudolleen vahempiliikenteisille
rataosille yhteensa 70. 7 km matkalla. Naista vaihdoista main.ittakoon erittain heikkokuntoisen 30
kg:n kiskotuksen vaihto 43 kg:n kiskoihin Hyvinkaan- Lohjan valilla 42. a km:n pituudelta.
Kislwnkatkeamien ja -murtumien subteen kertomusvuosi oli edullinen. Naista syista jouduttiin
radasta poistamaan 1 664 kiskoa, joka oli vain
55. 2 % edellisen vuoden maara.sta.
Radan sepeloinnissa suoritettiin huomattavin
tyo rataosalla Ylivieska-Pyhasalmi, missa Karvoskylan, Oksavan ja Haapajarven ratapihaalueita lukuunottamatta sepeloitiin koko rataosa,
eli 86.1 km raidetta. Oulusta itaan, Ouhm ja Hyrkaksen valilla, sepeloitiin 17.9 km. Pa ilan-Espoon ja Hameenlinnan- Toijalan valilla jatkettiin
to ita molemrnilla raiteilla, ensiksimainitulla rataosalla 9. 1 km:n ja viimeksimainitulla 20. 1 km:n
pituudelta. Uutena tyona aloitettiin R.iihimakiKouvola rataosan sepelointi Rii.himaelta. Kun
pohjoisella raiteella ennatettiin Mommilaan ja
eteHiisellakin, Oitin ratapihaa lukuunottamatta,
Oitin ja Mommilan valille, vaihdettiin raiteen tukikerrosta sorasta sepeliin 35.6 km:n pituudelta.
Kouvolan-Luumaen valilla sepeloitiin pobjoista
raidetta 4. 4 km ja valmistuvaa etelaista raidetta 17. o km:n matkalla. Viela mainittakoon sepeloinn.it rataosi.lla Ervela- Salo, 8. 7 km, Nokia- Aetsa, 9. 2 km, Kangasala- Suinula, mole=illa raiteilla yhteensa 10.6 km ja Leppalahti
- Hanka alrni, 9.5 km. Kaikkiaan lisaantyi sepelitukikerroksen omaava paaraidepituus 241.7 km.
Raidesepelia kaytettiin 747 000 m 3 • Vuoden piiattyessa oli valrniiksi tai puolivahniiksi sepeloitya
rataa 1 432. 1 km eli 25.3 % pii.ii.raidepituudesta=e.
Sillat
Uittovii.ylan perkaarnistyon yhteydessa uusittiin Laitaatsalmen ratasilta avonlinnassa.Heikko
22. o m:n kaideansas korvattiin 45. o m:n terasristikkojanteella. Asennuksen ybteydes a jouduttiin raidetasoa nostamaan sillan molemmin puolin ja talloin myos salmen lansipuolella olevaa
levysiltaa n. 20 em . Skutsnii.sinjoen 15. o m:n levysilta Pietar aa.ren radalla ja Kalimenpuron 21. o
m:n levysilta rataosalla Oulu-Kerni vaihdettiin
uusiin levyjanteisiin. Pannaisissa olevan P.mmonjoen ratasillan maatuet uusittiin ja Paloisvirran

sillan virtapila1·i Iisalmessa vahvistettiin. Kaikkiaan vaihdettiin 68 teraspalkkisiltaa tai rumpua
elementtirakenteisiin terasbetonilaattoihin.Naista
oli 37 rataosalla Seinajoki- Tornio. Vuoden loppupuolella suoritettiin rataosalla Pori- Haapamaki- Pieksamaki terasbetonisten siltojen vahvistaminen ruiskubetonilla.
Alikulkusiltoja rakennettiin Lappeenrannan
Lavolankadulle ja Inkeroisiin, joista edellinen on
2- ja jalkimmainen 1-aukkoinen.
Ylikulkusiltoja valmistui yksi, nimittain Tampereella kolmen raiteen yli johtava Sepankadun
ylikulJ,-usilta.

Rakennukset
Asuntotaloja valmistui kertomusvuoden aikana
Hyvinkaalle, Lappilaan ja Lappeenrantaan lmhunkin yksi yhden huoneiston puinen asuintalo.
Lisaksi suoritettiin asuntotalojen laajennuksia
Vilppulassa, Porissa, Palopurolla, Inkeroisissa,
Toy a sa, Ryonanjoella ja Petaisenniskalla. Saunoja rakennettiin kertomusvuoden aikana 4 ja
muita talousrakennuk ia 5 kpl.
Rautatiehallituksen hallintorakennuksessa suoritetun peruskorjaustyon yhteydessa valmistui
pohjakerrokseen rautatiehallituksen neuvottelubuone ja virkamiesruokala.
Pieksamaen sabkotalo valmistui kertomusvuoden toisella neljanneksella. Rakennus on kivesta.
tilavuudeltaan 2 523 m 3 , kasittaen myos yhden
asu.inhuoneiston. Rataosastoa varten rakennettiin
Lobjalle, Paimioon, Pohjankuruun ja Simoon
vaatimattomat huoltorakennukset. Haapamaen
autotallia laajennettiin ybdella autosijalla.
Juankoskella valrni tu.i puinen, tilavuudeltaan
1 074 m 3 oleva asemarakennus. Vuoden vii1neisella neljanneksella aloitettiin seka Toijalan asema- ja postitalon etta Nuppulinnaan tulevan keskuspuutarhan rakennusten rakennustyot.
JY! aa-alueiden lunastarninen

Riihimaen ratapihalaajennul~sen lisaaluetarvetta varten tebtiin kaupungin kanssa aluevaihto. Rautatiet luovutti 9. o ha:n suuruisen
alueen kaupungille ja sai vastaavasti 8. 2 ha:n suuruisen alueen tulevaa ratapiha-aluetta varten.
Muita ratapil1alaajennuksia varten lunastettiin
Rovaniemella 8.1 ha:n, Ylivieskassa 2. o ha:n.
Heinolassa l. 6 ha:n ja Keravalla 0. ha:n suuruiet aluoet . Lisaksi lunastettiin Paltasen sorakuo-

pan laajentamista varten Pieksamaen maalai ·
kLmna sa 2. 5 ha:n suuruinen alue ja Hameenlinnassa vesialuetta 4. 1 ha seka asuntoaluetta varten
Riihimaella 5.o ha.

Ratapihat, kuormausalueet, laiturit ja tiet
Riihimaen jarjestelyratapihan rakennustoita
jatkettiin kertomusvuoden aikana paaasiassa raiteiden ja vaihteiden asennustoina, jolloin naulattiin ja sorastettiin kaikkiaan 31 raidetta. yhtei pituudeltaan 31.5 km, 67 vaihd tta ja 156 m:n
pituinen la kumaki, tosin vielii. ilman jarrutusjii.rjestelmaii.. Kun mainitut raiteet otettiin liikenteelle 15. 11. 1961, oli samalla jarjestelyratapihan
rakennustyosta, henkiloratapihalla suoritettavia
raidejarjestelyja samoinkuin jarjestelyratapihan
erikoislaitteita lukuunottamatta, ensimmainen
rakennusvaihe saatu toteutetuksi.
Ratapihalaajennus- ja raidejarjestelytoita suoritettiin myos Hel ingissa, Turussa, Parolassa,
Kaski issa, Ylivieskassa, Imatralla, Kotkassa,
Pieksamaella, Joensuussa Peltolan ratapihalla ja
Mi i sa, jossa viimeksi mainitussa valmistui myo
kolmioraide sorakuoppa-alueelle. Kouvola a saatiin avon radan ja Kuusankosken radan lahtokohtien uudet raiteet liikenteelle. Kummankin radan pituus lisaantyi 2. 2 km ja kiskotettiin neuvostoliittolaisilla 54 kg:n kiskoilla. Suonenjoen ratapihan etelapaan muutostyohon liittyvana yhdistettiin 500 ja 600 m:n sateiset kaarteet yhdeksi
1 000 m:n sateiseksi kaarteek i. Oikaisutoitii. SUO·
ritettiin Savon radalla myos Varpa en ja Mynttilan ratapihajarjestelyjen yhteydessa seka Kuopion - Toivalan, Alapitkan- Lapinlahden ja Iisal men - oinlahden valilla leikkaus- ja pengerry ·
toina. Porin radalla, okian-Karkun vii.lilla, valmiRt.ui kaikkiaan 8 radanoikaisua, joiden tuloksena raidetta siirrettiin uudelle penkereelle 9. 2
km:n matkalla ratapituud n lyhentyessa 260 m .
Karjalan radan perussorastusta jatkettiin rataosilla Varkaus- Heinavesi ja Vihtari-Viinijarvi
- Joensuu, yhteensa 34 km:n matkalla.
Mainittavimmat kuormaus- ja varastointialueid n kunnostamistyot suoritettiin Pihlajavedella,
Ylihii.rmassa, Pyhasalmella, Iisalmella, Kajaani. sa ja Laajakankaalla. Liperiin rakonnettiin ratapihall johtava tulotie ja Sukevan kuormausalueon tie kunnostettiin.
A emalaitureiden parannustoista mainittakoon,
etta Seinii.joelle rakennettiin 450 m:n pituinen
henkilolaituri. Helsingin ja Savonlinnan henkiloseka Ylivieskan tavaralaitureita jatkettiin . Kar-

jaan h nkilolaiturit ja Savonlinnan aseman tulotie kestopaallystettiin.

Kaksoismiteet ja uudet rataosat
Rataosat Kauniainen-Espoo ja Hameenlinna
-Kuurila avattiin kaksiraiteisina liikenteelle,
edellinen 21. 6. ja jalkimmii.inen kahdessa osas a,
joista vali Iittala--Kuurila 28. 5. ja Ham enlinna
Iittala 18. 12. Uudet kaksoisraiteet on kiskotettu
54 kg:n kiskoilla. Valin Hameenlinna--Kuurila
saatua nyt kaksoisraiteen on koko rataosa Helsinki-Tampere kaksiraiteinen . Kaksoisraidetyomailla Kouvola-Kaipiainen ja Kaitjarvi- Luumaki saatiin uuden raiteen kiskotus, ratapihaalueita lukuunottamatta, eli n. 40 km:n pituudelta valmiiksi.
Rautatierakennusosasto luovutti 1. 12. 1961 rataosaston hoitoon Jyvaskylan-Haapajarven radasta 29.3 km:n pituisen osan Saarijii.rvi-Enonjarvi ja 14 km:n pituisen osan km 527-Pihtipuda· seka 15. 11. 1961 Loviisan radan, jonka
paaraidepituu on 77.7 km.

Opastin- ja turvalaitteet
Kertomusvuonna valmistui releasetinlaitteita
Kirkkonummelle, Malmille, J okelaan, Palosuolle,
Hiirolaan, Haukivuorelle, Loukolammelle, Lamminmaelle seka Pyhakummun erkanemisvaihteelle Pyhasalmelle. Kalvitsan ja Kantalan releasetinlaitte t
taydennettiin kauko-ohjausta
varten.
Itsetoiminen linjasuojastus otettiin kayttOon
rataosalla Pieksamaki-Mikkeli. Rataosan kaukoohjauske.·kus on Pieksamii.ella.
usia mekaanisia asetinlaitteita valmistui Riihimii.ell
Hankoon, Melliliiii.n ja Haapajarvelle.
Mainittavimmat taydennystyot tehtiin Pitajanmaen, Aetsii.n, Suinulan, Vaasan ja Kovjoen liikennepaikoilla.
Tasoristeysten valo- ja aanivaroituslaitoksia
valmistui 21 tasoristeysta varten.
aista 4 oli
aikaisem:min varustettu tiepuomeilla. Tasoristeysten poistamisen takia purettiin 2 valo- ja
aanivaroituslaitosta. Kupittaalla varustettiin tiepuomilaitos junailmoittimella.

Ratapihakoneistot fa -laitteet
Riihimaen vaununkorjauspajalle valmistui pyorakertojen nosto- ja siirtonosturi seka Tomioon ja
Rovaniemelle 25 tonnin palkkin.osturi. Varkauden
18 m:n kaantolava vaihdettiin 22 m:n lavaan,
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Kontiomti.en ja Kemin kaantolavat sahkoistettiin.
Vaskiluotoon valmistui 4 000 m 3 :n ja Pieksamaelle 3 000 m 3 :n suuruiset oljyn varastointisailiot sekii. Riih:maen veturitallille ja Hyvinkaan
konepajalle jakelusii.iliot. Ratapihojen valaistusta
parannettiin pystyttamallii. 12 valonheitinmastoa.
Naistii. tuli Riihimaelle 6, Hilloon 3, Inkeroisiin 2
ja Kouvolaan 1.

Tyokonehankinnat
Tyokonekantaa taydennettiin hankkimalla mm
4 kotimaista valmistetta olevaa kaivukonetta, 5
kauhakuormaajaa, 1 raskas ja 3 kevytta raiteen
nosto- ja tukemiskonetta, 4 vetotraktoria ja 12
ratatyovaunua. Lisaksi hankittiin 12 kuorma-autoa, 5 ratahenkiloautoa ja 3 maantiehenkiloautoa.

Puutarhatoiminta
Nuppulinnaan siirrettavan keskuspuutarhan
rakennuksiakoskevaurakkasopimus tehtiin 27. 9.
ja tyot aloitettiin jo lokakuun alussa. Rakennussuunnitelma kasittaa 2 asuntotalon, huoltorakennuksen ja kasvihuoneiden rakentamisen . Tulevien
rakennusten paikalta poistettiin taimisto ja avomaan taimiston siirto Hyvinkaalta saatiin paatokseen.
Kaikkiaan 11 liikennepaikkaa, joilla aikaisemmin ei ole ollut yleisia istutuksia, sai ensimmaiset istutuksensa. Puistojen kunnostustoiden yhteydessa suoritettiin niiden yhdistamisia, mista
johtuen puistojen lukumaara aleni 146:lla, ollen
vuoden pi:i.i:i.ttyessa 9 17. Myos rautateiden 100vuotisjuhlavuoden koristelutoiden valmistelu
aloitettiin.
Runsaan oman kulutuksen takia jai kaupallinen toiminta kertomusvuonna pienemmi:i.ksi kuin
edellisenii. vuonna. Taimistojen koko myynnia
arvo oli 1 937 706 mk, kun se edellisena vuonna
oli ollut 2 807 379 mk, joten vahennys oli kaikkiaan 869 673 mk eli 31 %-

Sillanrakennusjaostossa laadittiin kertomusvuonna yhteensa 375 piirustusta 165 eri tyota
varten.
Terasjannesiltojen normaalipiirustuksia laadittiin yhteensii. 8 siltaa varten . ii.ista. 2 oli ristikkosiltaa, jossa molemmissa kansi on alhaalla ja 6
Jevysiltaa, joissa kolmessa kansi on alhaalla ja
kolmessa ylhaii.llii.. Siltojen pituus vaihteli 12-74
metriin.
Teri:i.sbetonirakennepiirustuksia tehtiin 2 alikulkusiltaa, 4 rautatiesiltaa ja 4 ylikulkusiltaa

varten yhteensa 50 kpl. Siltojen ja rumpujen korjaus- ja kansipiirustuksia tehtiin 76 kpl seka alustavia ehdotuksia rautatie-, ali- ja ylikulkusiltoja
22 kpl.
Huonerakennuksia varten tehtiin rakennepiirustuksia yhteensa 160 kpl ja sekalaisia rakenteita varten 44 kpl.
Yksityisten toimesta tehtyja suunnitelmia rautatien alueelle rakennettavia laitteita varten tarkastett~in ja niiden johdosta annettiin lausunto
yhteensa 85 tapaul~sessa, joista sahkojohtoristeilyja oli 33 kpl, vesi- ja viemarijohtoristeilyja 12
kpl, siltoja 4 kpl ja ekalaisia rakenteita 36 kpl.
Lisaksi laadittiin siltojen hankinta- ja urakkakyselyluonnoksia seka tarjouksia koskevia lausuntoja ja sopj.musehdotuksia.
Eri konepajoilla valvottiin tera siltojen ym.
terasrakenteiden valmistusta. Kertomusvuoden
aikana vastaanotettiin 2 terassiltaa, 18 valonheitinmastoa ja 2 radiomastoa. Valmistuneista terassilloista mainittakoon Laitaatsalmen 45 m pitka
terasristikkosilta avonlinnassa. Terasbetonisiltojen ym. terasbetonirakenteiden valmistusta valvottiin 15 tyopaikalla. Eri puolilla rataverkkoa
uusittiin kaikkiaan 68 ratasiltaa ja avorumpua
terasbetonikantisiksi. Vuoden loppupuolella suoritettiin rataosan Pori-Haapamaki-Pieksamaki
terasbetonisten siltojen korjauksia ruiskubetonilla. Siltojen paatarkastukset suoritettiin kesallii.
1961 rataosilla Haapamaki-Pieksamaki, Huutokoski - J oensuu - Niirala - Kontiomaki
Taivalkoski ja Joensuu-Kovero .

Ratapihajaostossa kii.sitellyistii. asioista koski
150 ratapihojen laajentamiskysymyksia, joista
huomattavimpina mainittakoon Helsinki-Pasila, Riihimii.ki, Kouvola, Pieksamaki, Rauma,
Varkaus ja Ylivieska.
Radan perusparannustoitii, kuten radanoikaisuja, korkeusviivan muutoksia, kiskonvaihtoja ja
sepeloimistoita sekii. kaksoisraidetta koskevia
asioita kii.siteltiin kaikkiaan 58 kpl.
Valtion muiden laitosten raiteita koskevia
asioita kiisiteltiin 9 kpl, kaupunkien ja kuntien
omistamia raiteita 26 seka yksityisten raiteita 59
kpl. Tii.stii ryhmasta mainittakoon Rauma-Repola
Oy:n, OK:n, OTK:n, Kesko Oy:n, Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n, Lokomo Oy:n ja Enso-Gutzeit'in raiteiden rakentamis-, laajennus- ja muutossuunnitelmat.
Asemakaavoja koskev;a asioita oli 82, joista
huomattavimmat koskivat Tampereen, Kouvolan, Kemijarven, Lappeenrannan ja Savonlinnan
eri kaupunginosien asetnakaavojen muutoksia
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sekii Toijalan, Oriveden, Laur.ilan, Lieksan ja
Lempaalan asema- ja rakennuskaavoja.
TVH:n tiesuunnitelmien johdosta annettiin lausunto 78 tapauksessa ja lisaks i l<iis iteltiin katuja,
teita, lastau salue ita ja tasoylikaytavia k osk evia
asioita 110 kpl.
Alueiden pakkolunastusta ja vaihtoa koskevia
asioita kasiteltiin 103 sek a a lueen vuok raam ista
ja rakennuslupaa koskevia as ioita 59 kpl.
Rakennuksia koskevia asioita oli 123, joista
s uurin osa koski rakenn usten ij oituks ia, ve i- ja
viema,rij ohtoja sek a avoviemareita kosk evia 64.
s iltojon ja rumpuj en s ij oit uks ia 32, h enkilo- j a
kuormauslaitureita k osk evia 43 sek a ilmaj oh to ja kaapeliristeilyj a 12 kpl.
Turvalaitte ita ja muita teknillisia laitteita kosk evia asioita k asiteltiin 42 kpl. T a h an ryhmaan
kuuluivat mm. vaunuvaa'at, jarrutuslaitteet,
ku ormausmallit ja valonheitinmastot.
Oljysailioita seka y k sityisten omistarnia nostur eita, siirtolaitteita, vaakoja y m . erikoislaitteita
kosk evia asioita oli 40 kpl.
Jlmava lokuvauksesta j ohtuvia kirj elmia esiintyi 20 kpl sek a lisak si sokalais ia asioita kuten loh komis lupia, karttojen taydennyksia seka k a lustoa
ja henkilokuntaa koskevia as ioita 140 kpl.
Naiden lisak s i on jaoston toimesta s u oriliettu
k a rtoit us -, paalutus- ja vaakitustoita, ilmavalokuvauksesta j ohtuvia n e u votteluja sek a neuvonta- ja valvontateh tav ia.

Huonerakennusjaostossa laadittiin piiap iirustukset 45 uudisrakennukselle, yhteensa 125 pi irustusta. Piirustukset hyviiksyttiin ja rakennusmaiirarahat myonnettiin 30 rakennuk elle, joissa tyot
myos aloitett iin. Naista mainittakoon Nuppulin nan puutarhan 4 rakennusta, Pieksamiien varikon
varastorakennus, Iisalmen varikon huoltor a k ennus, J"oen suun ja Pas ilan junatoimistot, Porvoon
k eskustan seisak erak ennus, Taivalkosk en j a Kann onkosk en a. ematalot, saunoja, talousrakennuksia, asuinrakennuksia, varastoja ym.
Rakenteilla oleviin rakennuksiin on tehty tyo-,
erikois- ja osapiirustuk set seka tyoselityk ·et. Suuremmat. rakennukset on suunniteltu osak s i k an tavin tiiliulkoseinin, osak si terasbetoninmkoisina.
Julkisiv umateriaalina on ollut alumiini- , terastai mineritlevy, puhtaak imuurattu tiili tai kalkkirappaus . Pienehkot rakennukset on s uunniteltu
puusta rakenn ettaviksi.
Lisarak ennuksia on suunniteltu 15. Nai ta huomattavimmat ovat veturitallit, ratavartijatuvat,
huoltorakennukset, monet tavara-asemat ym.
Lisa.ksi on vanhoihin rakennuksiin teh ty muu-

tosp iirustnkRia yhteens<i 105 kpl, joista 70 muutostyolle myonnettiin maii.rarahat. Huomattavimmista muutostoista mainittakoon Helsingin hallinto- ja asemarakennuksossa suoritetut huoneiden uudelleen jarjestelyt ja suur ehkot k orjaukset.
rom. h a llintorakennuk sen 1 kerrokseen rakennettiin uusi neuvottelubuone, eri liikennepaikkoj en
lipunmyynti- ja postipalvelupoytien uusiminen
seka r elea etinlaitte iden hu on etiloj en jarjestelyt.
K eskuslammityk s iii, ' ¥C:ta ja kylpyhu on eita on
suunnitel tu sek a asema- etta asuinrakennuksiin.
Naiden lisak s i on hu onerakennus jaosto valvonut uusien j a uus ittav ien junavaunuj en s isustustoita ja laatin u t sek a tie- etta kiskokaluston varitysohjeet .
Rakennuslupaa odottamaan jaiine ista suunnitelluista uudisrak enn uks ista ovat huomattavimmat Seinajoen varikon k orjauspaja ja huoltorak ennus, Turun varastorakennus, Lappeenrannan
veturitalli, Tampere-Perkion veturikorjaamo ja
lampokeskus, H elsingin ja Riihimaen kalliosuojat
ja Viinikan vaunukorjaamo.

Turvalaitejaostossa laadittiin 96 turvalaitoksen
ja 47 tienristeyslaitoksen uudistus- ja taydennyss uunnitelmat, minkii. li a k s i k iis ite lt iin 73 muuta
tw·valaiteteknillistii. asiaa .
Turva laitosten k ayttoa varten laadittiin 107
asemapiirustuksella varustettua eriko i j ohto iiantoa, jo ista 50 varmistuslukkolaitoksia ja 24 valoja iianivaroitus laitoksia varten .
J aosto valvoi kaikkien turvalaitetoiden teknillista puolta ja laati niita varten 324 erikoi. pii rustusta sek a asetinlaitekilpipiirustuksia 147 kpl.
Uusia y le is ia rake nnep iirustuks ia valmistui
73 kpl.
Lisa k s i jaosto huo lehti asetinlaitekoneistojen ja
tarkeimpien eriko istarvikke iden tilaamisesta tyopaikoille ja turvalaitevarastoon sek a niiden tarkastuksesta ja vastaanotosta.
Raidejaosto on k ertomusv uonna kas itellyt n o in
390 r a ideteknillista asiaa, jotka koskivat r a ideosie n ja vaihteitten s uunnittelua ja hankintaa.
ratojen sepeloimista ja raiteen tark istusta, ki sk onhit.-austa, raidetarvikl;;.eiden kulumista j a
eraita kuljetusmahdollisuuksia. Ratateknillisten
maaraysten ja. ohjeiden uus imistyohon on jaosto
myos kiinteasti osallistunut.
T o imintavuoden aikana laadittiin yhteensa
noin 200 piirustusta. Lisaksi tarka tettiin eri rataosuuksi a varten sepeloimispr ofiileja 351.7 7 km ja
sorastuspr ofiileja 55. 7 o km.
Tarkas tusmittauks ia s u o ritettiin raiteenmittau sau to lla k ok o rataverkolla k a ikkiaan 5 690
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km. Lisaksi jaoston tyoryhmat tarkistusmittasivat linjalla 236 kaarretta, joiden yhteinen pituus
oli 160 km.
Kertomusvuonna Yalvottiin rataverkolla suoritettuja kaa uhitsauksia, jotka kasittivat 212 jatkosta, 56 kulumis- ja valssausvikaa seka 6 026
kiskonpiian ja 1 029 risteyksen korjausta. Kiskonpaiden karkaisua valvottiin Hameenlinnan-Iittalan- Riihimaen- Mommilan, KruunukylanYlivicskan ja Pitajarunaen-Espoon rataosilta
yhteensa 170 km. Termiitilla hitsattiin 3 050 jatkosta va.leilla Kerava- Jokela, Viiala- Tampere
seka Kokkola- Kannus ja myos naita toita valvottiin jaoston toimesta. Raide- ja vaihdetarvikkeiden tarkastuksia ja vastaanottoja on suoritettu seka VR:n omissa etta yksityisissa konepajois a.

Geoteknillisen jaoston toimesta suoritettiin vuoden aikana maaperatutkimuksia 150 eri paikassa.
:Niis a tehtiin kaikkiaan 7 305 koetuskairausta,
joiden yhteenlaskettu pituus oli 45 603 m. Maanaytteita otettiin 130 pisteesta yhteensa 1 507
kpl. Jaostossa tutkittiin 39 soranaytetta ja 450
sepel inaytetta. Tutkimusten johdosta laadittiin
240 uutta piirustusta seka taydennettiin entisia.
uunnitteilla olleiden uudis- ja lisarakennusten
perustamissuhteita koskevia tutkimuksia suoritettiin Pasilassa, Iisalmessa ja Lappeenrannassa.
Oljysailioiden paikkoja tutkittiin 5 ja valonheitinpylvaiden paikkoja 15 .
Ratapenkereen vakavuutta selvittavia tutkimuksia tehtiin kaiken kaikkiaan 70 paikalla mm.
rataosilta Riihimaki- Lahti, Peipohja-Rauma
ja Kauklahti- Karjaa seka kaikilla rakenteilla
olevilla radoilla. Radanoikaisumahdollisuuksia
selvitettiin 16 eri paikalla mm. valeilla Heinoo-

III.

Vammala, Siuro-S uoniemi, Pinjainen- Pohjankuru ja Pitkii.lahti- Kuopio.
Ali- ja ylikulkusiltapaikkoja tutkittiin 12. Siltapaikka- tai vanhojen iltojen perustarni ta koskevia tutkimuksia suoritettiin 18, joista 9 sijaitsi
eri rautatierakennuJ;:silla. Naiden lisaksi tutkittiin 19 rumpupaikkaa.
Vedensaantimahdollisuuk ia selvitettiin 4 eri
paikkakunnalla. Soranottopaikkoja tutkittiin Paltasissa, Kouvolassa, Pioksamii.ella ja Partaharjulla.
Routatutkimuksia suoritettiin rataosalla Helsinki-Hyvinkaa ja Tampereen-Parkanon-Seinajoen rautatierakennuksella.
Jaoston toimesta laadittiin eraita salaojitus- ja
kuivatussuunnitelmia.
Tutkimusten perusteella annettiin lausunnot
kysymykseen tulevista perustamistavoista ja vahvistamistoimenpiteistii..
Maarakennus- ja perustustoiden suoritusta valvottiin jaoston tyovoiman sallimissa rajoissa.
Raidesepelin laadun tarkkailussa avustettiin ratajaksojen paallikoita.
Lukuisten uusien rautatierakennusten aiheuttaman tyomaaran kasvun vuoksi seka rautatierakennusten tyonaikaisen materiaalitarkkailun
hoitamista varten suunniteltiin jaostossa 4 siirrettavaii. maantutkimuslaboratoriota. Laboratorioiden hoitajiksi maaratyille henkiloille jarjestettiin
jaostossa viikon kestii.neet kurssit .
Kertomusvuoden aikana otettiin rautatietutkimuksilla kaytt66n eismografi, jolla osittain pyritaan korvaamaan koetinkairaukset kalliopinnan
sijaintia maarattaessa.
Lisak i jaosto osallistui radan rakentamista ja
kunnossapitoa koskevien ohjeiden ja maaraysten
uudistamistyohon.

RAUT ATIERAKENNUKSET

Kertomusvuonna jatkettiin toita Kontiomaen
- TaiYalkosken, uolahden-Haapajarven, Kaulirannan-Kolarin, Luumaen- Lappeenrannan,
ja Joensuun-Koveron-Rerajarven rautatierakennuksilla, Lahden- Loviisan ja Jyvaskylan~uolahden ratojen muuto toilla ·eka Pyhasalmen
kaivosratarakennuksella ja aloitettiin tyot Tampereen-Parkanon-Seinajoen rautatierakennuksella.
Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin mainituilla rautatierakennusosaston alaisilla tyomailla
seuraavasti:

Kontiomiien-Taivalkosken rautatierakennus
Kontiomaen-Taivalkosken 174 km:n pituinen
rata sisaltyi 20 paivana huhtikuuta 1934 annettuun lakiin rautatierakennuksista vuosina 19341938 ja en rakentamistyot aloitettiin vuonna
1934. Kertomusvuonna on 3 km:n pituinen rataosa Taivalniska-Taivalkoski avattu liikenteelle,
joten koko 174 km pituinen rata on liikenteen
palveluksessa.
Kertomusvuoden paaasiallisimmat tyot ovat
olleet kolmioraiteen rakentaminen Taivalkos-
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k e lle , raiteen sorastus ja nos to seka tasotustaytt een ajo Taivalkosken asemalle .
Varoj e n

Suoritetut tyot
P e n g e r r y s t y o t. P en gerrystoi ta on s uo ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1961 sek a
rautatierakennustoiden alkami es ta luki n seuraavasti:

kaytto

Va1·sinaiset miitirarahat
Siirtynyt v:lta 1958 19 Pl. I: 14
37 096 mk
>>
v:lta 1959 19 Pl. I: 17 235 514 674 >>
v:lta 1960 19 Pl. I: 15 146 059 464 •>
K a ytetty vuonna 1961

381 611 234 ))
74 825 526 >)

Siirtyy vuodelle 1962

306 785 708

T

y oI a

>)

j i

I------=...::..::.------;
v . 1961
1- - - - - - - IPaljous
vv. 1934J

Paljous

Pengerrystyot
Laskuojien kaivua .... .. . . .. ... . .. .... .. . . ....... .
Maata ojista penkereeseen ........... .. ... . . ...... .
» sivunn ............... . . . ....... . ... . .
rataleikkauksista penkereeseen ............ . . .
•>
» sivunn .. . ..... . ........ . . .. ......... .
Lisamaata penkereeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sivu- ja laskuojien lotlhimista ........... . ... .. .. . . .
Rataleikkauksien louhimista ja sorammuia . . . . . . . . . .
Tuki- ja keilamuuria ......... . . . ... . .......... . . . .
Kiviverhousta . . ....... . . . . .... . ....... . ... . . . ... .
Multa· , turve- ja soraverhousta ..... . .... . ... . ... . .
Salaojaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 931m 3

5 000 000: 4 075 436: -

~

14 286 401: -

Piiiillysrakenne
Raidesoraa ennen kiskotusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·~. . ... normaaliradan junilla ... . .. . ......... . . .
Sepelomtia ....... . . .. ............ . ... . ....... . .. .

2 110m3

R u m m u t j a s i 11 a t. Taivalkosken kol m.ioraiteelle tehtiin 1 putkirumpu ja Iijoen ratasilta valm.istui lopulliseen kuntoonsa.
P ii. ii. 1 I y s r a k e n n e . Pii.araidetta naulattiin 522 m ja Taiva1kosken kolm.ioraidetta 760 m,
kaikki 30 kg:n vanhoilla kiskoilla. Rataosalla
L eino- Taivalkoski suoritettiin tarkistusnosto.
T i e t j a 1 i i k e n n e p a i k k o j e n t as auks e t. Puolankar-Taivalkoski maantiella
suoritettiin 230 m tiensiirtoa Taivalkosken alikulkusillan kohdalla. Taivalkosken 1iikennepaikan vii.liaikainen tulotie rakennettiin .
Huon e r a ken n u k s e t. Taivalkoskelle rarakennettiin va1iaikainen asemarakennus ja kahden perh en asuinrakennus seka sauna. Pysyvii.
asemarakennus saatiin vesikattoon.

1528 992: -

99 804m 3
138 863 ))
257 040 »
1 313 161 »
148 480 >}
1 817 446 ))
6 617 >}
224 277 •
21 761 ))
23 554m 2
423 531
5 371nl

457 889: 51800: 508 916: -

132 867m3
488 966 »
6 099 •

7 850:-

697

196 1

Kus tannus

>}

243m

V i e s t i I a i teet. Viestilinja uusittiin valillii. Laaja-Vii.ii.kio ja Pesiokyla- Ammiin aari.
Yhden kuparijohdon asennusta on jatke ttu valillii. Hyrynsalmi- Taivalkoski.

Suolahden- H aapa ja1·ven rautatierakenn u s
Tii.lla 171 km:n pituisella radalla, jonka rakentam.isesta paatettiin 20 paivanii. huhtikuuta
1934 annetulla lailla rautatierakennuJ,sista vuosina 1934- 1938, aloitettiin rakentamistyot vuod en 1938 1opulla. Rata on jo kokonaisuudessaan
avattu liikenteelle.
Vuoden aikana jatkettiin toita paaasiallisesti
Saarijarven- Pihtiputaan valilla ja laajennus toita Haapajarven asemalla.
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Yarojen kaytto

Suoritotut tyot

Varsinaiset mi:Uira1·ahat

P e n g e r r y s t y o t. Pengerrystoita, lahinna
loikkausten puhdistamista, suoritettiin SapranPihtiputaan valilla ja soran kulj etusta junilla
ratao alla Saarijarvi-Pihtipudas.
Pengenystoita on suoritettu ja raidesoraa kLtljetettu kertomusvuonna ja rautatiorakennustoiden alkamisesta lukien seuraavasti:

Siirtynyt

v:lta 1959 19 Pl. 1:17 290 332 300 mk
» 1960 19 Pl. 1:15 72 780 923 >>
l\fyonn etty v:lle 1961 19 Pl. 1:25 400 000 000 >>
Kaytetty vuonna 1961

763 113 223
326 455 962

Siirtyy vuodelle 1962

436 657 261

>)
>)

))

'l' y 6 I a j i

P engerrystyot
Rata-alueen raivausta .......................... . . .
Laskuojien kaivua ........... . ..... . ............ . .
Maata ojista penkereeseen ........... . ..... . .... . . .
» sivuun .............................. .
rataleikkauksista penkereeseen . ... ......... . .
>>
sivuun .... . ............. . ........... .
Lisamaa ta penkereeseen . ........... .. ............ .
ivu- ja laskuojien loubimista . ... . ................ .
Rataleikkauksien louhimista ja soramnuria ......... .
Penkereen alustan vahvistamista .. . .. . ............ .
Ttlki- ja keilamuuria .. . ........... . .... . ......... .
Kiviverhousta .. . ............ . ............... . ... .
Multa-, turve- ja soraverhousta ........... . . . ..... .
Salaojaa . ...... . .. . ...... .. ....... . ... . . . .. . . . ... .
Kivibeitoketta .............. . .................... .
P iidllysra kenne
Raidesoraa. ennen kiskotusta ...... . ...... . ... . .. . . .
>>
normaaliradan junilla ..... . ............ .
Sepelointia. . ... .. ....................... . ........ .

P a ally s rake nne . Uudet 43 kg:n kiskot
vaihdettiin rataan n. 2 km:n matkalla Saarijarven
suunnalta
Kolkanlahden
pohjoisvaihteelle
saakka. Samoin
uoritettiin tyoraidekiskojen
vaihtami ta kaytettyihin 30 kg:n kiskoihin Kannonkoskella, Varasen pohjoispuolella ja Korpisen
-Pihtiputaan valilla paaraiteessa yhteensa 19. o
km:n matkalla ja sivuraiteessa 1. 9 km. Uusia
sivuraiteita naulattiin 30 kg:n kiskoilla 2. 6 km.
mi ta puolet Haapajarvella. Pihtiputaan kolmioraiteeseen vaihdettiin 622 m 30 kg:n kiskoja.
Enonjarven koeraiteeseen asennettiin uusia 54
kg:n kiskoja 107 m:n matkalla.
A i t a u k s e t,
t ie t
j a
t a s a u k s e t.
Piiriaida.t pystytettiin Ko lkanlahden,
apran,
Enonjarven ja Kutemaisen li.i kennepaikoille.
Suolahden, Varasen ja Kutemaisen tulotiet seka
to iden muutokset ja korotukset Vuoskosken4

1271-63

Paljous

v. 1961

Paljous

2 060m 3
18 l)
10 321 &
2 0 l)
34 6.t7 •
16 504 ))
409 ))
1184 >)
4 317 ))
361 111 2
49155 l)

6 994m 3
3 450 l)
2 717 ))

I Kustannus
1402275:
913 920:
3 600:
3 640341:
219 560:
9 250 29:
6129245:
146 510:
1 990 918:
257 354:
8 997 631:
187 373:
7 383 940:
166 681:

VY.

-

3 991683: 2 308 256: 3 668 976: -

1938-1!)61

123 131m 3
117 455 >)
228 855 l)
1 895 768 ))
307 241 ))
2 235 432 ))
14 091 •
402 371 >)
33 553 ))
11 822m 2
774 734 ))
8840m
11 256m 3
248 405m 3
630 442 >)
11627 l)

Lokalahden tielle ja Kannonkosken, Joutsenjarven, Hevosjarven ja Keitelepohjan ylikulkusiltojen luona valmistuivat luovutuskuntoon .
Varasto- ja kuonnausalueiden tasoitustyot valmistuivat Kolkanlahden, Sapran, Kannonkosken
ja Vara en liikennepaikoilla. Tasoylikaytavia rakennettiin tarpeellisiin paikkoihin.
H u o n e r a k e n n u k s e t . Kahden perheen
asuinrakennus valmistui Kannonkoskolla. Liikennerakennusten perustustyot aloitettiin Saprassa,
Enonjarvella, Kannonko kella ja Kutemaisissa .
Vies ti l a i tee t. Viestilinjalle valilla Keitelepohja-Pihtipudas vaihdettiin kyllastetyt puhelin pyl vaat.
R ad an varus t e t. Varavedenantolaitos
rakennettiin Haapajiirvelle ja halonantolaituri
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En onj arvelle. B ton is t kuorma uslaiturit rakenn ettiin Kann nkoskelle, Alvajarvelle ja Muurakseen. L okalahden maanti en tasoylikaytavalle
Varasen pohjoispuolello rakennettiin sahkoturvalaitteet.

Myos I'atasutmtien Kolari- Kaivo. alue ja riesaRautuvaara tutkimukset suoritettiin.
Varojen kaytto

Va1·sinaiset mai:iraralwt
]{ aulirannan-]{ ola1· in 1·autatierakenn us
K aulirannan- Kolarin 124 km:n pituisen radan
rakenta:mis sta piiatettiin 23 paivana j oulukuuta
1959 annetulla lailla. Eduskunnan myonnettya
vuonna 1959 miiararahan ja valtioneuvoston 23
pai vana joulukuuta 1959 tyolli yy varoja a loiLot tiin radan rakontamistyot saman vuoden joulukuussa.
Vuoden aikana ovat rautatierakcnnuks n piiaasiallisimmat tyot olleet rata-alueen raivaus, rat.aleillliauksien teko ja lisama id n ajo. Lisak. i on
r ak ennettu ratasiltoja ja rumpuja sek a liikenne-,
asuin- ja huoltorakennuksia ja nanlattu raidetta.

T y 0 1 ai i

,'iir tynyt
vuodelta 1959 19 Pl. I: 17
Myonnetty
vuodelle 1961 19 Pl. I: 25

1 000 000 000 )}

KayteLty vuonna 1961

1 007 8 2 229 )}
772 443 539 )}

Siirtyy vuodolle 1962

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

Rum m u t j a s i I l at. Rumpuja valmi tui
52 kpl ja terasbetonisia kehasiltoja 3 kpl. L isak si
suoritettiin Ratasjoen levysillan t ukimuur ien
betonivalut.
P a a l 1 y s r a k e n n e . P aaraide tta kisk otettiin Kaulirannan-Pellon viililla 18. o 7 km ja
l.isa k si .Juok sengin liikennepaikan sivuraidetta
220m.

235 43

690 )}

Suoritetut tyot
P eng or y s t y 6 t. Pengerrystoita on suori tettu ja raidesoraa kuljetettn vuonna 1961 seka
rautatierakennustoiclen a lkamisesta lukicn seuraavasti:

Y.

1961

I Ku~tannu ·

l'aljous

Pengerrystyot
Rata-alueen raivausta ... . . ... .... ... . ...... . .. . .. .
Laskuojicn ka.ivua . ...... . ... .. . ...... . .......... .
Maata ojista. penkoreeseen . ................. . .. ... .
>>
sivuun ............................ .. .
rataleikkauksista penkeree cen . ..... . . . .. .. . .
•>
>>
sivuun .................... .
Lisamaatn pcnker cseen . .. . . . . . ...... ... ... . . .. .. .
Sivu- ja laskuo jien louhintaa. ... . ........ ... .... .. . .
Rataleikkauksien louhinta:t ja soramuuria . ..... . ... .
Penkereen alustan va hvistamista. .................. .
Tuki- ja keilamuuria .. . .. .. ...................... .
Kiviverhousta ... ... . . . ... . . ...... . ..... ..... ... . .
Multa-, turve- ja soraverhousta ........... . .. . ... . .
Salaojaa . ................................ . ....... .
Kivihci toketta. ... .. .... .... ............ . ..... ... . .

7 882 229 mk

27 492m 3
660
113 451
190 214 >)
85 274
427 440 l)
764 >)
19 f>84 >)
2142 >)
3 713m 2
2 250m
6 347m 3

10 470

>}

6 292 441: 9 499 864: 323 540: 4R 062 441: 86 888 934: 21 680 131: 149160 08 : 1 234 182:23105 902: 515 466: 5 897 023: 3 771026:293 025: 6 934 158: 5 409 726: 3 477 303: -

Paljous
vv. 1959-1961

37 229m 3
1 82 2 •

166 084
429 670 ,,
113 212 >)
604 8 4 ))
1609 »
:22 262 >}
2142 ))
3 713m 2
2 005 >}
2 272 Ill
6 347m 3
10 470 ))

Tiot j a liik en n epa ikkoj en ta s au k s e t. Turtolan liikennepaikan tulotiella
su oritettiin raivaus- ja leikkaustyot sekii. rakennettiin rummut . .Juoksengin ja Turtolan liikennepaikkojen tasoitukset saatiin loppuun su orite tuiksi.
Huon e ra k e n u k set. Tilapa isiii. majoitusparakkeja pystytettiin 4 kappaletta. Pelion ja
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Xaamijoen valiaikaiset asemarakennukset saati.in valroiiksi. Kolariin valmistui 2 perheen asuinrakennus. Pellossa 2 perheen asuinrakennus saatiin vesikattoon, samoin kuin Juoksengin ja Turtolan ratavartijan asuinrakennuksetkin.
Vies til a itt e e t. Naaroijoen, Koivumaan ja
Sieppijarven tyopisteisiin jarjestettiin puhelinyhteydet.

Luumden .£appeen1·annan rautatierakennus
Luumaen- Lappeem·annan 27.3 km:n pituisen
oikoradan rakent;amisesta teki valtioneuvosto
paatoksen 25 paivana helmikuuta 1960 ja eduskunta myonsi 8 paivana tammikuuta 1960 tuloja menoarviossa maararahan, jolloin radan rakennustyot aloitettiin saman vuoden helmikuussa.
Kertomusvuonna on pengerrystyot suoritettu
melk in loppuun. Paaraiteen ja sivuraiteiden

T

yo laj

i

kiskotusta jatkettiin ja liikennepaikoilla suoritettiin tasoleikkauksia. Samoin jatkettiin kallionlouhintaa Toikkalassa.
Varojen kaytto

Varsinaiset mddrarahat
Siirtynyt v:lta 1960 19 Pl. 1:15 51 207 993 mk
Myonnetty v:Jle 1961 19 Pl. !:25 590 000 000 »
Kiiytetty vuonna 1961
Siirtyy vuodello 1962

Piiiillysrakenne
Raidesoraa ennen kiskotusta ........... . .......... .
Sepeliiintia . ........................ . ............ .

Edellii. mainituista tyomaarista on yksityinen
lu-akoitsijaliike
uorittanut rautatiehallituksen
kan sa tekemansa sopimuksen perusteella kaiJion louhintaa 9 457 m 3 •

R u m m u t j a s i l I a t. Kertomusvuoden aikana saatiin valmiiksi 35 rumpua. Naiden lisaksi
jatkettiin Luumaen ratapihalla olevaa kivirumpua 100 cm:n putkilla . Lisaksi valmistuivat
yhden alikulkus illan perustukset .

90 947 564 ))

Suoritetut tyot
P e n g e r y s t y o t. Pengerrystoita on :moritettu seka raidesoraa ja -sepelia kuljetettu vuotma
1961 seka rakennustoiden alkamisesta lukien seuraavasti:

\' . 1961

Paljous
YV. 1960-1961

Paljous

Pengarrystyot
Rata-alueen raivansta .... . .................. _.... .
La 1-.-uojien kaivua ....... . ..... . .. . ...... . ....... .
~[aata ojista pcnkcreeseen ........................ .
>>
sivuun ............. . ................ .
rataleikkauksista penkereeseen . . ............ .
»
>>
sivunn .................... .
Lisamaata penkereeseen ................ . .. . ...... .
ivu- ja laslruojien louhintaa ...................... .
Rataleikkanksien lou.luntaa ja soramunria .......... .
Penkerecn alustan vahvistaminen .............. . ... .
Tnki- ja 1 eilamuuria ...................... . ...... .
Kiviverhousta ............... . ................... .
l\fulta-, turve- ja somverhousta ........ . .......... .

641 207 993 ))
550 260 429 >)

J

2 446m 3
395 ))
19 852
58 63fl ~
39 548
202 980 l)
65 *
30 644 »
227 l)
775m 2

Kustannus

44 561:562 653:57 571:4 987 674: 19133 319: 7 824 27-!: 59 895 874: 338 656: 58 349 665: 1856553:194 297:875 763:-

7 996m 3
11 455 ••
33301 ,,
169 658 ..
48 805 ~
275 030 ..
89 •>
38 065 ••

227 •
04m~

2 897
37 055 m3
295 165 »

12 294 038:41486308:-

~

37 870m 3
295165 ,,

P a a ll y s r a k en n e. Valikerros on koko
rataosuudella valrnis ja alustava tukikerros sepelista saatiin vahp.i.iksi suurimmalta osalta. Raiteen kiskotusta suoritettiin 54 kg:n kiskoilla. Paaraidetta oli vuoden lopussa kiskotettu 12.7 km ja
sivuraidetta Luumaen ratapihalla 43 kg:n kiskoiila 0. 9 km.
A it auks e t, tie t j a t as auks e t.. Liikennepaikoilla on suoritettu tasoleikkauksia ja
ajettu tasoitustaytetta.
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H u o n e r a k e n n u k s e t. Kahden perheen
asuinrakennus ja auna Torolan liikennepailmlla
saatiin valmiiksi pienia viimei telytoita lukuunottarnatta ja yhden perheen asuinrakennus Lappeenrannassa saatiin ve ikatt oon.

Varojen ldi.ytt o

Va1·sinaiset miia?·i:i?·ahat
Siirtynyt v:lta 1959 19 Pl. I: 17
339 461 m.k
1960 19Pl.I: 15
(pakkolu.n.)
267 •>
Myonnetty v:lle 1961 19 Pl. I: 25 40 000 000 mk

J oensu un-]( ove1·o n-H erajiirven ?'autatim·alcenn~ts

T >i.rna 53 km:n pituinon rata on osa JoensuunIloman.tsin radasta, joka sisiiJtyi 3 paivana k esa kuuta 1938 annettuun laki in rautatierakennuksista vuosina 1939- 1946. Joensuun-Koveron
44.4 km:n pituisen ratao ·an rakentarnistyot aloitettiin vuoden 1949 loppupuolella, ja taman osan
valmistuttua vuoden 1960 alussa teki valtioneuvosto 14 paivana tammi.kuuta 1960 paatoksen
Koveron-Herajarven rataosan rakentamisesta,
jolloin viimeksi mainitun osuuden rakentamistyot valittOmasti paatoksen teon jal.keen aloitettiin.
Vuoden 1961 p aaas iallisimmat tyot ovat olleet
ratasiltoj en ja rurnpujen tekoa ja leikkaustoiden
loppuunsuorittamista.

T y 6 I aj i

40 339 728
26 340 802

Kaytetty vuonna 1961
Siirtyy vuodelle 1962

13 998 926

>)
>)

>)

Tyollisyysvamt
Myonnetty v:lle 1961 19 Pl. VI: 1
Kaytetty vuonna 1961
Jaannos

82 000 000 »
75 255 136 >>
6 744 864 ))

Suoritetut tyot
Pen gerry sty o t. Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kulj etettu vuonna 1961 seka
koko rautatierakennuksen toiden alltarnisesta
lukien se uraavasti:

v. 1961

I

Paljous

Paljous
vv. 1949-1961
Kus tannus

Pengerry !yo!
Rata-alueen raivausta . . . .. .... . .. . ... . ....... . ... .
Laskuojien kaivua .......... . ... .. . . .. ... . ..... . . .
l\IInata ojista penkereescen ...... . ......... _. . ..... .
>>
sivuwl .... . ... . ... . ... .. ............ .
rata!eikkauksista pcnkereeseen .. .. ... . ...... .
>>
>>
sivuun ... . .. ... . . ........ . .
Lisamaata penkereeseen .... . .... . ........ . . . ..... .
Sivu- ja lasb."Uojicn louhimista .................. .. . .
Rataleikkauksien louhimista ja soramuuria .. . ...... .
Tuki- jn keilamuuria. . ..... . .... . ................. .
Kiviverhousta ...... . .... . . . ........ . . . ..... . ... . .
1\IIulta-, turvc- ja soraverhousta .... . ..... . ..... . .. .
Sa.Iaojaa .............. . ........... . ............. . .

3 531m3
3 085
41284

>)

21 705 >)
151 ))
23 441 •

1089154: 1687 284:50 292: 1406 959: 17 505 493: 112 200: 4 759 676: 228191:32 476 418:42 880:-

24 523m 3
32 236 ))
65 649
402132 ))
91909
500 478 ))
1836 ,,
90 539 ))
3 628 ))
3 515m 2
702 ))
2 905m

Paiilly rakenne
Raidcsoraa ennen kiskotusta ...................... .
normaaliradan jUJlilla .. . .......... . .... .
R u m m u t j a s i 11 a t . Kaikki rurnrnut on
saatu valmiiksi. Yksityisen urakoitsijan toimesta
on rakennettu Hotinjoe n, Vilvasjoki I:n ja Vilvasjoki Il:n ratasillat.
A i t auk s e t . Piiriaidat rakennettiin kertomusvuoden kuluessa Keskijarven asema-alueelle.

Lahden-Loviisan radan muutostyo
Lahden - Valkon sataman 78.35 km:n pituisen

421880:-

22148 m3
172 097 >)

kapearaiteisen radan muuttarnisesta normaali raiteiseksi kilornetrille 1 saakka Val.kossa teki
valtioneuvosto periaatepaatoksen 8 paivana helmikuuta 1957 ja myonsi. tyollisyysvaroja 2 1 paivana h elmikuuta 1957 , jolloin radan rakennustyot
alo it e ttiin saman vuoden h elmikuussa. Rautatien
muutostyon jatkamisesta kilometrilta 1 Val.kon
satamassa etelaan radan loppuun saakka teki
valtioneuvosto paatoksen 19 paivana rnarras-
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kuuta 1959 paattaen samalla Loviisan kaupungin
osalJistumisesta Valkon sataman raiteiston rakentamiskustannuksiin. K ormaaliraiteisena avattiin
rata yleiselle liikenteelle 1 paivana joulukuuta
1960.
Vuoden 1961 aikana ovat muutostyon paaasiallisimpina toina olleet pengerrysten viimeistelytyot, Valkon sataman raiteistotyot, ojien
kaivu ja viimeistely seka asuin- ja liikennerakennusten ja Loviisan veturitallin korjaustyot.
Varojen kaytto

E1·inciisten velallisten ja velkoja·i n tili
Valtioneuvoston 19. 11. 1959 tekeman paatoksen mukaisen rautatiehallituksen ja Loviisan kaupungin valisen, 31. 3. 1960 tehdyn sopimuksen
perusteella on Loviisan kaupunki suorittanut
Vuoden 1960 ail.:ana
Kaytetty vuonna 1960
Jaannos vuodelle 1961
Loviisan kaupunki suorittanut
vuonna 1961

Varsinaiset miiarc'irahat
l::liirtynyt

v:lta 1959 19 Pl. !:17 154 097 660 mk
1960 19 Pl. !:15 114 198 892 >>
Myonnetty v:lle 1961 19 Pl. !:25 230 000 000 >>
Kaytetty vuonna 1961

498 296 552
192 581 810

>)

Siirtyy vuodelle 1962

305714742

>)

>)

Kaytetty vuonna 1961

5 000 000 ))
5 000 000 »
10 000 000
10 000 000

>)

))

Suoritetut tyot
P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1961 seka
rakennustoiden alkamisesta lukien seuraavasti:

v. 1961

T yo I a j i

15 000 000 mk
10 000 000 ))

Paljous

Paljous
V\', 1957-1061
J

Kustannus

Pengerrystyot
Rata-alueen raivaust<t ..................... .. ..... .
LasJ,;uojien kaivu<t ....... . .................... ... .
l\1aata ojista penkercesccn ........... .. . . .. . ...... .
» sivmm .................... . ......... .
rataleikkauksista pcnkerccseen ..... . ........ .
»
>>
sivu un ... . ................ .
L.isamaata penkereeseen ..... .. ... . ... . . . . . ....... .
Sivu- ja laskuojien louhintaa ...................... .
RataJeikk<tuksicn louhintaa ja soramuuria .. .. . . .... .
Penkereen alustan vahvistamista .. ............. . .. .
Tuki- ja keilamuuria ............................. .
Kiviverhousta ......................... . .... . .... .
Salaojaa ..... ........... .. ... . ...... ....... ...... .

2 703m 3
90 I)
38 860
15 027
3 4!!6 »
170 ))
1 266 ))

900 536: 02 550: 1 800:12 739 406: 15 790:2 515 546: 566 972: 370 224: 19 0 523:616 970:365 40: 4 510: -

11 20m 3
1225l ))
76 356
70 080 •>
113 21
212 157 ,,
192 •
26 916 •

219 •
664m 2
15 111

Piiiillysralcenne
Raidesoraa ennen kiskotusta ... . .... ... .. . .... .... .
·~.. . .. normaaliradan jun.illa ... .. ... . . . . .... .. .
Sepelomtia .. . .... . .... ..... . ... .... .. ... ........ .

18 063m 3
7 754 >)

R u m m u t j a s i l 1 a t . Kertomusvuoden
puolelle jai rumpu- ja siltatoista vain yksi betonirengasrummun ja kahden vanban kivirummun
j atkaminen.

m:n mittainen tiensiirto. Liil.:ennepaikoilla on
suoritettu tasoitusleikkauksia ja tasoitustayttoii..

P a a lly s rake nne. Sivu- ja syrjiira:teita
kiskotettiin 30 kg:n vanhoilla kiskoilla 3. 2 s 6 km.
A i t a u k s e t,

t i e t

Pernajan-Lapi~1jarven

j a t a s o i t u k s e t.
tiellii. valmistui 205.51

4 387 916: 11529 776: 119 050:-

241 232m 3
58 407 ))
225 "

Huon era k en n u k set. Vanhoista rakennuksista saattiin kot·jatuksi seuraavat ratavartijaa unnot: Pennala, Pakaa, MyTskyla, Michelspiltom, Andersby ja Kuggom. Samoin on ulkorakennuksia korjattu ja kaksi uutta .;aunaa
rakennettu.
Lahteen ns. Lotilan a lueelle on valmistunut
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uus i rata\·artijan a uinrakennus ja sauna. Orimattil aan tehtiivan asemara k ennuksen peru tuksct valettiin. L ovi isassa k orjatt iin osa entiseslii.
veturitoJii- ja konepajarakennnksesta veturitalliksi huoltotiloincen .

silta- , rumpu- ja kisk otu t yot sekii Kangas u oren
tunnelin louhinta.
Varojen kaytt o

Yarsinaiset maiirarahat
J yvilskyldn-Suolahden radan muutostyo
J yyask ylii.n-Suolahden 40.6 km:n pitui ·en
rataosan liik nnoteknillisesti epaedullisten n ousuja kaarresuhteid en muuttarni scsta vastaamaan
siih en Jiittyvien ratojen rakentamisessa kaytet tyjii. teknillisia maarayksia antoi valtioneuvosto
rakentamisluvan 20 paivana maaliskuuta 1958 ja
myonsi tyollisyysvaroja l l I aivana syyskuuta
1958, jolloin rakentamistyot a loitettiin saman
vuoden syyskuussa.
Vuoden 1961 aikana ovat muutostyon paaasialli~impina toina olleet le ikkaus-, p engerrys-,

'T y 0 l n j i

Siirtynyt v:lta 1960 19 Pl. 1 :18
Myonnetty v:lle 1961 19 Pl. 1:28

29 767 922 mk
00 000 000 ,,

Kaytetty vuonna 1961

829 767 922 "
729 333 454 "

Siirtyy vuodelle 1962

100 434 468 ,,

Suoritetut tyot
P e n gerry sty o t. Pengerrystoita on su o rite ttu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1961 seka
rak nnustoid en alkamisesta lukien seuraavast i:

Paljous
v v. 1958-1961

v. 1961
Paljous

\ Kustannus

Penyerrystyot
Rata-alue!'n raivausta ...... . .. ... . . .. . . .......... .
Laslw o_iien kaivua ....... . ..... ....... . .......... .
Maata ojista pcnkerecseen ... .... ................. .
•>
sivuun ............ .. ... . ...... .. .... .
ra taleikkauksista penkereescen ..... ..... . . . . .
•>
>>
sivuun .................... .
Lisama a ta penl{ereeseen ....... ... ... . . ............ .
Sivu- ja laskuojien lonhintaa ........... ..... . .. . .. .
Rataleikkauk ·ien louhintaa ja soramuurilL .......... .
Penkcreen alustan vahvistamista ........... . .... . . .
Tuki- ja kei!amuuria, .. ..... . ... .. ................ .
Kiviverh ousta . . ........ . . . .. ... ................. .
Multa.-. tllfve- ja soraverhousta . . .. ........... . ... .
Salaojaa ... . .... ... . ...... . . .. ............. ..... . .

2 999m 3
1174 >)
9 965 "
17 188 *
55 223 ,,
146 144 ,,
10 "
1198 "

12 994m 3
12 723
43 868
376 462 ~
13 326 "
629 937 •
174 "
46 613 •

775 "
1 753m 2
15 918 ,,
608m

2 221 492:613 638:7 523 783:2 849 03-!:20 720 721:40 321 7-!5: 293 787: 6 289 92: 9 325 595:2 77419-!: 4 893 893:4165 969:1988 695:-

15 616m 3
9 082 ,,
58 994 >)

4 873 285:1591906: 88 027 595: -

31 290m 3
20 077 "
70 978 "

862 "
3 040 m~
43 795 &
3 272m

Piiiilly~rakenne

Raidesoraa ennen kiskotusta . .... ... . .. . .. .. . ..... .
»
normaaliradan junilla ............. . .... .
Scpelointia . . .................................... .

Edelhi mainituista tyomaarista on sepelin
m1.u-skauk en toimittanut kaksi urakoitsijaliikett a
rautatiehallituksen kanssa tekemiensa sopimust.en
perus t eella Kangasvu oren tunnelin louhinnan
yhteydessa.
T u n n e I it. Kaks i urakoits ijaliik tta on suorittanut rautatiehallituksen kanssa tekemien a
sopimust n perusteella Kangasvuoren tunnclin

louhintaa 74 816 m 3 eli 2 206 m, j olloin tunncli
saatiin louhituksi. Tunnelia on louhittu v. 19601961 yhteensa 92 569m 3 eli 2 734 m.
Rum m u t j a s ill at . Radan paalulla 797 +
15 m valmistui yk ityisen urakoitsijaliikkeen toimesta Vihtavu ren 10 m :n apaa-aukkoinen alikulkus ilta . Uusia b tonirumpuja valmi stui 1 j a
putkirumpuja 2 kappaletta.
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P ti a II y s rake n n e . Enti.sen 25 kg:n kiskotuksen tilalle vaihdettiin uudet 54 kg:n kiskot
sepelialustalle 17 km:n matkalla.

Pyhiisalmen kai·v osratarakennus
Outoknmpu Oy:n k a ivosalueelle johtavan 2. 2
km:n pituisen Pyhiisalmen kaivosraclan rakentamispaa.toksen antoi valtioneuvosto 5 pii.ivana
1narraskuuta 1959 sek a teht.iin radan rakentarnisesta samana paivana kulkulaitosten ja yleisten
toiden ministerion . eka Outokumpu Oy:n valilla
sopimus. Tyot ratarakennuksella aloitettiin marraskuussa 1959. Rata avattiin liikenteelle 15 paivana heinakuuta 1960.

Tampereen 1"akennus

Pw·kanon -

Seiniijoen rautatie-

Tampereen - Parkanon- emaJoen 159. 5 km:n
pituisen radan rakentarnisesta paatettiin 13. l.
1961 annetulla lailla. Valtioneuvosto vahvisti
29. 6. 1961 radan su1.mnan sitoen toiclen aloittamisen kulkulaitosten ja ylei ten tOiden minisrion tyovoima-asian osastolta saatavaan lupaan.
Tyovoima-a ·iain osasto antoi luvan rakennustoiden aloittamiseen 5. 12. 1961, jonka jali<een tyot
aloitettiin tyovoimaviranomaiston maaraamissa
puitteissa 50 km:n matkalla radan pohjoispaassa.
Varojen k aytto

Varsinaiset miiiirarahat
1\iyonnetty v:lle 1961 19 Pl. I: 25 200 000 000 mk
Kaytetty vuonn.a 1961
65 412 355 •>

Y arojen kay tto

Yarsinaiset miiiiriirahat
Niirtynyt v:lta 1960 19 Pl. I: 16
iirretty rataosaston kayttoon

iirtyy vuodelle 1962

Rautatierakennusosaston kaytossa 5 478 432
vuonna 1961
2 042 887

Kayt ett~,
Si~tyy

vuodelle 1962

•>

•>

3 435 545 »

Eriniiisten velallisten ja velkojain tili
Kulkulait osten ja yleisten toiden ministerion
sek a Outokumpu Oy:n valisen sopimnksen perusteella on Outokumpu Oy:n rahoitusosuus puolet
kokona.iskustannuksista
Kaytctty vuonna 1961 (Outokuropu
Oy :n suorittamia varoja)
1 889 129 mk
Eclella mainitut vuoden 1961
2 042 887 >)
miiararahamenot
45 808 541 >)
Vuoden 1960 m enot yhteensa
3 107 007 ))
Vuodcn 1959 menot yhte nsa
:\ienot

~·hteensa

Outokumpu Oy suorittanut
\!LOnna 1960
1961

134 587 645

*

11 478 432 mk
6 000 000 >>

52 847 564

16 600 000
9 276 076
25 876 076

>)

>)

>)

Su or it ot ut tyiit
Tayskoneellinen tutkimus suoritettiin koko
rato.osalla.
Erikoistutkimuksia
suoritettiin
rumpu- , silta- ja liikennepaikoilla. Lisaksi pystytettiin muutamia majoitusparakkeja.

Rautatietutlcimukset
Parilckalan-Onkamon radan rakentamisesta
saadettiin 13 . I. 1961 annetulla lailla ja valtioneuvosto vahvisti radan suunnan 21. 12. 1961.
Radan pituus on 92. o2 km. T ayskon eell inen ratatutkimus suoritettiin koko rataosaUa seka erikoistutkimuksia rumpu- ja siltapaikoilla sek a liikennepaikka-alueilla. Lisaksi suoritettiin valrnistelevia toita rakennustoiden aloittamiseksi, rom.
majoitustiloiksi p ystytettiin parakkeja ja kunnostettiin eras tie- ja vesirakennushallituksen majoitusalue, j ohon toiden alkaessa vo idaan s ijoittaa
tarpeellista tyonjobtoa ja 350 tyontekijaa seka
jarjestettiin varastot.iloja ja pystytettiin huoltorakennu .

>)

Varoj en k aytto
, uoritetut tyot

Varsinaiset miiiirarahat
Kertomusvuonna rakennettiin Iisalmen-Yliyieskan radalta erkanevan kaivosraiteen vaihde -ja
tun ·alait os seka suoritettiin kaiv osraiteessa kaytettyjen ratakiskojen yhteenhitsaus parittain.

1\iyonnetty v :lle 1961 19 Pl. I : 25 150 000 000 mk
Kaytetty vuonna 1961
45 968 728 •>
Si irtyy vuodelle 1962

104 031 272

>)

Vuoonna 1961 kii.ynnissii. olleisiin rautatie- ja ratarakennuksiin niiden aloittamisesta alkaen vuosittain ja yhteensa kii.ytetyt rahamii.ii.rii.t, samoin kuin niihin ja rautatierakennuksiin vuonna 1961 kii.ytetyt varat ilmenevii.t seuraavasta taulukosta:
Yuosi

I Kontiomiiki-

I Taivnlkoski

Suolahtillaapajiirvi

JoensuuKoveroHerajarvi

LahdenLoviisan
radan

muutost.y6

1934- 38
1939
1940
1941
1942
19-! 3
19H
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

44 313178
29 912 353
4 443 702
3 867 966
5 391173
6 373 487
4 031 845
3 958 285

989 757
29 955 094
123 307 004
218 141 838
316 081 925
346 3 7 752
415 157 595
673 191 569
620 249 572
606 350 690
420 670 924
166 415 511
74 825 526

1 601 382
10 081 576
6 333 869
5 027 573
6 348 928
6 333 637
4 050136
5 189 915
11195485
8 529 766
15 428 320
132 613 904
228 650 716
267 274 717
250 009 222
805 356 852
1 216 788 078
1 019 682 563
785 465 052
893 844 297
761 542 791
655 792 810
622 881 312
326 455 962

14 114 o16 746

Iso46 478 s63

-

-

JyviiskyliinSuolahden
radan
muutosty6

KaulirantaKolari

LuumiikiLappeenranta

Pyhiisalmen
kaivosrata

TampereParkano. einiij oki

I

I
I

I
17 020 947
171 893 800
84 255 733
6 638 891
159 858 074
385 275 301
262 772 701
211 288 469
275 408 521
324 209 578
80 677 013
58 200 732
10 1 595 938

I

64818719
276 240 195
328 847 567
288 855 881
192 581 810

4<l322
303 220
469 011
729 333

102
265
721
454

I
341305
454117 771
772 443 539

1 2 139 o96 698 \ t151 344 t72 11 543 ss7 542 11 226 9o2 615 1

2 470 805
21 701 030
2 042 887

148 792 007 1
550 260 429

65 412 355

26 214 722 1 699 o52 436 1

65 412 355

V·u onna 1961 on ktiytetty lisi.iksi:
E;ii linjarvcn- Juankosken rautaticrakennuR ........ .
Yiheriii.isen ratarakennus ... . ..... . . . .. . ......... .

:~:3

641 346 mk
8 360 >)

Yhteensii 1·uonna 1961:

Rautati e- ja ratarakcnnuksd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hautatietut.kimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:! 848 601 606

•>

5:3 549 289

•>
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J yvaskylan-J dmsanlcoslcen radan rakentarnisesta saadettiin 13 . 1. 1961 annetulla lailla. Kertomusvuonna suoritettiin ratalinjalla alustavia ja
silmamaaraisia tutkimuksia edullisi=an vaihtoehdon loytarniseksi.

TyolUsyysvarat
Myi:innetty v:lle 1961 19 Pl. YI: 1
Kaytetty Yuonna 1961
Jaannos

10 000 000 mk
7 580 561 •>
2 419 439

•>

Varojen kaytti:i
V a1·sinaiset rniiararahat
Myi:innetty v:l le 1961 19 Pl. 1:25 100 000 000 rnk
(ehdollinen maararaha)

IV.

KULJETUSKALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET

l{uljetuskalusto
Dieselvetureita valrnistui kotimaisista tehtaista yhteensa 33 kpl, joista 9 Hr 12-sarjan die sel ahkoista linjavetw·ia ja 24 Vv 15-sarjan die seljarjestelyveturia. Itavaltalaiselta toiminimelta
.Jenbacher Werkelta vuokrattuna ollut diesel vai.h tovetw·in vuokraus jatkui koko vuoden . Kun
kertomusvuoden aikana ei hylatty yhtii.an moottoriveturia, oli niiden lukumaara edella olevat
I isaykset huomioonottaen 161 (
1 vuokraveturi), vastaavien lukujen ollessa vuoden 1960
lopussa 128 + 1 vuokravetw·i.
Moottorivaunuja ei valmistunut kuluneen vuoden aikana. Dm 2-sarjan moottorivaunuista hyUittiin nykyiseen liikenteeseen sopimattomina ja
loppuunkuluneina viimeiset 2 kpl. Tasta johtuen
oli vuoden lopussa kayti:i. sa 23 moottorivaunua.
(vuoden 1960 lopussa 25 kp l).
Keveita moottorivawmja (kiskobusseja) valmistui kertomusvuonna 23 kpl seka hy lattiin.
yhteenti:irmayksessa vaurioitumisen takia 1 kpl,
joten niiden lukumaara oli vuoden lopu. sa 189 kpl
(v11oden 1960 lopussa 167).
Liikentee ta poistettiin tulipalossa vaurioitumisen takia 1 hi:iyryveturi, joten vuoden lopussa
oli bi:iyryveturien lukumaara 658 (V11oden 1960
lopussa 659) .
Vaunuja vahnistui vuoden aikana seuraavat
maii.rat: kiskoauton liitevaunuja, joissa on 2 lien
matkustaja- ja tavaraosasto sarjaa EFiab 10 kpl,
kiskoauton liitevaunuja, joissa on kondukti:ii:iri- ja
postiosasto sarjaa FPoab 4 kpl, 2 lk:n matkustajavawmja sarjaa Eit 10 kpl, yhdistettyjii. 1 ja 2
lk:n matkustajavaunuja sarjaa CEit 4 kpl, 1 Jlr:n
matkustajavaunuja sarjaa Cit 1 kpl, lii.mminvawlUja sarjaa Ggv 11 kpl, avonaisia tavara-

+
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vawmja sarjaa Hk I 065 kpl, sarjaa Om 25 kpl.
sarjaa Orne 5 kpl ja sarjaa Kn 5 kpl seka sepelinlevitysvaunuja sarjaa Mas 180 kpl.
Lisii.ksi valmistui sii.ilii:ivaunuja Kamex Oy:lle
sarjaa Sso 2 kpl. Finnish Chemicals O:ylle sarjaa Sfc 7 kpl ja Neste Oy:lle sarjaa Sne 4 kpl
seka sementinkuljetusvaunu ja Lohjan Kalkki
Oy:lle sarjaa ilk 15 kpl.
Vuoden aikana poistettiin liikenteesta henkili:i ·
vaunuja 25 kpl, katettuja tavaravaunuja 116 kpl,
avonaisia tavaravaunuja 387 kpl, virkatarvevaunu ja 73 kpl seka vieraita vaunuja 7 kpl.
Kertomusvuoden lopussa oli henkilovaunuja
1 484 kpl, joista virkatarvekayti:issa 164, tavar a vaunuja 27 303 kpl, joista katettuja 9 704,
avonaisia 13 662 ja virkatarvevaunuja 3 977 kpl.
Jlr[ ootto?·ivetU?·eita ja moottorivau.nu.ja seka niiden
ralcenteen kehittamistii koskevat tyot

Jo usean vuoden jatkunut uuden dieselvetovoimakaluston hankinta oli kertomusvuonna jokseenkin yhta laajaa kuin edellisenakin V11onna ja
aiheutti siten paaosan moottorivetureita ja -vaunuja koskevi ta ti:iistii.. Huomattavan osan kyseisista tehtavista muodostivat rakenteilla olevan
moottoroidun kaluston tyi:in ja tarveaineiden tarkastukset seka valmi tuneiden vaunujen ja veturien vastaanottokoeajot luovutustarkastuksine n.
Kaluston osarakenteiden, ku ten aluskehysten.
korien, telien ja pyi:irakertojen tarkastukset suoritettiin paaaiassa Lentokonetehtaalla ja Lokomolla, jo1lka lisaksi vaativia yksityisia rakenneelimia, kuten jousia ja hammaspyoria tarkastettiin mm. Fiskars Oy:n ja Yalmet Oy:n Rautpohjan tehtailla. Tarkastustoimintaan sisaltyi
myi:is Yv 15-veturien dieselmoottorien ja Hr 12-

vetmiPn diesclg neraattoriryhmien koekaytto ja
tarkastns Tampella Oy:lla seka Dm 7-vaunujen
rlie><e>lmoottoricn koekaytto Yalmet Oy:n LinnavuorPn tehtaaR a. Kertomusvuonna osall istuttiin
e>rilliRissii. poikkeustapauksi sa lisak i Hr 12-veturien takuutarkastuksiin taknun perusteella korjatt.avien mahdollisten vikojen selvi.llesaamiseksi.
Kert.omu ·vuonna tilattiin Valmet Oy:n Lentokonetehtaalta 9 dieselmoottorlkayttoista 1 000
hv:n tehoista nopeaa kiitojunaa. Kuh1.mkin
junaan tul e lwlme vaunua, joista molermnat
paatevaunut ovat 500 hv:n lattianaluskoneistolla
varustettuja moottorivawmja. Lisaksi tilattiin 3
950 hv:n tehoisLa hydraulisella Voith L 217-vaihteistollaja Beugniot-akseliohjauksella varustettua
4-ak:selista Vv 16-dieseljiirje. telyvetlU'ia, 51 900
hv:n tehoista, sahkoisella voimansiirrolla varustettua Hr 12-d iesellinjaveturia_ 92 800 hv:n tehoista,
sahkoisella voimans'irrolla ja 3-akselisilla, yksimoottorisilla teleilla varustettua Alsthom-tyyppista Hr 13-diesellinjavetw·ia ja 10 1 400 hv :n
tehoi ta, Voith L 216 rs-vaihteistolla ja 2-akselisilla telei!Ui. varustettua v 12-dieselsekajunaveturia Yalmet Oy:n Lentokonetehtaalta seka
samat miUiriit kaikkia edellamainittuja dieselvetc"lreita Lokomo Oy:ltii.. Niiita hankintoja edels i
yleensa tarjouspyynnois ·a esitettyjen teknillisten
vaatimusten n'laii.rittely sekii. aatujen tarjousten
tekni llisen osan arvoste lu hankintasopimusten.
solmimista varten. Tilausten yhteydessii selvi tett iin myos ne rakenteelliset muutokset tai
lisaykset, jotka jo kayto sa olleen kalu ton antamien kokemusten perusteella oli aiheellista toteuttaa uuden vastaavan. kaluston konstruktioissa.
Kotimaisten veturitehtaiden ja ranskalai e n
toiminimen Societe Gen6rale de Constructions
Electriques & Mecaniques Alsthom kanssa kaytiin u -eaan kertaan Hr 13-vetureita koskevia neuvotteluja vetru·ien s uunni ttelun edistyessa kulloinkin ajankohtaisista teknillisista yksityiskohdista. Huomattavan laajolksi muodostuivat myos
kotimai ten vet.uritehtaiden ka,nssa kaydyt Vr
11-. Vv 15- ja Hr 12-vetu rien takuukysymyksia
koskeneet neuvottelut. Pitempiaikaisista s ummitteluun Jijttyvista tehtavista on edelleen mainittava Hr 13-veturien piirustusten. tarkastaminen
seka kyseisiin vetureihin sijoitettavien ohjetekstien ·uomennokset. Kertomusvuonna laaditut
junapainotaulukot koskivat Hr 12-vetureita .
Aikaisempina vuosina liil<enteeseen saadussa
moot.toroidussa liikkuvassa kalustossa aiheellisiksi todettujen rakennemuutosten suunnittelu
koski piiaasia sa Vr 11- ja Vv l 5-dieseljarjestelyveturcita seka Hr 12-diesellinjaveture ita, mutta

sen obelia royos Dm 6- ja Dm 7 -moottorivaunuja
lii te\-aunuineen. Taman suunnittelutyon muodostivat o aksi kalu toa valmistaneiden tehtaiden
kanssa kaydyt neuvottelut. o aksi rautateiden
omi ll e konepajoille annetut kirjalliset ohjeet .
Yr 11-, Vv 15- ja Ht- 12-vetureissa toteutettiin
eraat koeajoilla tai veturien kay ton yhteydes. ·a
aiheellisiksi todetut, joko huoltoa holpottavat tai
veturien toiminnan kannalta tarkeat rakenneyksityiskohtien muutokset. Dm 6- ja Dm 7-vaunujen. osalta oli lahin:na kysymys pienehkojen rakennemnutosten toteuttamisesta, joita muutoksia vaunujen valmistumisvailieessa ei vielii. voitu
ottaa huomioon, mutta jotka vaunujen kayton ja
huollon yhteydessa olivat osoittaut1.meet vii.lttamattomiksi. Taman obelia on mainittava monilukui sten lybyiden ohjeiden antaminen kaluston
kayttohenkiloktmnalle lahiima Vr 11-, Vv 15- ja
Hr 12-veturien koneistojen korjausta ja huoltoa
koskevissa yksityistapauksissa.
K ertomusvuoden kuluessa moottoroidussa liikkuvas a kalustossa kayttoonotetuista uudentyyppisista laittei ta mainittakoon uusimpiin Dm 7moottorivaunuihin ja niiden liitevammihin a enne>tut sahkomagneettiset kiskojarrut, joiden an. iosta niitii. yhdessa ilmajarruj en kanssa kaytettaessa saadaan kyseisten vaunujen jarrutusmatka
lyhenemaii.n vaaratilanteissa ratkaisevasti siita,
mitii se vastaavis ·a olosuhteissa olisi yksinomaan
tavanomaisilla jarruilla suoritetussa jarrutukse>ssa.

Hoyryvetureita ja yleisia lconeteknillisia laitte·i ta
seka niiden rakenteen pa?·antamista koskevat suunnittelutyot
Hoyryvetureita ko k evia pienehkoja rakennemuutoksia on edelleen suoritettu kertomusvuod n
aikana. Naista mainittakoon Vr 5-vetw·ien kurkkulevyn sidepulttijaon taydellinen uusiminen,
j oka vahentaa lampojannityste n levyih in aiheutt amaa halkeamistaipumusta aikaisempaan ra]{enteeseen verrattuna.
Paineastioihin kobdistuvan toiminnan osalta
mainittakoon eri tyyppisten lammityskattiloiden
lujuuslaskuj en ja rii.iden paineilmajarrujarjestelmiin liittyvien apnilmasailioiden tarkistuslaskujen suorittarninen . Ranskasta toimitettavi n
Alsthom-tyyppisten, kabden Hr 13-veturin paineilma a ilioiden piirustukset tarkastettiin ja niitii.
varten laadittiin voimassa olevan paineastia-asetnksen edellytti:imat lujuu ·laskut. Koska ranskalaisten kayttii.mien erilaisten laskuperusteiden
johdosta sa ilioiden rakenne ja paadyt eivat olleet
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tueikalaisen ld1ytannon mukaiset, jouduttiin satlioiden rakenteeseen vaatimaan m·inaisia muutoksia seka anottiin sosiaaliministerion hyvaksymista
sailioiden rakenteelle. Yeturisuunnitteluelin Valmet-Lokomo laati kotimaassa lisensilla vahnistettavia Hr 13-vetureita varten uudet, asetusten
mukaiset paineilmasailioiden piirustuJ{set lujuuslaskuineen, jotka tarkastettiin ennen sosiaaliministerion lopullista hyvaksymista.
Paahuomio on kuitenkin ke kittyuyt terasrunkoisen liikkuvan kaluston mittausvaunun suunnittelm.m. Kertomusvuonna valmistui kaikkiaan
48 tyopiirustusta, jotka koskivat aluskehysta,
korin terasrakenteita, lammitys· ja ilmastointilaitteita seka putkistoja ym. Aluskehys suunniteltiin sellaiseksi, etta siihen voidaan sijoittaa
nykyiset veto- ja puskinlaitteet seka tarvittaessa
naiden sijaan keskuspuskinvetolaite. Vaunuun
sij oitettavat liimmitys- ja ilmanvaihto· seka mit·
tauslaitteisiin li.ittyvat putkistot seka johdotukset sijoitettiin vaunun aluskehykseen, jolloin aluskehyksen molemmin puolin jaavat tilat voidaan
kayttaa muihin tarkoituksiin. Edelleen tarkastettiin saksalaiselta Klockner-Humboldt-Deutz Ag,
Werk Westwaggonilta tilattujen telien lopulliset
piirustukset, joihin tehtiin joitakin pienehkoja
mutoksia.
Yaliaikaisella mittausvaunulla jatkettiin mittauslaitteiden k okeiluja ja suoritetti in useita Inittauksia. Ajokilometreja kertyi yhteensa noin
4 200. Tammikuussa suoritettiin Oy Suomen
Autoteolli.suus Ab:n valmistaman ratakuormaauton ja Tampella Oy:n vahnistaman nk. ~Ki sko
Kallen>> vertailevat vetovoimamittaukset. Edellinen osoittautui erilaisissa veto- ja irtiottokokci a huomattavasti jtUkimmaistii tehokkaam·
maksi, minkii perusteella niitii tilattiin lisaii valtionrautateille. Maaliskuussa suoritettiin Gb-,
Hdk-, Ggv-, Hk- ja Oa-tavaravaunujen kullmominaisuuksia koskevat mittaukset. Tarkoitukeen valittiin rataosa Paimio-Hajala, joka ali
mahdollisimman hyYiikuntoinen, mutta kuitenkin
verraten vahiin liikennoity. Tuloksista mainittakoon . etta avoin 2-akselinen Hk-vaunu osoittautui parhaaksi sekii tyhjana etta kuormattuna
ajettaessa nopeusviililla 0-110 km/h. Sensijaan
umpinainen 2-ak elinen Gb-vaunu saavutti tyhjana tavaravaunuille suositeltavan kayttokelpoisuusrajan jo nopeudella 85 kmfh. Uusi 4-akselinen
Oa-vaunu ei myoskiian osoittautunut kulkuominaisuuksiltaan erikoisen hyvaksi suurilla nopeuksilla. Seuraavina mittauskohteina olivat uudet
tedi.srakenteiset Maschinenfabrik Esslingen'ilta
t ilatu t matkustajavaunut. jolloin kokeiltiin kol-

men eri telirakenteen vaikutusta vaunun kulkuominaisuuksiin lopullisen telityypin valitsemiseksi. Varahtelydiagrammeista lasketut nk. vVzarvot olivat sveitsilaisilla SIG-teleilla varustet~ulla vaunuilla jonkin verran paremmat kuin
Wegmann- ja Minden-Deutz-teleilla varustetuilla
vaunuilla. Lopullista telien valintaa ei voitu suorittaa yksinomaan naiden mittausten perusteella,
koska telien huolto, korjausnakokohdat ja hankintahinta ovat myos huomattavat tekijat rat·
kaisua suoritettaessa. Edelleen Initattiin Insinooritoimisto Saalastin smmnitteleman Orne·
malminkuljetusvaunun staattiset ja dynaamiset
jannitykset vaunua kuormattaessa ja purettaessa
sekii ajon aikana ja erikoisissa tormayskokeissa.
Mittausten perusteella todettiin, etta vaunu on
huomattavasti ylirnitoitettu ja kestiiva.
Tyojarjestyksen mukaisesti suoritettiin viela
uusiin moottorivetureihin sekii loppuvuodesta
myos kiskoautoihin tuJevien paineilmasailioiden
samoinkuin moottorivetureihin asennettavien
hoyryesiliimmittunien rakennetarkastukset ja
vesipainekokeet valmistajatehtailla Tampereella.
Samoin annettiin hankintatoimistolle lukuisia
liikkuvan kaluston varaosien raaka- ym. tarveaineiden hankintoihin liittyvia teknillisia lausuntoja ja tilausvalmisteluja.

Vaunuja ja niiden 1·akenteen parantamista koskevat
suunniUelutyot
Kertomusvuoden aikana vaunujaosto suoritti
paitsi varsinaisia vaunuja koskevia suunnittelutoitii myos y leisempiia laatua olevia tehtavia.
Henkil6vaunujen osalta jatkettiin vuoden alkupuolella Maschinenfabrik Esslingen'ilta aikaisemmin tilattujen terasrakenteisten matkustajavaunujen rakennusty6n valvontaa. Heti ensimmaisten tiihiin hankintaan kuuluvien vaunujen
saavuttua k eviiallii maahan alettiin tutkia niiden
kulkuominaisuuksia ja matkustusmukavuutta.
Talloin jouduttiin muuttamaan eraitten yksityiskohtien rakennetta. Myohempia vaunutilauksia
varten tutkittiin erityisesti kolmen niiihin vau·
nuihin kokeiltavaksi otetun telimallin ominai.
suuksia. Tutkimuksen alaisena olivat Wegmann
& Co:n, Kassel valmistama ns. Wegmann- eli
Mi.tnchen-Kassel-teli, Klockner-Humboldt-Deutz
AG:n, Werk Westwaggon, Koln-Deutz. valmis·
tama ns. Minden-Deutz-teli ja sveitsiliiinen
Schweizerische Industrie-Gesellschaft:n valmistama SIG-teli. Yleisvaikutelma niiilla teleillii varustetuista 26.4 m pitkistii Esslingen-vaunuista
on ollut myonteinen.
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Erikoish enkilovaunuj en osalta saatiin vankivaunun ed elliselta vuodelta jatkunut s utmnittelutyo k ertornusvuoden loppupuolella j otakuinkin
paatokseen. T aman erikois laatui oen kuljetukseen tarkoi.tetun terasrakenteisen vaunun suunnittelu ja pii1·ustusten. laatimi.nen v aativat suht.eellis n paljon tyota. Kuitenkin siirtyi rnuutamien piirustusten tarkastaminen viela seuraavan
vuoden puolelle .
Katettuj en tavaravaunujen osalta seuratt iin
a lkuvuodesta edellisena v u onna valmistuneiden
s iirtokatto -siirtose inavaunuj en kayttoa ja aat uj en kokemu sten perusteolla aloitettiin vuod en
k e.·kivaib eilla suunnitella koke iltua mallia tiiviimpaa ja 2 m pidempiia siirtok atto-siirtoseina vaunua, j olla olisi jotakuinkin sama aluskehys
kuin. uu s issa Hkk-vaunuissa. Varsinainon suunnitto lutyo siirtyi kuitenkin seuraavan vuoden puolelle . Uus imman Ggv-sarjaan kuuluvan lamminvaunun 1·akenteeseen tehtiin sellainen muutos,
etta vesilammityskattila putkistoineen korvattiin katalyyttisella lammityslaitteella. Asiaa oli j o
aikaisemmin tutkittu jarjestelytoimiston toimesta
ja muutoksen tarkoituksena oli saada aikaan larnminvaunuun yksinkertaisempi, k aytto- ja hankintakustannuksiltaan edullisempi la mmityslaite .
joka samalla t ekisi mahdollisek s i suurentaa vaunun kuormatilaa . Nai.n rakenteellisest i muutettu
lamminvaunu sai sarjamerkikseen Ggk, koska se
monessa s uhteessa poikkeaa Ggv-vaunusta.
Avonaisten tavaravaunujen suunnittelussa saatiin h e ti vuoden alussa paatokseen jo edellisena
vuonna r·ak en.nettuja, 4-akselisia, 59 tonnia kantavia Oa-vaunuja k osk eva viimeisteleva piirustus tyo . Tama vaunutyyppi on suunn.iteltu erityisesti
lyhyemman. raskaan tavaran kulj etukseen. Sen
paaty on rnatala ja s ivupylvaat asetetaan tuppiloihin tavaliseen tapaan. T oisen 4-akselisen. 56 tonnia kantavan avonaisen tavaravaunumallin suunnittelu ja piirustustyo saatiin vuoden alkupuolella s iinii m iitirin valmiiksi, etta vaunuj en valmi.stukseen voitiin ryhtya Pa ilan k on epajassa. T a ma
Ob-sarjan vatmu suunniteltiin pitkan tavaran kuljetukseen. Sen paaty tehtiin korkeabi ja sivupylvaat vaun un paadysta laukai stav iksi. Seka Oaetta Ob -vaunuissa on 2-akseliset UIC-malliset
K 14- j a K 14 kj-telit, j otka sallivat 20 tonnin
a kselipainon. Avonai ten 2-ak elisten tavaravaunujen o. alta alettiin suunnitella uutta vaunumallia, j onka pituus on pu kimineen 12 m eli
2 m piternpi kuin jo laajalti. k ayttoon tulleenHkvaunun. Tahan pituuden lisayk seen oli syyna pyrkimys k orottaa 2-akselisten tavaravaunujen kuormaa. Taman Hkk-sarjamerkill>i varustetun vau-

nun sivupylvaiit ovat vaunun piiiista laukaistavat
ja kuorma maaratty 20 tonnin akselipainon muk aan. Suunnittelutyo sa atiin siina maarin valmiiksi, etta vaunuj en valmistukseen. voitiin ryhtya Pasilan konepajassa kertomusvuoden loppupuoliskolla, mutta piirustusten v iimeistely jatkui
viela yli vuoden vaihteen. Kaatovaunuja varten
laaditti in ehdotuspiirustu s, mutta asian kiireell isyyd en vuoksi oli pakko ryhtya toimenpiteisiin
varsinaisen suunnittelutyon ja mahdollisesti k oko
h ankinnan antamiseksi muualle, joko k ot imaah an
tai Ltlkomai.lle . en tahden laaditt iin mm. teknilliset m aar eet tarjouspyyntoa varten. Malminkuljetusta varton tarkoitetun kaatovaunnn, sarja
Ome, valmistuksen yhteydessa j ouduttiin muu t tamaan j a korjaamaan sen era.ittcn k ohtien rakenn etta seka antamaan laustmtoja eri osien hankin noissa. Vars inaisen suunnittelu- ja piirustustyon
tassa tapaukse sa oli tehnyt In. inooritoimisto
Saalasti. Sepelinlevitys- eli Mas -vaunun si:iilion
rakennetta muutettiin aikai emman tutkimuk on
p erusteella siten, etta. en tilaV11udeksi uusiin vaunuihin tuli 15m 3 , mika paremm in vastaa yaunun
kantavuutta ja sallittuja akselipainoja.
Sailiovaunujen osalta laaditt iin 25 m 3 :n forma liinisailiovaunun sailion piirustus. Tilavuudeltaan
35 m 3 propaanisailiovatmua varten laadittiin sailion satuloiden piirustukset. L ohjan Kalkkitehdas
Oy :n toimesta yhtion irtosem entin kulj otu svaunua, sarja , ilk, varten laaditut piirustukset saat.iin vaunuj e n va lmistusta varten tarkastetuiksi ja
hyvaksytyiksi. Erilaist en sailiovatmujen sttilio iden piirustuksia on m yos ollut tarkastettavana.
Sen li sak si annettiin lausuntoja erilai ista sailioista, niiden eristyk sista ja muista tahan liitt.yvista asioista.
Erikoistavaravaunuksi luettavan 170 tonnin
kantoisen suurmuunta jien kulj etukseen soveltuvan Osf-vaunun s uunnittelu jatkui lapi koko k ertomusvuoden viela seuraavan vuoden puole ll e .
Vaunuja kosk evista yleisista s uunnittelutoi ·ta
mainittakoon kumij ou stoi en m a ntap uskimen
suunnittelu. Uusi puskin smmniteltiin siten, etta
aikaisempaan ranskalaismalliseen mantapuskimeen tehtiin muutoksia, j otta kartioj ousi B 12
voidaan k or vata kumij ous ipaketill a. Eri yhteyks i sa tutkittiin k esku. puskinvetolaitteen eli auto maattikytkimen s ij oitusmahdollis uutta varsinkin
tavaravatmuihin. Samoin tutkittiin automaattikytkinvaunuj en ja ruuvikytkinvaunuj en kytk entamahdollisuutta k esk en aan. UIC-mallisen
tavaravaunun telin k eskion hitsattu kiinnitys·
rakenn e muutettiin niitatuksi. K eskion yla- ja
alaosan valiin sij oitettiin myos mossinkilevy pa-
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remman laakeripinnan saamiseksi. Vaununosien
bankintaa varten annettiin lausuntoja ja laadittiin teknillisia maareita .
YleiseropKa laatua olevista vaunujaoston toista
vaati huomattavasti aikaa erikoiskuljetusten kuljetuslupien kasittely. Kertomusvuoden aikana
kasiteltiin noin 500 erikoi.skuljetusanomusta ja
annettiin niista kirjallinen lausunto. Myos lukuisia
suullisia kuormausohjeita annettiin. Samoin otettiln osaa kuormaussaantojen valmisteluun, kehitoLtiin uusia kuormaustapoja ja suoritettiin erilaisten kuormausten kokeiluja. Kuormausohjekirjaa varten laadittiin tarvittavat kuormauspiiru. tukset . Edelleen jouduttlln kasittelemaan erilaisia muitakin yleisia tekn.illisia asioita, kuten
esiroerkiksi tarkastamaan kivihiilen purkamiseen
kii.ytettavan vaunukallistuslaitteen rakenne Tampereella ja Kaukopaassa seka vastaamaan kansainvali ten rautatiejarjestojen UIC:n ja ORE:n
tutkimustiedusteluihin. Rata-autoista annettiin
lausuntoja. Lisaksi laadittiin valtiom·autateiden
100-vuotisjuh laj ulkaisun ku valaattapiirustukset .
Smmnittelu- ja piirustustoiden ohella vaunujaoston insinoorit suorittivat uusien vaunu jen ja
vaununosien vastaanottoa Pasilan konepajassa ja
yksityisten toiminimien tehtaissa kotimaassa ja
ulkomailla.
T! eturien ja vaunujen jarrulaitteita ja niiden parantamista koskevat suunnittelu- ym. tyot

Kertomusvuonna suunnittelun alaisena olleen
uuden diesellinjaveturin Hr 13 subteen maariteltiin sen paineilma- ja jarrulaitteiden paatekijat ja
osallistuttiin useisiin kaytyihin neuvottelu - ja
suunnittelutilaisuuksii_n, mm . kerran veturia
suunnittelevalla Alsthom-tehtaalla Ranskassa.
Erikoi en telirakenteen vuok i oli kiiytettavis a
oleva jarrutonkkien kitkapinta-ala pieni ja nain
jouduttiin tyytymaan suhteellisen vahaiseen suurimpaan jarruvoimaan veturin suurimmasta henkilOjtmankaytossa sallitusta nopeudesta 140 km/h
huolimatta. Telit ovat varustetut ybdella jarrusylinterilla, joka vaikuttaa jarruvivustoon SABvivustonsiiatajan valityksella. Paineilma kehitetaan kahdella ynkronoidulla, paarooottorikayttoisella kompressorilla, jotka toimittaa Ranskan
Westinghouse. Jarrulaitteiden varustinosat toimittaa Knorr-Bremse GmbH ja ne ovat jokseenkin amat kuin Hr 12-diesellinjaveturissa, varusteina rom. itse aatavat kuljettajaventtiilit D2b ja
suoraan irroittavat, releventtiileitten valityksella
vaikuttavat yks inkertaiset toimintaventtiilit.
Toinen veturi.sarja, joka oli sunnnitteltm a lai-

sena kertomusvuoden aikana, oli dieseljarjestelyveturi Vv 16. Tama veturityyppi on oikeastaan
vain aikaisemman jarjestelyveturityypin Vv 15:n
muunnos, joten se varustettiin periaatteessa taysin samoin jarrulaittein. 1\IIyos objaus- ja kaksinajojarjestelma suunniteltiin niin, etta se ohjaul{sen puolesta on kaksinajokelpoinen Vv 15-sarjan
vetureitten kans a.
Kertorousvuonna saatiin valmiiksi ensimmi.i.iset
magneettisen kiskojarrun sovitukset Dm 7 -moottorivaunuihin ja -liitevaunuihin. Tata oli edeltanyt laajahko tutkimus- ja suunnittelutyo, joiden
merkeissa kaytiin mm. useita neuvotteluja, rom .
kerran Saksa sa kiskojarrujen valmistajan,
Knorr-Brerose GrobH:n luona.
Vaunujen jarrulaitteiden subteen muodosti
mielenkiintoisimman tapauk en uusien terasrarakenteisten matkustajavaunujen liikenteeseen
tulo. Nama vaunut ovat varustetut levyjarruin ja
automaattisin luistonestolaittein. Seka teleihin
etta vaunun alustaan kuu.luvien jarrulaitteiden
smumittelun suorittivat asianomaiset ulkomaiset
tehtaat. Nailla vaunuilla suoritettiin useita koeajoja jarrujen oikeitten kasittelyohjeitten selvittamiseksi. Jarrulaitteet toimivat tyydyttavasti,
vain luistonestolaitteissa esiintyi systemaattisia
jaatymishairioita kylmana vuodenaikana.
Varsinaisen suunnittelu- ja piirrustustyon paaosan muodostivat kertomusvuoden aikana uuden,
2-akselisen avonaisen tavaravaunun, sarja Hkk ja
4-akselisen avonaisen tavaravaunun, sarja Ob,
jarrulaitteiden suunnittelu. Huomattavasti snunnittelutyota antoi my6s liikkuvan kaluston mittausvaunun jarrumittauksiin kuuluvien laitteiden
ja itse vaunun omien jarrulaitteiden suunnittelu.
Muista suunnittelu- ja piirustustoista mainittakoon niiden vanhojen katettujen tavaravaunujen.
sarja Gb, varustaminen paineilmajarrulaitteilla,
jotka sota-aikana mahdollisuuk ien puuttuessa
jaivat asentamatta. Samoin tehtiin useisiin vaunusarjoibin pienempia muutostoiti:i. Vaunujen
kohdalla esiintyi my6s runsaasti snunnittelnun
liittyvaa tutkimus- ja selvittelytyota raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja varustinosien subteen.
Uusien jarrulaitteiden kayttamista junissa seurattiin jatkuvasti oikeiden jtmanl{ii.sittelytapojen
loytamiseksi. Naiden, usein uusien veturien koe ajojen ybteydessa tehtyjen tutkimusten perusteella laadittiin alustavat ohjeet uusien jarrulaitteiden kayttoa varten.
Liikkuvan kaluston jarrulaitteiden suunnitteluun liittyvan tyon lisaksi suoritettiin tehtailla
valroistuneiden veturien ja vaunujen paineilmaja jarrulaitteiden vastaanottotarkastuksia seka
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laadittiin laus untoja vauriotapauksista ja jarrulait osien hankinnoi ·ta. Samoin boidettiin paineilma - ja jarrulai tteita k oskcva opctus rautatieopistos a. Uu. ien jarrulaitte iden j a niiden varustinosicn k tiyttoonotto on a iheuttanut myos konepajoilla uusia tyo- ja tarkas usmenctelmia. Naiden subteen on konepaj oillc, lahitmi:i. Pa ilan
konepajalle annettu ohj eita j a rom . jarjestetty ja
ohjattu Pasilan k onepajan jarrualan ammattimiesten opintomatka , a ksaan ja Huotsiin tutustumaan uusien la itteiden huoltoon, korjauksiin ja
tar kas t uksiin.

Lammitys- ja terveysteknillisten laitosten suunnittelu
K ertomusvuoden kuluessa tehtiin koncteknilli scn toimiston Iampo - ja terveysteknilli essa
jaostossa Iampo-, kylmavesi-, UimJninvesi- ja
viernarijohto- sek a ilmanvaihtosuunnitelmat Iisalmen varikon huoltorakennusta ja Seinajoen
tavaramakasiinia varten. Ensiksimainittua rakennusta varten on lisii.ksi tehty salaojitussmmnitelrna.
L ampo-, kylmiiYe i-, lamminvesi- ja Yiemarijohtosuunnitelmat tehtiin seuraavia rakennuksia
varten: Karjaan, Lohjan, Taavetin ja Taivalkosken asemarakennukset, kahden perheen talot
Kannonkoskella ja ToroHis. a, ratavartijan as uinrakenrrukset Lahdessa ja Vihtavuorella. sauna- ja
huoltorak ennus Riibirnaella, terveydenhuoltokeskus Turus a, Pasilan junatoimisto, Kokkola.n tavarasuoja, Loviisan veturitalli sekii. buolto- ja
asuinrakennus Parikkalassa. L arnmityksen j a
ilmasto innin k as ittavat suunnitelmat tehtiin Pasilan konepajan j a 1. varastojakson yhteista konttorirakemmsta, Toijalan ja Saynajarven varavoimakonesuojia ja Hyvinkaan k onepajan sahkoosastoa varten sek a li:immitys- ja lamminvesi,m= i telmat Piek sam aen asemapaallikon a suntoa scka yhta asuinrak nnusta varten. Vieli:i teht iin lammityslaitoksen k asittavat uwmitelmat
~em·aav ia rakennu.ksia varten: Malmin ja Uudenkyla n asemapaallikoiden asunnot, Turun oljyvarasto ja konepajan k onttori, Hyvinkaiin kone pajan rautavalimo, 12. sahkopiirin autovaja
Hovaniem ella, Rauman tavaramakasiini, Vaasan
vetlli'italli ja huoltorakennus , Pas ilan konepajan
ja l. varastojakson yhteinen varasto- ja huoltorakennus, kahden perheen tal o Suolahdella ja
Lappeenrannan asema. Iisalmen veturitallia varten tehtiin lampo-, viemari-, sadevcsi-, seka
ilmastointisuunnitelmat ja Torolan saunarakennusta varten kylmavesi- ja viemarijohtosuunni-

telma. L ahti n aseman lampokesku.kse n s ka HyYinkaan kaukolampokesku.ksen. kytkinkaavioihin
teh t iin tarp elli;;iksi osoittautuneet rnuutossuunnitelmat. Kertomusvuonna on lisak s i suunnitelt u
kaukolampojohtoja j a -kanavia Mikkeliin ja Turkuun sd{a p um pp u - ja painesailiolaitos U uteenkylaan.
Suunnitteln- ja piirustustoiden ob eli a on jaosto
suorittanut sekti yksityisten toiminirnien etta Pasilan konepajan asentamien la it osten vastaanottotarkastuksia seka antanut Iampo- ja terv ys teknilliscn a lan as io ita koskevia lausuntoja.
Liikkuvas·a kalustossa on lammityslaitteiden
saatolaitte id en kehittamista jatkettu yhtoistoi minnassa kahden ta.lla alalla toimivan johtavan
toiminimen kunssa. Yuoden lopussa otett iin ko k aytt6on Oy Hegulatorin toimittama transistorik e kuksella ohjattu makuuvaunun litmpot il an
perus aatoon tark0 itettu rnagneettiventtiili. joka
ottaa huomioon ulkolampotilan vaihtolut. Kokeiluj a vanhan kaluston »Siro•>-kattiloihin sopivan ja
kii.yttovarrnan oljypol tt imen loytamiseksi, si lmii.llapitaen yksikk o1Umrnitykseen s iirtym i ta. on
edelleen j at k ttu. Jaoston ehdottama katal.vyttinen lammity jarjestelma on otettu kayttoon
Pasilan konepajan rakentamissa 53 Ggk-sar jan
Htmmintavar avaunussa.
Masch inenfabrik Esslingenin touko- ja hciniikuussa luovuttamien teriisrakenteisten matkustajavaunujen vastaanottotarkastuksiin teht aa ll a
~aksassa osallistu i jaoston esimies VH:n edut;tajana. Yhteistoimi nnassa k oneto imiston j a knnepajatoimiston sek a asianomaisten h ankkijoiden
kanssa on ktiyty useita neuvotteluja eka suori tettu k oematkoja k o . vaunujen lammitys- ja
ilmanvaihtojarj estelmiissa esiintyv ien vikojen ·elvittamiseksi ja opivien k einoj en loytami;;eksi
seka kiiyttovarmuuden parantamiseksi. ~aiden
vaunujen Htmmitys - ja ilmanva il1tojarj estolmiiti
varten laaditt uj en k aytto - ja huolto-ohj eidcn ~ u o
rnentami e n j a laitteiden toimintaselostuksen tarkistamisen on jaosto myos suorittanut suurimmaksi osaksi.

Konepajat
K ertornusvuoden aikana oli toiminna sa 6 paakonepajaa, nimittain Hyvinkaan, Pasilan, Turun,
Vaasan, Oulun ja Kuopion k onepajat. ~iiiden
lisaksi toimivat H elsingin valimo H yv inkaan
konepajan ja Pieksamii.en vaunukorjauspaja Kuo pion konepajan alaisina.
Vuoden aikana ka ikki konepaja t tyosk entclivat 6-paivais in t yov iikoin .
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1. H y vi n k a an
singin valimo

k on ep a ja

ja

He 1-

Hyvinkaii.n konepaja on jatkanut raskaimpien
hoy1:yvetm·isarjojen korjausta, rnika on vielakin
ollut toiminnan huomattavin kohde, seka moottoriveturien korjauksia ja tarkastuksia. Konepajan
huoltoon kuuluneitten hoyryveturien kokonaismaara oli vuoden lopulla 158 ja moottoriveturien
144.
Veturien k orjauksen ohella korjattiin konopajalla veturien generaattoreita 289 kpl, ilmapumppuja 423 kpl, vedensyottopumppuja 7 kpl,
voidepumppuja. 394 kpl, veturikattiloita. 172 kpl,
lii.mmityskattiloita 3 kpl, veturin ilmasii.ilioita 80
kpl, veturin jousia 891 kpl, vaunun jousia 9 163
kpl, hakkilavoja ja -vaunuja 1 334 kpl sekii. vaihteen risteyksia 61 kpl, valrnistettiin uusia vaum.m
jousia 8 150 kpl, veturin jousia 52 l;:pl, ilmasailioita 1 kpl. oljysailioita 8 kpl, veturin sylintereita 4 kpl, luistinhakkeja 10 kpl, pronssilamelleja 120 kpl, kiertokankia 2 kpl, kytkintankoja
8 kpl, vetokoukkuja 2 299 kpl, puskimen paita
50 kpl, laakeripesan ohjaimia 7 800 kpl, vaunun
apukytkimia 150 kpl, laakeripesia 4 546 kpl,
magneettikehan aihioita 37 kpl, sailion paatyja
12 kpl, hakkilavoja ja -vaunuja 2 606 kpl, tallin
ovia 10 kpl, vaihteen osia 2 462 kpl seka valmistettiin tai korjattiin savutorvia 22 kpl, hiottiin
dieselmoottorien johtokiskoja 99 kpl seka koneistettiin pyoria 152 kpl ja aluslevyja 97 800 kpL
Helsingin valimossa valettiin jarrutonkkia
51 179 kpl, jarruanturoita 79 141 kpl, laakeripesia 6 944 kpl ja rullalaakeripesia 1 439 kpl,
arinarautoja 21 844 kpl, suojuslevyja 1 154 kpl,
viHitOnkkia 10 903 kpl, vaihteen osia 1 290 kpl,
ilmajarrulaitteen osia 670 kpl, laakerin valilaattoja 3 925 kpl ja liukukiskoja 3 825 kpl, jousen
valilaattoja 3 438 kpl, kynnysrautoja 910 kpl,
pu. kimen tuppiloita 2 227 kpl, vetotangon johtoholkkeja 4 256 kpl, ovenpyoria 5 747 kpl, hanapesia 3 842 kpl, hammaspyorakoteloita 1 168 kpl,
luistinhakkeja 85 kpl, telin keskioita 260 kpl,
veturin sylintereita 4 kpl, jarrukenkia 13 121 kpl
ja ankkurilaattoja 381 kpL
2. P a s i 1 a n

k on ep a j a

Konepaja on toiminut edelleen uusien vaunujen
valmistajana seka matkustajavaunujen korjaajana. Uusia vaunuja, vaunujen alustoja ja teleja
valmistui yhteensa 1 504 kpl, joista avonaisia
tavaravaunuj a, sarj a Hk 1 065, sepelinlevitysvaunuja, sarja Mas, 180 la=invatmuja, sarja
Ggv. 11 , malminkuljetusvaunu ja, sarjat Om ja

Orne, 30, sailiovawmn alustoja 28 se-kii. telC'jii.
610 kpL
Vaunujen m.uutos- ja uudistustoista mainittakoon, etta uusimistyot suoritettiin 3 Rk-, 3 Eikja 1 CEi-vaunussa, 8 CEm-vaunua muutottiin
asw1tovaunuksi, 1 moottorivaunu opetusvaunuksi, 3 Ei-vaunua ja 1 virkavaunu 100-vuotisnayttelyvaunuiksi, 1 virkavatmu ja 1 Cm-vam1u
virkatarvevaunuiksi, 1 CEi-vaunu asuntovaunuksi, 1 Po-vaunu tyo- ja vara tovannuksi, 1 Pvaunu ja l E1n-vaunu museovaunuiksi, 2 F-vaunua ja 1 XE-vaunu miehistovaunuiksi, 1 Emvaunumajoitusvaunuksi, 1 Es-,·aunu toirnistoYaunuksi seka 1 Di-vaunu varastovalmuksi seka korjattiin liikennekelpoisiksi 10 Eit-, 4 CEit-. 1 Cit- ja
5 Kn-vaunua.
Muina huomattavina toina on konei.stett,u
242 500 kpl ki konaluslevyja, rakennettu 18 m:n
pituinen silta, muutettu 1 pengeraura ja 3 lumiauraa osittain pneumaatti iksi seka suoritettu
koko rataverkolla erilaisten rakennusten erilaisia
putkitoita ja asennettu oljynjakelulaitte-ita 7 kpL
3 . T u run k one p a j a
Konepaja on korjannut paaasiassa Dm 6-7
moottoriYa1muja, joita oli huollossa vuode-n lopussa 189 seka lisaksi moottorivetureita.
Suoritetuista uuclisrakennustoista mauuttakoon konepajan vaunujen pikakorjaamon rake-nnustyot, jotka saatiin suoritetuiksi loppuun. Paatyon ohella on konepajassa suoritettu paineastiain
tarkastuksia, joista mainittakoon 1 hoyrykattilan sisapuolinen tarka tus, moottoriveturie n ilmasailioiden 3 taystarkastusta, valokaasunkuljetusvaunujen kaasusailioiden 3 kayttotarkastusta
seka muiden vaunujen kaasusaili.oiden 14 taystarkastusta.
Li aksi on konepajalla Yalmistettu 5 kpl ajokayran testauslaitteita, 255 kp1 ilm.ajarrun osia,
636 kpl kaapeli.tarvikkeita, 1 230 kpl rautalevykannuja, 20 098 kpl kilpia, 230 kpl lamppuja,
1 006 kpl lampunosia, 610 kpl lyhtyja, 200 kpl
aurausmerkkeja, 139 kpl patemattomyysmerkkeja, 50 kpl raidemittoja, 150 kpl moottorivaunujen joustinholkkien erilaisia osia, 6 kpl moottorivaununpyorien hydraulisia vaihtolaitteita, 1
pari raidepuskimia, 1 650 kpl sidetarviketOlkkPjii,
2 850 kpl vaihteen erilaisia osia ja 70 kpl vaatE'kaappeja.
4. K u o p i o n k o n e p a j a j a P i E' k s am. a en vaununkorjauspaja
Kuopion konepaja on edelleen korjannut hoyryvetureita, joita oli huollossa vuoden lopussa 266.
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Va.rsinaisen veturikorjauksen lisaksi voidaan
mainita seuraavat huomattavimmat tyot: suoritettiin vetmikattilan taystarkastuksia 44, sisapuolisia tarka .. tuksia 48 ja kattilan vaihtoja 9
seka paineilmasailioiden tarkastuksia 71 -kpl, valrnistettiin vetm·inlaakereita 67 kpl, sorvattiin vetminpyorakertoja 881 kpl, koneistettiin vaunun
mantapuskimia 6 300 kpl ja kiskonaluslevyja
55 000 kpl.
Piek amaen vaununkorjauspajalla valmistettiin varsinaisen vatmunkorjaustyon ohella vauntm
sivuluukkuja 4 011 kpl, rautaisia vatmun sivupylvaita 5 600 kpl, paatylautoja 18 400 kpl ja
latti alankkuja 37 950 kpl, valettiin laakereita
8 560 kpl , sorvattiin pyorakertoja 6 049 kpl seka
romut.ettiin vaunuja 488 kpl.

5. 0 u I u n k o n e p a j a
Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjauskonepajana. Kertomusvuoden aikana suoritettiin tavaravaunujen sum·korjauksia 173 kpl, tayskorjauksia 915 kpl, valikorjauksia 222 kpl ja pikakorjauksia 1 104 kpl.
1\'luina huomattavina toina valmistettiin 3pyoraresiinoita 79 kpl, pumppuresiinoita 10 kpl,
moottoriresiinan peravaunuja 28 kpl ja kasivaunuja 9 kpl, koneistettiin kiskonaluslevyja
29 852 ja laakeripesia 844 kpl, korjattiin 3 kpl
resiinoita, 3 kpl lumiauroja ja 1 rata-auto, sorvat.tiin vaunujen pyorakertoja 2 384 kpl seka
hiottiin kokillipyorakertoja 182 kpl.

6. V a a s an k o n e p a j a
Konepaja on toiminut k evyiden hoyryvetm·eiden ja tavaravaunujen korjauspajana. Vetureita
oli huollossa vuoden lopussa 234 ja vaunuja korjattiin 405.
Lisa.ksi konepajassa korjattiin veturin jous ia
458 kpl, raidetraktoreita 10 kpl, pienvetureita
4 kpl, kaivinkoneita ja lokomobiile ja kumpiakin
1 kpl seka jarrukenkia 134 kpl, asetettiin vetmeihin uusia pyorarenkaita 178 kpl, vaibdettiin
vetureihin tuliputkia 5 220 kpl ja li eskaputkia
651 kpl seka kattiloita 7 kpl , suoritett iin kattiloiden taystarkastuksia 31 kpl ja sisapuolisia tarkastuksia 17 kpl, tarkastettiin p-ainesailio ita 51
kpl, jyrsittiin kiskonaluslevyja 117 169 kpl seka
valmistettiin hakkilavoja 1 001 kpl, teraksisia
sivuovia 714 kpl, jarrukenkia 400 kpl, sahkokeskuksen alustoja 2 kpl, laboratoriovatmuja, varastovaunuja, laahauskauhoja, traktorinperakarryja,

tielanoja ja kivenmm·skaimen alustoja kutakin
1 kpl seka hydrauli . ia puristimia 2 kpl.
Koulutustoiminta
Konepajakouluista valmistui vuoden 1961
aikana 69 v e tminHimmittajaa ja 40 ammattityontekija.ii..

Sahlcolaitteet
Valtionrautateid en omat sahkola itokset ovat
kehittaneet sahkoenergiaa kertomusvuoden aikana H e lsingissa 995 000 kWh:a ja Hankasalmella 62 000 k Wh:a.
Kertomusvuoden aikana varustettiin Kankaan,
Nikkarilan ja Taivalkosken liikennepaikat sahkovalaistuksella, joten sahkoistettyjen liikennepaikkojen lukumii.ii.ra vuodenlopussa oli 706. Eri ratajaksojen alueilla varustettiin kuusi vahtitupaa
sahkovalaistuksella, j oten sahkoistettyja vahtitupia a li vuoden lopussa 629 kpl.
Uusia 32 metrin valonheitinpylvaita tilattii.n
kaildciaan 26 kpl, j oista 5 pylvasta on s uunniteltu
24 valonheitinta varten (suuruus II). Niiista pylvaista sijoitetaan Oulmm 1 kpl, Haapajarvelle
1 kpl, Varkauteen 2 kpl , Inkeroisiin 3 kpl, Kymiin
3 kpl, Hilloon 3 kpl, Kajaaniin 2 kpl, Joensuuhtm 2 kpl, Raumalle 1 kpl, Hankoon 1 kpl ja
Riihimaelle 3 kpl, joista viimeksi mainituista yksi
on snuruutta II. Mnut suuruutta II olevat pylvaat sijoitetaan Ylivieskaan, Tampereen Viinikkaan, Relsinkiin ja Imatralle kuhunkin yksi. Pylvaista ehdittiin jo suuri maara myos pystyttaa .
Vuoden loppum1 mennessa oli naita pylvaita
hankittu kaikkiaan 143 kpl 37 eri liikennepaikalle. Valonheittimet varustettiin snureksi osaksi
elohopeapurkauslampuilla.
Useiden ratapihojen valaistusta lisattiin ja
parannettiin tyi:itmvallisuuslain vaatimusten mukaiseksi. Naista mainittakoon Riihimiien, Raas ulin, Toppilan, Tuiran, K emijarven, Sallan ja
Kaskisten sataman ratapihat. Summan ja Lamminniemen ns. luovutusratapihat varustettiin
myos siihkovalaistuk sella. Kaikille naille ratapihoille hankittiin nykyaikaiset, elohopeapurkau slampuilla varustetut valaisimet. Myos sumehkojen liikennepaikkoj en, kuten Helsingin, Hameenlinnan, Joensuun ja Jyvaskylan seka osittain myos Turun laitm·ivalaistusta parannettiin
elohopeapurkauslarnppuja kayttae n.
Kontiomaen, Lieksan ja Varkauden kaantolavojen sahkoistystyot saatiin valmiiksi. Kaantolavoja ali k ertomusvuoden lopussa 33 liikennepaikalla yhteensa 43 kpl.
Helsingissa suoritettiin asema- ja hallintoraken-
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nukse:" a seka valtionrautateiden orni tamissa
kiinteistoissa huonekorjausten yhteydessa edelleen sahkolaitteiden korjau - ja uusirnistoita.
Rautatiehallituksen neuvottelutilojen eka Helsingin virkamie ravintolan ja tyomaaruokalan
sahkotyot saatiin asennetuiksi. Hallintorakennuksen nousujohdot uu ittiin osittain. Helsingin asetinlaiterakennus II:n ja Pasilan uuden junatoimiston si:ilikoa ennustyot saatiin valrniiksi.
Kontiomiien uuden vedenottolaitoksen suurjannitelinja ja pylvasmuuntamo sekii pumppuasema sahkolaitteineen valmistuivat ja otettiin
kayttoon. Kouvolan puistoalueella suoritettiin
maakaapeleiden uude11een jarjestelya puumuunta.mon hii.vittamisen johdosta. Kouvolan uuteen
asemarakennukseen hankittiin aikakellot. Samoin
aloitettiin Kouvolan henkilotunnelin sahkotyot.
Pasilan konepajalla jatkettiin jannitteen muutostoitii. ja Helsingin Iampo- ja voimalaitoksen
jannitt.eenmuutostyot yhteisto·i rninnassa Helsingin kaupungin sahkolaitoksen kanssa saatiin loppuunsuoritetuiksi. Oulun ja Kuopion konepajojen
loistehokompensointilaitteet valmistuivat ja otettiin kayttoon.
Kouvolan ja Mikkelin valisille liikennepaikoille jiirjestettiin turvalaitteita varten verkkoliitynnat. Samoin jarjestettiin eri puolilla maata
sahkoliityntOja valo- ja aanivaroituslaitteita
varten.
Uusista suunnitelmista mainittakoon Hel ingin
a ema- ja hallintorakennuksen liittaminen Helsingin kaupungin sahkolaitoksen kaukoliimmitysYerkkoon, Helsingin varaston uuden varastorakemmksen sahkolaitteiden suunnitelmat, Kaipiaist n kiskohitsaamon sahkolaitteiden . uunnittelu, rautatiehallituksen muuntamon sijoitussuunnit.telu seka Riihimii.en muuntamoiden suunnittelu ja sii:rto. Lisaksi suoritettiin Kouvolan ja
Riihimii.en asemalaiturien valaistuksen suunnittelu seka Lahden Vesijarven sataman ja Helsingin
tavara-aseman laiturien valaistuksen uusimissuunnittelu, samoinkuin Kouvolan Kymenlaaksonkadun alikulkusillan valaistuk en ja Hovinsaaren ratapihavalaistuksen lisii.yksen . uunnittelu.
Asema- ja asuinrakennuk ia varten uusilla rautatierakennuksilla laadittiin sahkolaitteiden asennus uunnitelmia.
Vuoden aikana suoritettiin erilaisia teknillisia
tutkimuksia rautateiden kayttOon sopivimpien
uusien valaistus- ja voimalaitteiden laadusta.
Liikennepaikkojen sahkotariffeja on seurattu
rautateille edullisimman tariffin toteamiseksi.

Samoin on loistehokornpensointitutkimuksia suoritettu edelleen .
Sahkoteknillinen toimi to on antanut silta pyydetyt diesel-kaluston sahkolaitteita koskevat lausunnot . Kertomusvuotma tilattuihin Dm 7-vaunuihin ja liitevaunuihin on sahkoteknillisen toimiston ehdotuksesta tehty eraita k.ayttovarmuutta ja yleison mukavuutta lisaavia muutoksia, ja ovat sahkoteknilli en toimiston in inoorit
suorittaneet mainittujen laitteiden tyo- ja vastaanottotarkastuk.sia hankkijain tehtailla ja koeajoissa.
Liikkuvan kaluston sahkolaitteiden toimintaa
on tarkkailtu jatkuvasti, etenkin uusien terasrunkoisten matkustajavaw1ujen osalta. Viimeksi
mainittujen vaunujen lammitys- ja tuuletuslaitteiden sahkoosiin on ehdotettu tehtavaksi eraita
kayttomahdollisuuksia ja kayttovarmuutta lisaa via muutoksia, joista osa toteutettiinkin heti.
Nii.ista vaunuista koottujen runkojen seisontapaikoille on asennettu liitantapostit verkkoliityntaa varten. Lisaksi on laadittu hank.intakysely
Pa ilan konepajalla rakennettavia terasrunkoisia
matkustajavaunuja varten seka laadittu suunnitelma rakennettavien vankivaunujen sahkovalaistuslaitteita varten.
Makuuvaunujen parranajo-pistorasioille valttamattomia vaihtosuuntaajia tilattiin 60 kpl, joista
osa on jo asennettu makuuvaunuihin . Yksi matkustajavaunu varustettiin kok.eiluluontoisesti valaisinkohtaisten
transi torimuuttajien syottamalla loisteputkivalaistuksella. Sahkoteknillisen
toimiston insinoorit ovat toimineet opettajina
rautatieopistossa jarjestetyilla veturinkuljettajaym. kursseilla.
Oy Stromberg Ab:n tehtailla Pitajanmaella on
suoritettu Hr 12-dieselsahk.ovetureihin asennettujen 12 piiii.generaattorin, 72 ratamoottorin seka
mainittuihin vetureihin tulevien apumoottoreiden
vastaanottokoestuk.set. Samoin on uoritettu vuoden aikana valmistuneiden yhdeksan Hr 12-dieselsahkoveturin sahk.oteknilliset vastaanottok.okeet veturien koeajojen yhteydessa seka k.ak inajolaitteiden koestukset ja veturien lopulliset.
sahkoteknilliset vastaanottotarkastukset seka
otettu osaa Hr 13-die elsahkovetw-in sahk.olaitteita koskevien asioiden selvittelyyn yhdessa
veturinvalmistajien kanssa.
Valtioneuvoston 20. 7. 1960 asettama valtionrautateiden sahkoistyssuunnitelmien arvostelutoimikunta jatkoi tutkimus- ja tarkistustyota kertomusvuoden elokuuhun saakka, jolloin toimikunnan mietinto valmistui ja jaettiin monisteena valtioneuvoston jii enille ja eduskunnalle .
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Monistetun painoksen valmi tuttua arvo telutoimikunta ryhtyi saattamaan mietin oaan painatuskelpoiseen kuntoon. Painettuna mietinto valmistui valtioneuvoston kirjapainosta lokakuussa
1961 ja jaettiin valittomasti lopullisessa muodossa
valtioneuvostolle ja eduskunnalle.
A:rvostelutoimikunnan suorittaessa perustutkimuksia ja aineiston keraamista sahkoteknillinen
toimisto laati arvostelutoim.ikunnan pyynnosta
lukui ia selvityksia sahkoistykseen liittyvista
kysymyksista.
Kertomusvuoden elo-syyskuussa sahkoteknillinen toim.isto laati yhteistoirninnassa konetoimiston kanssa 10-vuotisohjelman paaratojen ja
koko rataverkon vetokaluston hankintojen rahoituksesta lahtemalla dieselointiohjelman silloisesta
vaiheesta. Sahkoistyssuunnitelmaan kuuluvien
paaratojen osalta olivat vaihtoehtoina sahkoistys
kiinteine laitteineen ja dieselointi, muut rataosat
oletettiin dieseloitavaksi.
Toukokuussa 1961 oli englantilaisten toiminimien The English Electric Co, LTD, British
Insulated Callender's Cables LTD ja Briti h
Insulated Callender's Construction Co, LTD neuvottelukunta rautatiehallituksessa kokoamassa
aineistoa sahkoistyskysymyk en selvittelyii. varten. Lokalmussa 1961 neuvottelukunta luovutti
tutkimuksensa tulokset rautatiehallitukselle.
Uusia kuparijohtoja viestilaitteita varten rakenn.ettiin kertomusvuoden aikana 773 jkm ja
terasjohtoja 247 jkm. Kuparijohtoa purettiin
yhteensii. 318 jkm ja terasjohtoa 335 jkm. Kuparipuhelinjohtojen miiii.rii. lisaantyi nii.in ollen 455
jkm ja terii.sjohtojen miiara vaheni 88 jkm. Vuosikorjaustyot suoritettiin tii.ystaajennuksena 139
ratakilometrilla, osittai taajennuksena 102 ratakilometrilla, raskaana vuosikorjauksena 80 ratakilometrilla ja kevytkorjauksena 1 143 ratakilometrilla, jolloin pylvaitii. pystytettiin yhteensii.
4 066 kpl. Kaikki pylvfiat olivat kreosootilla
ky!Hi.stettyja.
Rautateiden omia johtoja kunnostettiin 12 327
jkm ja posti- ja lennatinhallituksen johtoja
13 414.8 jkm eli yhteensa 25 741.8 jkni. Uutta
pylvii.slinjaa rakennettiin 23.5 km ja vanhaa pylvaslinjaa purettiin 25. 9 km.
Uusia puhelinmaakaapeleita asennettiin eniten
kaukokaapelityomaalla jatkettaessa radanvarsiviestikaapelin asennusta, sekii. suurempien liikennepaikkojen ratapihakaapeloinnin yhteydessa.
Radanvarsiviestikaapelia asennettiin Mantyharjulta Kouvolaan ja Mo=ilasta Lahteen seka
Lempaalii.sta Viialaan. Radanvarsiviestikaapelin
yhteydessii. laskettiin samaan ojaan myos linja-

suojastuskaapeli. Mantyharjun ja Kouvolan ,·alinan viestikaapeli on yhteinen plh:n kanssa ja tii.ta
yhteistii. kaapelia tuli nain ollen lasketuksi koko
rataosuus Pi ksamii.elta Kouvolaan. uurien liikennepaiklwjen ymparistokaapelointia suoritettiin Piek amaellii. ja Mikkelissa seka ratapihakaapelointeja Joensuussa ja SeinajoeHa. Lisiiksi
suoritettiin pienehkoja kaapelointeja sahkopiirien
toime ta eri liikennepaikoilla.
Edella mainittnjen toiden yhteydes a asennettiin puhelinmaakaapelia yhteensa 160 527 m johdinpituuden ollessa 9 232 877 m. Vesistokaapelia
laskettiin 613 m, yhteensa 35 044 jkm.
Vuoden aikana suoritettiin Oulussa ja Pi k amaella kantoaaltolaitteiden siirrot uusiin automaattikeskustiloihin. Kantoaaltojii.rjestelmiii on
VR:n kaytossa viisi 12-kanavaista, kymmenen
3-kanavaista ja seitsemantoista 1-kanavaista jarjestelmaa. Kantoaaltoyhteyksien yhteispituu oli
vuoden lopussa 15 460 km.
Selektoripuhelinlaitteita taydennettiin vuoden
aikana asentamalla induktiivisia selektoripuhelimia ratavartijain kiiytt66n rataosalle OrivesiHaapamaki seka ratavartijain ja asemien kayttOiin rataosalle Oulu-Tuomioja. Liityntojen
lukumaii.ra oli naissa yhteensa 30. Lisiiksi tii.ydennettiin entisia selektorijohtoja kuudella liitynnalia. Vuoden lopussa oli selektoripuhelinjohtojen
yhteispituus 5 024 km ja selektoripuhelinliityntojen luku 918 kpl.
Uusia keskusaikakellojarjestelmia asennettiin
taydellisina neljalle liikennepaikalle. Keskusaikakellojarjestelmien luku oli vuoden lopussa yhteensii 62, jakaantuen 55 eri liikennepaikalle.
Heikkovirtalaitteiden asennustoista mainittakoon Piek amaella suoritettu ristikytkin-, kantoaalto-, kaukovalinta- ja selektoritelineiden iirto
pii.ate- ym. laitteineen uuteen sahkotaloon, seka
Mikkelissa telineiden, paatelaitteiden ja 'puhelinkeskuksen siirto. Lisaksi Oulussa siirrettiin viestilaitteet uusiin tiloihin ja asennettiin uusi 400
tilaajan automaattikeskus ja Helsingissii laajennettiin automaattikeskusta 150 tilaajanumerolla.
Rataosalle Pieksamaki-Mikkeli asennettiin
opastinpuhelinjarjestelma, joka kiisitti yhteensii.
44 puhelinkonetta ja 9 releistoii.. Tamii. jarjestelma
»61A>> on suunniteltu sahkoteknillisen toim.iston
heikkovirtajaostossa ja sen rakensivat Hyvinkaiin
konepajan heikkovirtaosasto ja sahkotyokunnat .
Kolmella asemalla laajennettiin ja osittain uusittiin entisiii. kovaaanisjarjestelmia. Vuoden lopussa
oli kiiytossa 68 kovaaiinisjarjestelmii.a, joista 17
oli sumehkoa kauko-ohjattua jarjestelmaa. Naissa
oli yhteensa 96 vahvistinta ja 708 kovaaanistii..
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Kertomusvuoden ailmna otettiin eri tyokohteissa kaytti:ii:in 2 tuk.iasemaa, 1 autoon asennettu
asema ja 19 kannettavaa radiopuhelinta. Linjaradiolaitteiden asennusta rataosalla ToijalaHaapamaki jatkettiin.
Sahki:ityi:ikuntien toimiston alaisten turvalaitetyi:ikuntien toimesta valmistui 59 sahkoisia turvalaitteita kasittavaa tyota 53 eri liikennepaikalla.
uurimmista ti:iista mainittakoon 9 uuden releasetinlaitteen valmistuminen (Kirkkonummi,
Malmi, Jokela, Palosuo, Hiirola, Haukivuori ,
Loukolampi, Lamminmaki ja Pyhakumpu), Kalvitsan ja Kantalan releasetinlaitteiden muutostyi:it seka automaattisen linjasuojastuksen valmistuminen Mikkelin-Pieksamaen valille (71
km) . Tasoristeyksen valo- ja aanivaroituslaitoksia Yalmistui 21, purettiin 2 ja muutoksia tehtiin

V.

4 laitokseen. Vuoden lopussa oli kayti:issa 27 releaseti.nla.itetta, 314 sahkoista va.ihteen kaantolaitetta, 124 valo- ja aiinivaroitu laitosta ja 164 km
linjasuojastusta. Turvalait ti:iiden yhteydessa rakennettiin avojohtoa 98 . 8 jkrn ja purettiin 72. 8
jkm. Pylv.ti.ita pystytettiii1 115 kpl. Maakaapelia
laskettiin 226.8 km (6270. 3 jkm).
Risteilyanomusten perusteella annettiin kertomu. vuoden aikana 276 sahkojohtoristeilylupaa ja
251 puhelinjohtoristei1ylupaa. Sahkolaitteiden
asennuslupia myonnettiin 67 ja puhelimien asennuslupia 36. Sah.kojohtoristeilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknillisen toimi.s ton toimesta 161
ja ratajaksojen paii.llikoiden valvonnassa rakennettiin 79 vahvavirtamaakaapeliristeilya. Uusia
koti- ja virkapuhelimia myonnettiin kertomu vuoden aikana kaikkiaan 162.

VARASTOT JA HANKINNAT

Vuoden aikana valrnistui rataverkollemme
sailioitii. i:iljyjen varastointia ja jakelua va.rten
seuraavasti:

V arastosailiot
Vuoden aikana valmistui Mantyluotoon 5 milj.
ja 8 milj. litran, Pieksamaelle 3 milj. litran ja
Vaskiluottoon 4 milj. litran sailiot.
J akelusailiot

Kaasuoljysailioita valmistui Ouluun (N okela)
50 000 litran ja Kouvolaan kaksi 100 000 litran
sii.iliota. Lisaksi valmistui suurjakelulaitteita suuria vetureita varten Oulmm (Nokela), Mantyluotoon , Turkuun, Riiliimii.elle, Helsinkiin, Pieksii.mii.elle ja Kotkaan.

Varastot
Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroiden keskimaarainen varastoarvo oli kertomusvuonna 7 320 611 733 mk, jakautuen eri
varastojen
kesken
seuraavasti:
Helsinki
2 151 004 524 rnk, Hyvinkiiii. 1 310 574 664 mk,
Tw·ku 415 533 452 mk, Oulu 727 620 938 mk,
Kuopio 408 410 105 mk ja polttoaine- ja puutavaravarasto 2 307 468 050 mk. Tarveaineita
otettiin varastoista kii.ytettii.viksi 14 529 236 506
mien arvosta ja myytiin muille valtion laitoksille
34 575 081 mk:n seka yksityisille 624 465 323

mk:n arvosta, ollen myynti yhteensii. 659 040 404
mk. Myynnistii. oli tilitavaran osuus 293 607 814
mk, hinnankorotusta 35 854 830 mk seka kii.ytetyn tavaran, romun ja jatteiden osuus 330 293 034
mk, josta oli puhda ta myyntituloa kun kasittely-, rahti- ym. kustannukset ja konepajojen
osuus vahennetii.ii.n, 274 300 607 mk.
Myyntituloina tuloutettiin valtiolle vii.hennykset huomioonotettuna 310 155 437 mk.

Hankinnat
Kaikkiaan ostettiin tavaraa varastoihin kertomusvuoden aikana 15 071 111 023 mk:n arvosta.
Kuluttajia ja varastoja la kutettiin ulkomailta
tuoduista tavaroista seuraavasti:
tounia

Kivihiiliii. ja koksia .... 248
Pyoria ja pyi:irii.nrenkaita l
Ratakiskoja ja -tarvikkeita .... . ........... 35
Rautaa ja terii.stii. . . . . . . 2
Teraslevyja . . . . . . . . . . . . 3
Oljya .......... . ....... 13
Sekalaisia tarvikkeita .. .

markkaa

760
815

l 045 842 899

464
320
573
47

l 761 268 591

185 352 015

148
195
183
1 824

651
555
158
943

315
709
798
573

Yhteensa 305 410 5 344 772 900

Polttoaine- ja puutavarava1·aston toiminta
Polttoaine- ja puutavaravaraston vuoden 1961
keskimaarii.inen varastojen kirjanpitoarvo oli
2 307 468 050 mk.
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Vuoclen a ikana vastaanotettiin paaasiassa Valtionrautateiden Polttoainetoimi tolta (Yapo) h a lkoja 936 469 m 3 , joiden y h teinen hinta oli
1 143 737 509 mk el i ke kimaarin 1 221: 33
mk/m 3 •
Tut'vebriketteja hankittiin yksityisilta sekii.
vastaanotettiin omalta polttoturvevalmistamolta
y htoen a 8 554 tonnia hankintahinnan ollessa
yhteensa 44 795 703 mk.
Lisak si hankittiin k rtom u svu oden aikana ratapi:ilkkyja 594 525 kpl (563 103 549 mk), vaihderatapolkkyja 30 711 kpl (47 235 95 mk), hirsia
2 330 jm (649 325 mk), puupylvii.ita 2 867 kpl
(6 464 800 mk),
a idanpylva ita
24 863
kpl
(2 203 844 mk) ·ek a tukkeja 1 739. 5 jm (69 694
mk).
K aasu- j a polttoi:iljya h a nkittiin v u od en aikana
29 2 7 237 n ettolitraa hankinta-arvon ollessa
433 152 795 mk .
K ertom usv u oden aikana kulutettiin valtionrautateill~i h a lk oja
68 0 9. 5 m 3 , j o ta vetnrien
3
os uus 667 605.5 m , kivihiilia 2 889 219 dt, j o. ta
veturien osuus 2 777 202 dt sek ii. polttoturvetta ja
brik tteja 83 455 dt, jo ta veturien osuus 80 710
dt. Edella mainitun halkomaii.rii.n lisak si myytiin
h a lkoja rautatielaisille 49 699 m 3 ja yk ityisille
522 m 3 seka kivihi ilia morenkulkuhallitukselle
20 899 dt.
Kaasu - ja polttoolj ya kulutett.i in vetureissa,
autoissa, tyi:ik oneissa ym. laitte issa vuoden a ikana
yhteensa 39 461 95 1 nettolitraa.
Kiinteiden polttoaineiden varastoim is- ja k ii.sitt lykustannukset o livat y h teensa 240 816 425
mk, josta halkojen os uus oli 145 464 952 mk,
kivihiilien 87 159 460 mk, kaasu- ja polttoi:iljyn
5 070 329 mk sek ii. brikettien 3 121 6 4 mk .
Polttoain ek entillii. oli h enkili:ikuntaa vuoden
alussa 51 tyonjohtajaa ja 435 tyontekijaa sek a
vuoden lopussa 50 tyi:injohtajaa ja 372 tyontekijaii..
Mikkel issa kunnostettiin uus i polttoa in e k entta
ja s iirrytt iin hihnakulj ettimen k aytt66n ja Imatralla su oritettiin ratapihatoiden takia muutostoita antolaitteiden sij oituks iin ja varastokenttaii.n n ii.hclen .
T yovo ima on jarjestely illa ja sijo ituksilla saatu
huomattavasti vahenemaii.n ja kustannukset luovutettuja yksikkoja kohti jonkin verran laske maan h a lkoj en ja kiYihiilien osalta huolimatta
tyopalkoissa tapahtunee ta n. 4. 3 % :n k orotuksesta . K iinte iden p olttc aineiden kustannustilien
loppusummassa tapahtui 36 727 697 mk:n suuruinen vahennys vuoteen 1960 verrattuna.

Tava1·a- ja ainetutkimukset
Kemian laboratoriossa jo vuoden 1960 loppupuolella alkaneet muuto - ja korjaustyot jatkuivat koko k ertomu svu oden ajan. Tama rajo it ti j a
vaikeutti jon kin verran tyoskentelymahdollisuuksia. Tasta syysta oli laboratorian tah olta paldw
supi staa era is iin tutkimuskohteis.iin (esim. kivihii len vastaanottotarkastuk set) liittyv ia tehtavia .
Se ilmenee myoskin suoritettujen t6 iden yhteismaii.rasta, j oka on lask enut jonkinverran edelliseen vuoteen vel'l'attuna. Eraissii. tehtavaryhmissa
on kuitenkin h ava ittavissa jatkuvaa nousua.
Naistii. mainittakoon e ri metallien ja metalliseosten k aytto- ja vastaanottoanalyysit seka dieselpolttoi:ilj y n kayt6n jatkuvast i kasvaessa lisii.an tynyt vastaa.nottoanalyysien tarve .
VR:n k onepajat ovat viime a ikoina osoittaneet
y hii. suurompaa mi elen kiintoa maalaus- ja pintak asittelya k osk ev iin k ysymyk s iin ja nimenomaan
k ol'l'oosionestomaalaukseen . l\1etallipohjamaal ien
t utkimuksia onkin kuluneen vnoden aikana suoritettu nmsaasti, niista u seat n s. pitkiiaikaistutk imuksia.
Mitii.an olennaisesti uusia tutkimuskohteita 1
vuoden a ikana ole ollut, vaan tehtavat ovat luonteeltaan olleet suurin piirtein samanlai s ia kuin aik a isempinakin vuosina.

Kemian laboratorian tehtavi:it e1·iteltyini:i tehttivtin
luonteen mukaan
1\!Ietallit:
teras ja rauta . . . . . . . . . . . . . . . .
kupariseok set . . . . . . . . . . . . . . . .
laak orimetallit . . . . . . . . . . . . . . . .
puhtaat metallit . . . . . . . . . . . . . .
V oiteluaineet:
voitelui:iljyt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
laakerirasvat . . . . . . . . . . . . . . . . .
jan'U- ja pakkasn esteet . . . . . . . .
kii.ytetyt o ljyt (moottori-, vaihteisto- ym. oljyt) . . . . . . . . . . .

kpl

kpl

210
66
89
33

398

99
6
14
41

160

Nestemai.set polttoaineet:
dieselpolttoneste (polttooljy)
b ensiini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
petrool i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110
1
3

114

Kiinteat polttoaineet:
kivihii li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
koksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ttuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27
2
4

33

45

Maalit:
oljy- ja lakkamaalit ..... . ... .
metallipohjamaalit ..... . ... . . .
vernissa- ja ohennusaineet
kuivat varit ................. .

94
67
19
12

192

Vedet.:
juoma- ja talousvesi ......... .
kattilansyotLOvesi . .......... .
muut vesikysymykset ........ .

98
10
6

114

113

113

Tekstiilituotteet:
puuvillajatteet
ekalaiset:
pesuaineet .................. .
paperitarvikkeet .. . .......... .
kyllastysaineet ........... . .. .
tavaranluokitu .... . .. . . .. . . .
liikatavara ... . ..... . ........ .
kuljetuksen aikana vahingoittunut tavara .. .......... . .... .
muut ................. . ..... .

38
7
6
2
3
2

23

Yhteensa

81
1 205

Puutavarato·im1:ston alaiset tuotantolaitokset
Kertomusvuonna kyllastettiin ennatysmaara
puutavaroita, mika lahinnii aiheutui suuresta
ratapolkkyjen tarpeesta kiskonvaihtojen yhteydessa . Kaikki VR:n kyllastyslaitokset toimivat
vuoden alusta lukien kahdessa tyovuorossa aina
lokakuun 25 paivaan saakka.
Puutavaraa kyllastettiin Mikkelin kylliistyslaitoksella 40 202 . s k-m 3 , Kajaanin 32 226.7
k-m 3 seka Haapamaen 32 249.6 k-m 3 eli yhteensa
104 678.6 k-m 3 • Taman lisaksi kyllastettiin C . A.
Serlachius Oy:n seka Oy Impregno Ab:n kanssa
tehdyn kyllastyssopimuksen mukaan 19 351.4
k-m 3 puutavaroita. Kokonaiskyllastyksen maara
oli siten yhteensa 124 030 k-m3, mika on 60.2 %
suurempi edellisen vuoden tulosta. Omilla laitoksilla kaytettiin keskimaarin 62. 9 kg kyllastysoljya kiintokuutiometria kohti.
Mikkelin kylliistyslaitokselta lahetettiin kylliistettyna 336 188 kpl ratapolkkyja, 21 047 kpl
vaihdepolkkyja, 6 835 kpl johtopylvaita, 25 907
kpl avovaununpyh·aitii., 5 276 kpl aidanpylvaita
ja 1 719 . 1 m 3 sahatavaraa. Kylla tysoljya kaytettiin 2 549 705 kg.
Kajaanin kylliisty ·laitokselta lahetett iin kyllastettynii. 284 384 kpl ratapolkkyja, 19 150 kpl

vaihdepolkkyja, 468 kpl johtopylvaita, 1 579 kpl
kaivosratapolkkyjii., 307 kpl paaluja, 2 194 kpl
avovaununpylvaita ja 589 . 6 m 3 sahattwaraa.
Kyllasty oljya kaytettiin 2 075 973 kg.
Raapamaen kyllii.sty laitokselta lahetettiin kyllastettyna 298 949 kpl ratapolkkyja, 9 137 kpl
vaihdepolkkyji.i, 19 987 kpl aidanpylvaita, 1 17
kpl avovaununpylvaita ja 489. o m 3 sahatavama.
Kylliistysoljyii kiiytettiin 1 954 121 kg.
G. A . erlachius Oy:n sekii Oy Impregno Ab:n
kanssa tehdyn kyllii ty sopimuksen mukaan kylliistettiin naiden yhtioidcn eri laitoksilla 154 350
kpl ratapolkkyja, 3 046 kpl vaihdepolkkyja ja
3 395.2 m 3 sahatavaraa.
Kyllastaminen on tullut maksamaan keskimaarin 1 764 mk/k-m 3 •
Hanka almen sahalla oli sahaus pysahdyksissa
vuosilomien ja korjau ten takia viime vuonna
22. 7-23. 8 . 1961. Raaka-aine on hankittu Valtionrautateiden
Polttoainetoimiston
(V APO)
kautta,
jolloin
vastaanotettiin
sahatukkeja.
945 514 . 18 j3 ja rata- ja vaihdepolkkyaineita
8 749 kpl. Edelliselta vuodelta oli tukkeja vara tossa 54 597 . 6 3 j3 . Sahattu tukkimaara oh
933 664 . 9 2 j 3 ja ahaustulos 4 179 std.
Sahalta on kertomusvuoden aikana lahetetty
sahattuj a, hoylaiimattomia lautoja, lankkuja,
parruja ja pelkkoja yhteensa 2 429 std, telinelankkuja 49.6 std, ratapolkkyja 8 777 kpl, kuormalavoja 32 816 kpl, johtopylvaiden orsia 13 565
kpl, polttohaketta 23 706m 3 , kutterilastua 1 121
m 3 , hir iii 25.1 std, hoylatavaraa 989.4 std, josta
em . kuonnalavojen osuus on 548. 9 std, vaununpylvaita 6 638 kpl ja pientavaraa 46. 4 std seka
pienia eriii sivutuotteita. Tyontekijain lukumiiara
on ollut keskimiiarin 96. Tuotantokomitea kokoontui 5 kertaa.
Rankasalmeu saba lopetti toimintansa 31. 12.
1961, sillii eduskunnan hyva,ksyttya vuodon 1962
tulo- ja menoarvion, on aha siiretty 1. I. 1962
lul~ien
Valtionrautatciden Polttoainetoimiston
(VAPO) hallintaan.
Konnunsuon polttotmvevalmistamolla nostcttiin 2 578 tn konetmvetta omaan kayttoon.
Vuoden alus a oli koneturvetta varastossa 1 466 . 9
tn ja vuoden lopussa 1 425 . 6 tn. Oma kulutus seka
myynti olivat 2 619 . 3 tn. ivutuotteina myytiin
1 242m 3 tw·vepehkua. Turvebrikettia oli vuoden
alussa varastossa 114. s tn. V uoden aikana si ta
valmistetti in brikettitehtaalla 6 807.1 tn. Tasta
maarasta lahetettiin ja kulutettiin omassa kaytos a 6 800.6 tn ja varastossa oli 121. a tn. J yrsiJ:ltw·vetta turvebriketin raaka-aineeksi valmistett iin 6 500 tn .
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KiinteistOjen ja kaluston piii:i-oma-arvot ja niissa vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset:
PSiloma-arvo
1. 1. 1961

Lisays

I

Tyokoneet . ............ .... ........ .. ......
37 660 714
Telakat
189 750
'l'oimisto~.· ~~~it;~ ·j~· h~oit~;~~~~~~k~~t :: : : : : : :
15 481000
Varastorakennukset ja brikettilaitokset . . ......
5 739186
Kylliistyslaitosrakennukset ...................
43 091431
Sahalaitos ..................................
30 786 004
..
Yhteensa J 132 948 085

VI.

I
975 892
-

-

975 892

Kuoletukset
ja poistoL

4 387 320
9 700
479 300
178 400
1269 400
1 285100
7 609 220

J>iiJio1na-arvo

I

I

31. 12 . 1961

34 249 286
180 050
15 001 700
5 560 786
41822 031
29 500 904
126 314 757

LIIKENNE

Yleiset liikennemaiiri:iykset
Toimintavuoden aikana on p eru stettu 50 uutta
liikennepaikkaa, joista 49 seisaketta ja 1 pysakki
ek a lakkautettu 2 liikennepaikkaa. Liikenteen
vaihteluista johtuen on 5 itsenaista liikenne paikkaa alennettu epaitsenaisiksi ja yksi ep a itsenainen liikennepaikka k orotettu itsenaiseksi.
Kohne miehittamatonta liikennepaikkaa on k oro tettu miehitetyiksi ep aitsenaisiksi liikennepaikoiksi ja yksi miehitetty epaitsenainen liikennepaikka alennettu miehitta mattomaks i. Liikenne paikan laatua on edellisten muutosten lisaksi
muutettu 4 liikennepaikan kohdalla. Yksi pysakki
on korotettu 4 lk:n asemaksi, kaksi 4 lk:n asemaa
on alennettu pysakiksi. Yksi 4lk:n asema on korotettu 3 lk:n asemaksi ja vastaavasti yksi 3 lk:n
asema alennettu 4 lk:n asemaksi. Lisaksi on aset uksella n:o 132/62 taannehtivasti korotettu
I. 8. 1961lukien kymmenen 4 lk:n asemaa 3 lk:n
asemiksi, kolme lk:n asemaa 2 lk:n asemiksi ja
kak. i 2 lk:n asemaa 1 lk:n a semiksi.
Voimassa olevista kuormausmaarayksista poikk eaviin puutavarakuljetuksiin oikeuttavia erikoislupia on myonnetty 14.

Ailcataulut ja junien lcttllcu
Toukokuun 27 paivaan saakka oli voimassa
aikatau lu 127, j oh on kuitenkin tehtiin k evaan
kuluessa joitakin muutoksia. Maaliskuun 1 paivana aloitettiin h enkiloliikenne rataosilla LahtiLoviisa ja Kemijarvi- Kelloselkii kiskoautojunilla, j oita edelliselle rataosalle asetettiin paivittaiseen kulhmn kolme ja jalkimmaiselle kaksi
junaparia. Taman ja rj estelyn vuoksi jouduttiin
myos eraiden tavarajunien seka Rovaniem en K emij arven valilla kulkevien h enkilojunien a ikatauluja muuttamaan.

T oukokuun 28 paivana tuli voimaan ed ellisesta
verraten vahan poikkeava aikataulu 128. Rataosalla H elsinki-Tmku jatkettiin junan P 29
kulku Tmun satamaan, jossa silla oli yhteys
Norrtaljeen menevaan autolauttaan, >> kandiaam. Yhteyden saavuttami sek si taman junan
aikataulu oli muutettava ail{aisemmaksi, mika
puolestaan aiheutt i lukuisia aikataulumuutoksia
seka edella mainitulla etta Hyvinkaan- Hangon
rataosalla.
Rataosalla H elsinki- Turku voitiin pikajunien
aikatauluja jonkin verran nopeuttaa sen ansiosta,
etta niihin sijoitettiin Hr 11-sarjan dieselvetureita entisten hoyryvetureiden ja Dm 4-moottorivaunujen tilalle. Voimakkaamman vetovoiman
ansiosta kavi ed ellisina k esakuukausina kulussa
ollut viikonloppujunapari P 27 /P 28 HelsinginHangon valilla tarpeettomaksi , kun sen vaunustot
voitiin kuljettaa junissa P 35 ja P 30. Myos H elsingin-Tampereen valilta p o istettiin parantun een vetovoimatilanteen ansiosta viikonloppujuna P 97. Sen vaunusto kuljetettiin junalla P 53.
Kouvolan- Mikkelin valilta poistettiin k esakausipikajunat P 711/P 712 seka KouvolanVoikosken valilta arkipaivina, paitsi lauantaisin
kulussa ollut henk.ilojunapari H 773/H 774 sen
vuoksi, etta talle rataosalle odotettiin saatavan
uutta tavaraliikennetta s iina maarin, etta h enkilojunia oli vahennettava.
H elsingin-Keravan valille lisattiin junapari
lauantaisin tyolaisten kuljettamista varten. Kiskoautojunia lisattiin y ksi pari Karjaan-Siuntion
valille, yksi Turun- Salon ja yksi Turun- udenkauptmgin valille . Kesakaudeksi asetettiin kulkuun nopeakulkuiset kiskoautovuorot Imatra
-Savonlinna ja Kontiomaki- Joensuu. V eturijunavuoroja muutettiin kiskoautojunavuoroiksi
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yhteensa noin 1 600 junakilometria vuo1·okautta
kohti laskettuna, osittain j o nnen aikataulun
vaihtumista.
Tavaraliikent en jw1iin saati in lil:laii. Hr 1:2-dieselvetureita Tampereen-Seinajoen valille ja Vv
15-vetureita Soinajoen-Oulun valille. Niiden ansio ta. voitiin junien kulkua nopeuttaa. Aikatauluun t htiin v uoden aikana runsaa ti muutoksia. Ne tulivat tarpeelli i.k i osittain uuden
vetokalustou, osittaiu ratoihin t.ehtyjeu muutost en ja osittain myos liikenteellist en seikkojen
vuoksi. Niinpa jo h iuakuun 1 paivana muutettiin ja lisattiin tavaraliikenteen aikatauluja ratao alia Pieksamaki- Kouvola sen vuoksi, etta
a lkuaan tehtyj en aikataulujen maara kat ottiin
riittamattomaksi.
yyskuun 1 paivana muutettiin Tornion- Haaparannan valisten h enkilojunien aikataulut s iten ,
etta ne liittyivat paremmin Ruotsin rautateiden
muutettuihin aikatauluihin. Samalla sovittiin,
etta mainitut vuorot hoidetaan tilapaisesti talvikauden ajan VR:n junilla, koska alikul1.-u illan
rakentaminen Torniossa oli esteeua ruotsalaisten
j un ien kulu!Je.
L okakuun alus a muutettiin jalleen Helsingin
- Turun sataman rataosalla junan P 29 aikataulua sen vuoksi, etta aikaisemmin mainitun
lauttavuoron lahtoaika siirrettiin myohaisemmaksi. Muutos aiheutti muitakiu aikataulumuutoksia mainitulla samoinkuin Hyviukaan- Hangon rataosalla.
Pieksamaen- Kouvolan- Kotkan ratao an ai kataulut jouduttiin jarjestamaan uudelleen mar·raskuun 1 paivasta lukien sen vuok. i, etta naille
rataosille sijoitettiin tavaraliikennetta varten
juuri valmistuneita Hr 12-sarjan die elvetureita,
joiden ansiosta junien aikataulut voitiin laatia

entista nopeammiksi. Junavuorojen m~iariia e i
lisatty.
J oulukuun 1 paivana muutettiin junan H 10:3
a ikataulu Imatran- avonlinnan valilla a ika isernmaksi, jolloin odotusaika junasta P 1 lyh eni
la h es tmu1illa. Samaan aikaan muutettiin eraiden
tavarajunion aikatauluja Kouvolan - Imatmn v~i.
lilla.
Tah· ikausi 1961 oli Yerrattaiu Yahaluminen ja
leuto, j onka ansiosta junien kulku talvella olikin
huomattavasti aannollisempaa kuiu myohemmin
k esakautena, jolloin poikkeuk ellisen runsaat ratatyot aiheuttivat huomattavia myohi.istyrnisia
toukokuusta alkaen miltei vuoden loppuun a ti.
Eniten h a iriota nii tii a iheutui Etela- 'uomes. a.
jossa oli samanaikaisesti korjausten ja uudistusten alaisina liikeenteellisesti vilkkaimmat ratao at Helsiuki- Riihimiiki, Rijhimaki- Lahti, Ham eenlinna- Tampere ja H elsinki- Kirkko nummi. Myos rataosilla Kokkola- Ylivie. ka ja Ylivieska- Pyha almi suoritetun kiskojen vaihdon
aiheuttamat myohii tymise t
ateilivat laajalle
alueelle.

Tavaraliikenne
Kertomusvuonna
kuormattiin
kaikkiaan
1 747 126 va1.mua vastaavan luvun oltua edellisena vuonna 1 773 310. Vahennys oli 26 1 4 vaunua eli l. 5 %- Kun oman tavaran kuljetus oli
vah entynyt 19 717 vaunulla, jai varsinaisen kaupallisen liikent.een vahennykseksi 6 467 vaunua
eli 0. 4 %- Lahden. Kouvolan, Joen uun ja .Jyva kylan liikennejak oissa liikenne on lisi.iantynyt
ja vahentynyt kaikissa muissa liikennejaksoissa.
Tavaralajeittaiu jakautui kaupallinen vaunukuormaliikenne seuraavasti:
Kuormattu
kaikkiaau

Vientitavara .. ......... .. ............... .
Tuontitavara ........ ... ................ .
Eliutarvi.k.keet ................ . .. ... .... .
T eollisuustuotteet ....................... .
Lannoitteet ja rehut ..... ...... . ........ .
Maa- ja kivilajit ........ .. . . . ..... ... . .. .
Puutavara .................. . ........... .
Muut tavaralajit ......... . .... ....... .. . .

431
155
42
146
41
120
239
87

789
017
638
143
357
620
385
164

1 264 113
K ertomusvuoden aikana on tavarajm1ien matkanopeu jonkin verran nouss ut, sill a ns. suorien
junien ja dieselveturien lukumaara on tavaralii7 1271 - 63

Li siiy ( + )

tai viihenuys (- )

vaunuja

+

11 016
22 550

+
+

168
6 337
3 642
13 307
6 784
38 1

+

%

+

2.6
12.6
0. 4
-t+ 4. 5
8. 1
12.4
+
2.i
4 .,
0.-t

kenteessa lisaantynyt. ' 'aunuston kiertoaika on
taten nopeutunut ja se oli kertomusvuomta k eRkimaarul 4. 6 vrk sen oltua eclellisena vuonna 4. s

4!i

vrk Kun kiertoaika vuonna 1958 oli 5. 2 vrk, on
se siita lukien nopeutunut 0. o vrk:Ua, joka nykyisellii vaunumiiaralla on merkinnyt sita, etta vuorokaudes a on voitu tarjota kuormattavaksi noin
600 yaunua enemman kuin aikaisemmin. anottavaa vatmuvajausta ei vuoden aikana ole esiintynyt, vaan kysynta on kyetty tyydyttamaan.
Vatmukierron nopeutuminen on paaasiassa
riippuva.i nen jw1ien oikeasta kokoonpanosta.
Tama edellyttii.ii. suorituskykyisiii. pii.ajiirjestelyratapihoja. Kertomusvuoden aikana otettiin
kii.yt.toon Seinii.joen ja Riihimiien jarjestelyratapihat. Valitettavasti ei Riihimii.en ratapihasta ole
saatu laheskaii.n laskettua tehoa, sillii. laskumaesta
puuttuvat kiskojarrut. Kun nyt on kaytettii.vii.
tavallista kenkii.hiljennystii., on laskutiheytta vah ennettii.vii., silla laskumii.en korkeus on mitoitettu
kiskojarrulaitteen perusteella.
Tavaran kasittelyn koneellistutua miltei kaikilla aloilla on tavaravaunuston rakenteeseen
kertomu vuoden aikana kiinnitetty erityista huomiota. Vanhentunut kalu to ei sovellu koneelliseen tavaran kii.sittelyyn, jonka lisaksi vaunut
ovat kantavuudeltaan liian pienia. K ertomusvuoden aikana on hankittu erilaisia kokeiluvaunuja, joiden pohjalta on k ehitetty vastaisuudessa
rakennettavia vaunutyyppeja.
Puutavaranosturit ovat kertomusvuoden aikana olleet nmsaasti kii.ytos a ja niilla kuormatmatt.iin yhteensa 10 005 vaunuarvoa. Kun nosture ita oli kii.ytossa 7, kuormattiin jokaisella nosturilla keskimiiarin noin 1 430 vaunua. Kannattavuusrajaksi oli arvioitu 1 200 vaunua vuodessa.
Nostureita tilattiinkin lisii.a 9, joista k ertomusvuoden aikana valmistui vain Tornion 25 tonnin
nosturi. Muunlaisen vaunukuormatavaran kii.sit telya varten saatiin vuoden aikana lisaa 5 Demagmobilnosturia, joiden Juku oli vuoden lopussa 10.
Vaihtopalvelun tuntimaarat ovat kertomusvuoden aikana olleet arkipaivaa kohti k eskimi:ii:i.rin 2 640 tuntia, mika on 1. 8 % vahemman
lwin edellisenii. vuonna. Tuntimaara jakautui si ten. etta ratapihapaivy tyksessa kaytettiin k eskimii.iirin pii.ivii sa :! 164 tuntia ja jarjestelyjwlissa
476 tuntia. Vuoden aikana valmistui 4 uutta
raicletraktoria.
Rahtikappaletavaraa on lahetetty 848 200 tonnia eli 83 900 tonnia enemman kuin edellisena
vuonna, joten tavaramii.aran kasvu on ollut 10. 9
%- Rahtitulot olivat 3 759.2 mmk, mika merkitsee 570.4 mrnk eli 17. 8 o/o :n nousua. Kii.sittelyvii.lineitii. oli vuoden lopussa 168 haarukkatruklda, 660 haarukkavaunua, 152 000 avolavaa ja
11 800 hakkilavaa. Niista oli asiakkaille vuok-

rattu 85 000 avolavaa ja 2 400 hakkilavaa, joists
kannetut vuokrat tekivii.t noin 40 mmk. Tyoteho
kappaletavaran kii.sittelyssii. on noussut 4 %
edelli een vuoteen verrattuna.

I tdinen tavarayhdysliikenne
Vi.enti
Vuonna 1961 lii.h etettiin Suomesta rautateit e
Neuvostoliittoon ja sen kautta edelleen kolmansiin maihin vienti-, transito- ym. kuormia kaikkiaan 39 889 vaunuarvoa. Kun vastaava Juku
edellisenii. vuonna oli 33 331 va1.muarvoa, osoittaa
idan vientimme viime vuoden aikana lisii.ysta
6 558 vaunuarvoa. Taten on rautateitse euvo toliittoon tapabtuvan viennin vuodesta 1957 alkanut vuosittainen vahentyminen viime vuoden
aikana pysii.htynyt. Suurimmat lisaykset tapahtuivat paperin ( + 2 585 vaunuarvoa), kartongin
(+ 2 120}, paperituotteiden ( + 1 766), selluloosan (
916) seka erilaisten koneiden (
722)
kohdalla. Sahatavaran ja paperipuiden vienti
pysyi ennallaan. Kaapelituotteiden viennissa tapahtui pienta laskua (- 131) samoinkuin puusepii.ntuotteiden kohdalla (- 65).
Vientikuljetukset kolmansiin maihin lisaantyivat Puolaan ( + 408} , Tsekkoslovakiaan ( + 200).
Bulgariaan ( + 168) ja Romaniaan ( + 106) ja
vahentyivat Unkariin (- 968}, Kiinaan (- 34)
ja Iraniin (- 24).

+

+

Tuonti
Vuonna 1961 saapui Suomeen tuontikuormia
rautateitse Neuvostoliitosta 53 127 vaunuarvoa.
Vastaava luku oli edellisena vuonna 54 548 vaunuarvoa, joten vii.hennys oli 1 421 vaunuarvoa.
1\iyos vuonna 1960 oli tuonnissa edelliseen vuoteen verrattuna tapahtunut vii.hennysta (- 2 940
vaunuarvoa). Kuitenkin oli kertomusvuonna
tuonti idasta viela 13 238 vaunuarvoa smrrempi
kuin vientimme sinne.
Suw·immat vahennykset tapahtuivat r ehtm
(- 2 407}, vehnii.n (- 2 171}, kivihiilen (- 447),
antrasiittin ( - 385), rukiin (- 380}, kauran
(- 218) ja lannoitteiden ( - 204) kohdalla kun
taas li ii.ysta tapahtui raudan (
2 054), apatiittin (
541 }, petroolin (
340} , sokerin (
298)
ja suolan ( + 269) kohdalla.
Kokonaan uutena tuontiartikkelina esiintyivat ratakiskot, j oita tuotiin maaban yhteen a
2 153 vaunukuormaa.
Paivittain luovutettujen ja saapuneiden vaunnjen lukumaarii., tyhjii.t vaunut mukaanluettuina, ol i vuonna 1961 seuraava:

+

+

+

+
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Luovutettu vaunuarvoja
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Keskimaarin luovutettiin Neuvostoliittoon
kaikkien raja-asemien kautta pii.ivaa kohti yhteensa 169.3 vaunuarvoa (v. 1960 158 . a) ja vastaavasti saapui Suomeen 169.2 (v. 1960 158. 9)
vaunuarvoa.
Raja-asemi ta oli Vainikkala edelleenkin vilkkain. Kaik.ista luovutetuista vaunuista meni
Vainikkalan kautta 79 %, Niiralan kautta 20 %
ja Imatranko ken kautta 1 %- Saapuvista vaunuista tuli Vainikkalan kautta 97 %, Niiralan
kautta 2 % ja Imatrankosken kautta 1 %·
Suomalaisia vaunuja ei vt1onna 1961 kaytetty
yhdysliikenteessa muuta kuin pyorean puutavaran kuljetuksiin pendelijunina Imatrankosken
ja Svetogorskin (entinen Enso) valilla. Tallaisia
lahetyksiii. oli ainoastaan 309 vaunukuormaa.
Neuvostoliiton vaunuja oli Suomessa kertomusvuonnc. keskimaarin paivaa kohti 1 285 vaunuarvoa. (1960 1273).

A utoli ikenne
Rautateiden autokuljetustehtavat pysyivat
kaikissa toimintamuodoissa miiarallisesti jokseenkin kin edellisen vuoden suuruisina. Tasta huolimatta jouduttiin oman autokaluston lisaksi ot·
tamaan kolmisenk.ymmenta KTK:n ja muiden
yksityisten ammattiautoilijain autoa vakinais·
luonteiseen urakka-ajoon hoitamaan rautateiden
lukuun nouto- ja kotiinkuljetustehtavia, silla
hankintamaararahojen puutteessa yli-ikaiseksi
Yanhenttmeesta omasta autokannasta oli kertomusvuonna poi.stettava ajo- ja korjauskelvottomina kaikkiaan 54 autoa ja tilalle saadut uudet
autot olivat maarallisesti riittamattomat taytta maan syntyneen vajauksen.
Lahinna juuri kireasta kalustotilanteesta johtuen supistuivat liikenteenhoidolliset laajennuksetkin kaikkein valttamattomimpaan. Niinpa
henkilolinja-, tavaralinja- ja jakelulinjaliikenteen
toimintakohteissa ei tapahtunut mitaan muutoksia, koska kaikilla vanhoilla linjoilla hoidettiin

liikennetta entisessa laajuudessa eika uusia linjojakaan avattu. Sita vastoin keskitettya kotiinkuljetustoimintaa pyrittiin kaikesta huolimatta
mahdollisuuksien mukaan edelleen laajentemaan.
Keravalla ja J okelassa aloitettiin keskitetty kotiinkuljetus l. 4. 1961 ja lisaksi Turussa ja Vaasassa, missa ennestaan oli toiminnassa ns. varsinainen kotiinkuljetus, siirryttiin keskitettyyn
kotiinkuljetukseen l. 7. 1961. Turun keskitykseen
sisallytettiin samalla Turun sataman, Rantamaen
ja Kupittaan liikennepaikat seka Vaasan keskitykseen vastaavasti Vaskiluodon ja Mustasaaren
liikennepaikat.
Liikenneosaston autoliikenteen hoidettavana
oli toimintavuoden lopussa 11 henkilolinjaa yhteispituudeltaan 391 km, 18 tavaralinj aa 2 044
km, 49 kappaletavaran jakelulinjaa 3 220 km
seka 73 kotiinkuljetukselle avattua liikennepaikkaa.
HenkilOlinjoilla kertyi ajokilometreja yhteensa
1.68, kotiinkuljetuksessa 4.07, jakelulinjoilla 2.59
ja tavaralinjoilla l. s s eli kaikkiaan 9 . 6 9 miljoonaa
kilometria. Henkilolinjoilla kuljetettiin 1 994 000
matkustajaa seka kotiinkuljetus-, jakelulinja- ja
tavaralinjatoiminnoissa tavaraa yhteensa 768 200
tonnia. Edelliseen vuoteen verrattuna ajokilometrit vahenivat !.12 %. mutta matkustajamaarassa oli nousua 12.6 5 % ja tavaramaarassa
2.13

%·

Uusia autoja hankittiin kertomusvuonna kaikkiaan 29, nimittain 1 henkilO-, 3 linja- ja 25
kuorma-autoa. Vastaavasti poistettiin ja myytiin
1 henkilo-, 1 linja- ja 52 kuorma-autoa seka 11
varsinai ta peravatmua. Autoliikenteeseen liittyvan huolto- ja korjaustoiminnan alainen kalustokanta, johon on luettava kail<ki liikenneosaston polttomoottorikayttoiset laitteet, kasitti
toimintavuoden !opus a 19 henki!Oautoa, 28
linja-autoa, 438 kuorma-autoa, 44 peravaunua,
101 vaihtokoria ja -lavaa, 168 trukkia, 70 traktoria, 39 raidetraktoria, 15 pienoisveturia ja 10
nosturia.
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'1'ava1·oiden puuttuminen ja vahingoitturninen
Ilmoitettujen puuttumis- tai vahingoittumistapausten luvut ovat suur·entuneet edelli sesta
vuodesta. KuljetettaYana tai sailytetti.i.vana olevan tavaran puuttumisilmoituksia saapui 4 874
kpl va taavan luvun oltua edcl li seni:i vuonna
3 653 kpl, jotcn lisaysta oli 33.4 %· Ilmoitetuista
puuttumisista selvitettiin 70. 1 °0 •
Kuljetettavaksi tai sailytcttavaksi jatettyyn
tavaraan kohdi. tuneista varkauksista tehtiin 160
ilmoitusta vastaavan luvun oltua edellisena
vuonna 102. Yarkauksista se lvitettii11 l l kpl eli
6.9 %·
Kuljetettavan tavaran vahingoittumisista saapui 16 713 ilmoitusta edellisen vuoden vastaavan
luvun oltua 16 137 , joten lisaysta o li 3 . 6 ~ 0 •
Toimintavuoden aikana pidettiin Helsingissa 9
huutokauppaa, joissa myytiin rautatien haltuun
jaanytta perimati:inta tai liikatavaraa. Myynticria oli yhteensii 2 801 kpl. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 7 ja 2 069. Lisaksi toimitettiin eri liikennepaikoilla myynteja 396 kpl edelli ·en vuoden vastaavan luvun o ltua 316.
Lahetysten katoamisesta, vahingoittumisesta,
viivastymisesta yms. johtuneita korvausanomuksia lahetetti in lainopilliseen toimistoon 2 231 kp l
odellisen vuoden vastaavan luvun oltua 1 937.
Anomuksista hylkasi lainopillinen toimisto 350
kpl. Suoritetut korvaukset jakaantuivat prosen-

tuaali esti markkamiiaraisen jaoittelun mukaan
souraavasti: katoami et - anastukset mukaanluettuina 9. 0 0 , vahingoitt'"nniset 30.2 °· ~,
kastumiset 45.5 % ja jtmavauriot 14.5 ~ 0 • Maksettujen korvausten kokonai ·maara oli 39 376 902
markkaa, mutta kun siita vahennctaan perimatti:imiin tai Ji.i katavaran myynnista saatu tulo
J 8 606 000 markkaa, jiia lopulliseksi summak i.
20 770 902 markkaa. 1\Hiiirarahojen loppumisen
takia joutui lainopillinen toimisto siirtamaan
eraidcn toimintavuoden aikana aapunciden "uurten kotTausanomusten ratkai ·tm vuoclelle l 962 .
Edellisen vuoden kokonaismaara oli 24 811 198
markkaa ja vastaava jaanni:is 5 602 198 mar·kkaa.
1'uoh·ausloiminla
Toimintavuoden aikana tehtiin 115 aluenwkrasopimusta, 8 huoneenvuokrasop imusta, 31 s iirtosopimusta, 3 vuokra-autoaseman pitosopimusta,
1 k aymaHinpitosopimus, 1 oman veturin kaytti:isopimus, 11 kio kisopimusta, 3 jaateli:inmyyntisopimu ta, 2 automaatinpitosopimusta, 1 puhelinkioskisopimus, 1 parturinpito opimus, 1 junamyyntisopimus ja 4 arpojenmyyntisopim usta.
~aiden li aksi lahetettiin ·opimuksiin liittyvia
kirjelmia seka erilaisiin anomul<siin annettuja
vastauksia yhteensa 42 kpl. Samaan aikaan irtisanotti in 182 cr i lai sta sopimusta.

VII. TARIFFIT
Kaikkia kiito- ja rahtitavaratariffeja seka matkatavaramaksuja korotettiin 27. l. 1961 annetulia asetuksella (56/61) 5 ~ 0 :lla l. 2. 1961.
Kotimainen h enki li:iliik enne
Kertomusvuoden henkili:iliikennetulotus oli
7 605 mmk, oll en lisays edelliseen vuoteen verrattuna 746. 7 mmk. Tasta maarasta oli varsinaisten matkalippujen osuus 6 928 mml< ja muiden
h enk ili:iliike nnetuloj en (makuupaikka-, istumapaikka- ja pikajunan lisaliput, matkatavara- ja
sailytystavaramaksut ym.) osuus 677 mmk.
Varsinaiseen matkailuun liittyvien matkalippujen myynti oli 995 . 7 mmk, j osta rengaslippujen,
joita oli 16 erilaista rengasmatkaa, osuus oli 31
mmk (vaheru1ys edelliseen vuoteen verrattuna
l.o mmk), matkailulippujen 77 mmk (lisays 1. 7
mmk), setuuelippuj en 96 mmk (lisays 0. 3 mmk),

perhelippujen 102 . s mmk (lisays 6.s mmk),
kansainvalisten lippuj en 230.3 mmk: (lisays 44. o
mmk:), makuupaikkalippujen 308.2 mmk (I isays
28.7 mmk) seka istumapaikkalippuj n 150 .4 mmk
(li.·a.ys 9. s mmk).

R au t a t i e m a i n o·n t a
Kertomusvuonna oli mainosmaararahan suuruus 46 mmk, minka Iisak i yaltionrautateiden
100-vuotisjuhlan jarjestelyj a varten oli kaytettavissa 5 mmk.
J uhlavuoden valmi teluilla oli k eskeinen asema
mainosjaoston tyi:issa koko ker·tomusvuoclen ajan.
Kuvateos >>Valtionrautatiet 1862- 1962>> ja 100vuotiselokuva 1nuodostivat paatyi:in. Kuvateoksen toimittaminen suoritettiin yhteistyi:issa lms.
tantajan Kirjayhtyma Oy:n kanssa ja teoksen
ensimmaiset kappal eet ilmestyivat painosta jmui
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yuoclen viime!Sma patvma. .J uhlaelokuYan knvau tyot, jotka oli aloitettu jo ed !lisen vuoden
keviHi.llii. jatkui,·at koko k er tomusvuoden ajan
ja elokuva saatiin lopullisesti valmiiksi joulukuus a suunnitellun aikataulun mukaan. Ruomattavasti tyota koko vuoden ajaksi antoi myos
juhlanayt.telyn ja nayttelyjunan aineiston valinta- ja sutmnittelutyo . Lisaksi a lo itettiin k evaalla L a n si-Sak sasta Gebr. Fleischmann-nimiselta toiminimelta lahjak i saadun pienoisrautatien, josta valmistuttuaan tulee Suomen suurin.
suunnittelut yo y h tei toiminnas a Pienoisrautatiekerho ry:n kan. sa.
Vuoden kuluessa oli valtionrautateilla osastot
Turun Mossuilla ja Tyotehonayttely a Oulussa
sek a matkatoimisto >>Amerikka tanaan>>-nayttelyssa Helsingissa.
Painotuotteita on edelleen to imitettu ven·attain runsaasti . Tavanmukaisten talvi- ja syysalennusvihko ten lisak s i painettiin erityinen rautateiden 100-vuoti taivalta kuvaava r enga vihko
saksan-, ranskan- ja englanninkielisena ulkomaita
varten tarkoituksena tiedottaa la h e tyvasta rautateiden juhlavuod esta. Aivan uutena sarjana
ilmestyi vihkonen >>Va.ltionrautateiden kulj etu s kalusto>>, kasittaen osat Tavaravaunut, Veturit ja
Henkilovaunut. e saavutti hyvin suuren k ysynnan. Samoin jaettiin uutuutena kuukausilippuj en
ostajille vuoden vaihteessa taskualmanakka, joka
sisalsi lyhyen kuvauksen 100-vuotiaista rautateista valokuvineen.
Tavaraliikenteen puolella on mainittava >>VR
autoliikenne>>-vihkon uusintapainos taysin k orjattuna. Muissa kohdin on mainonta joustavasti
myotaillyt liikenneasiamiesten ja kulj etu stoimi ·ton esittamia nakokohtia.
K ertoml!Svu onna jii.rjestettiin ensimmaisen kerran yhteistoiminnassa Suomen Matk a ilijayhd istyksen kanssa nk. jtma k oti-matka, jota k osk evan
taitelehden maino jaosto toimitti.
Ilmoittelu on noudattanut h yvik i k oettuja
linj oja niin henkilo- kuin tavaraliikonteenkin k ohdalla, joskin juhlavuod en Uiheisyydesta joh tuen
ilmoittelna jonkin verran supistettiin. Matka
jatkuu-lehti jatettiin painamatta, koska juhlavuoden mainostuskampanjat savytettiin runsaasti suhdetoimintapitoiseksi . Erikoisesti nuorisoon kohdistLmutta suhdetoimintaa ajatellen sovittiin NA TA-lehden kans a kilpailun jarjestamisesta nuorisollo ja kilpailun en immainen osa
julkaistiin ko. lehden joulukuun numerossa. Kilpailu laadittiin 100-vuotiaan rautatien merkeissa.
Suhdetoimitman pii.t·iin voidaan luJwa myos matkalippukans iot, joita jaetaan matkatoimisto-

jerome a iakkaille. Niista otettiin uudet painokset
seka pahvisia etta muovisia.
KansainYtilinen

tavara li ikenne

Li:intinen tava1·ayhdysliikenne
Pohjoismaiseen tavaratariffiin toimitettiin vuoden kuluessa 9 lisalehtea, joiden sisa ltamat muutokset ja lisaykset tariifiin johtuivat mm. 20 tonnin vaunukuormaluokkien kayttoonottamisesta
Ruotsin rautateilla, Norjan rautateilla tapahtuneesta tariifien korotuksesta seka tulli asioimispalkkioiden, satamamaksujen ja eri rautateiden
liikennepaikkojen liikennoimistavan muutoksista.

ltii inen tavarayhdysliikenne
Vuoden all!Ssa :reuvostoliitossa toimeenpannun
rahan uudistuksen seurauksena seka sen johdosta,
etta Neuvostoliitto halus i yhdenmukaistuttaa
muiden yhdysliikennesopimustensa ja SMG -sopimuksen maaraysten kanssa Suomen ja NTLiiton yhdysliikennesopimusten maaraykset kul j etus - ym. maksuista ja naiden suoritustavasta,
painatettiin jullmisut Suomen ja SNT-Liiton yhdy liikenteen Tariffi, Toimitusohjeet ja Rautatierajasopimus kokonaan uudelleen ja tariffisopimuksen sisaltanyt asetllS kumottiin ja korvattiin
uudella.
H elmikuussa ja syy kuussa pidety issa rautatiesekakomitean kokouksissa sovittiin euvo. to liiton rautateiden ed ustajien kanssa u seista liik enteen hoitoa ja raja-asemien toimintaa koskevista kysymyksista.
Kan

ainvalinen henkiloliikenne

.Jo k esalla 1960 liikennoidyn Turunorrtaljen laivalinjan k autta aloitettiin CIV:n alainen
y hdysliikenn e 28. 5. 1961 , samalla kun Suomen
tahan asti suurin autoja ja matkustajia kuljettava
a lus mfs Skandia asetettiin liikenteeseen . K esaaikana liikenne h oidet tiin paivittaisin vuoroin
seka syksylla ja talvella kolme k ertaa viikossa
kumpaankin suuntaan. Varsinainen yhdysliikenne
k asittaa toistaiseksi vain matkalippujen myynnin
Suomen ja Skandinavian maiden valilla . Uuden
kulkuyhteyden ansiosta matkustajalnvut lantisessa henkiloliikenteessa nousivat k ertomus vuonna uuteen ennatyk een. Tukholman ja uomen valisilla laivareiteilla kuljetettiin yhteensa
n . 465 000 matkustajaa.
Pohjoismaisen kiertomatkaliikenteen osalta
mainittakoon maaliskuun a lusta kayttoon otettu
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uus i lippu >>Pohj o lan Yleiskierros - Norden runt
pa 60 dagar», j oh on sistHtyy 4 matkapiiiviia kussakin pohjoismaa sa. Lipun menekki e i kuitenk aan n aytii olleen odotuksien mukainen.
Var inaisten tariffimaaraysten osalta voidaan
todeta, etta yyskuun alusta tuli vo imaan erikoisa lennus pohjoismaiden valista opiskeluvaihtoa
varten. Opiskelijat ja koululai. ot, jotka opiskelevat j ossakin toisessa pohjoismaassa kuin kotimaassaan, saavat 50- 25 % alennuk sen pohjoismaiden rautateilla j a laivalinjoi lla .
Itiiisessii h enkilo liikenteessa halpenivat matkalippuj en hinnat vuoden a lussa huomattavasti.
Liikenne on edelleenkin vaatimatonta s uuruusluokkaa, mutta merkille void aan kuitonkin panna
turistirybmamatkailun lisiiantyminen .
Kansainvalisen liikenteen lisaiintymisen ja
matkustajista kaytiiviin kilpailtm kiristymisen
takia on VR:n matkatoimistotoimintaa tehostettu vuoden aikana ja luot u perustaa vars inaisille VR Matkatoimistoille Turussa, Tampereella
ja Oulus a.
Kulj et u smaksu j en
tarkastus

j a

ti lit ysten

Tarkastu stoimisto on kertomusvuonna tarkastanut vahvistettujen ohj eid.en mukaan k otimaisen
liiJ{enteen kulj e tusma k s uj en maksuunpanon ja
tilityksen. H enkilo liikenteen osalta on tarkastus
a ihe uttanut 543 h yvityslasku a raha-arvoltaan
794 645 mk, 56 liikalaskua raha-arv oltaan 97 791
mk ja 2 209 Yelo ituslaskua yhteismiiiiralt.aiin
2 506 606 mk . Tava r aliikenteesta on vastaavasti
annettu 157 h yv ityslaskua arvoltaan y h teen sa
159 970 mk ja 7 882 liikalaskua yhteismiiiiraltaan
34 690 778 mk. V eloituslaskuja on tavaraliikenteessa kirjoitettu 12 800 kpl y hte iseltii rahaarvoltaan 49 006 438 mk. Li iik s i on 2 808 liih ete-

paatoksella velottu 3 712 450 mk. Asemien kuukausitileissa olleiden virheiden johdosta on annettu 195 tilioikaisua, joilla vi1·heesta riippuen
j oko hyvitettiin tai rasitettiin asemi n tilejii.
Matkatarkkaajat ovat suorittaneet liikennepaikoilla ja m atk atoimistoissa 1 103 kassan- ja lippuvaraston tarkastusta.

Rautatietilasto
Julkaisun >>Rautatietilasto vuodelta 1959; vuos ijulkaisu (S.V.'r. XX)>> ilmestyi helmikuus ·a
1961. Kertomusvuoden aikana laad ittiin julkaisun >>Rautatietilasto vuodelta 1960; v uo ijulkai n
(S .V.T. XX)>> kii.. ikirjoitus. Julkaisu ~Val tion
rautatiet; kuukausitilasto>> ilmestyi ajalta syyskun
1960- e lolmu 1961.
K e r tomusvuoden aikana vahnistuivat seuraa vat perustilastot: vuoden 1960 tavaraliikennetilasto toukokuussa 1961 , vuoden 1960 henkiloliikennetila to touk okuussa 1961 ja vuoden 1960
jtmaliikennetilasto huhtikuussa 1961. Viilittomasti ed.elliimainittuj en peru tilastojen valmistuttua ryhdyttiin laatimaan ·v1.10den 1961 perustilastoj a .

Tariffipolitiikan tarpeita varten laadittiin vuod en 1960 vaunukuormatavaraliikenteestii tavaraJajittainen ja vii.limat kary hmittainen tilasto, j ok a
kit·joitettiin k o rtiston muotoon.
Kansainva lista Rautatieliittoa (Union Inter- '
nationale d es Ch emins d e fer) varten laad.ittiin
vuoden 1960 vuositilasto, 4 neljiinnesvuositilastoa ja t uottavuu stilasto . Lisak si laadittiin eril - ,
lis ia k ansainvalis ia tilastoja ja selvityksia.
Edellisten to imintoj en lisaksi laad.ittiin lu.kuisia
tilastollisia selvi tyk s ia rautati elaitok sen ja muid.en valtion la itosten v iranom a isille ja erillis ille
tutkijoille.
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VIII.

HENKILOKUNTA

HenkilOkunta. Kunkin osaston h enkilokunnan keskimaarainen suuruus seka edellisen vuoden ,·astaavat luvut ilmenevat alla olevasta taulukosta:
Vakinainen
henkiHikunta
1960

Kesk"Ushallinto 1) .... .. ...
Linjahallinto 1) .... . . . ....
Siitii:
Talousosasto .. . . .. ...... .
Rataosasto
Koneo asto ....... .. .....
Varasto-osasto
Liikenneosasto
..
Yhteensa keskus- 1a
hallin to 1) . . . . . . . . . . . . .
Rautatierakennusosasto 2 ) .
Kaikkiaan
•

•

••

0

0

••

0

•

•

•

••

••••

•••

•

••

•••

0

••

•

•

0.

••

I

Tyoliiisia
likimiiiirin

1960

I

1960

YliJniHi.riiinen

I 1961

1 1961

YhleensiL

I 1961

1960

I 1961

535
14 018

548
13 997

176
5 701

181
5 881

101
12 719

114
13 017

812
32-13

:~2

67
1151
4 290
159
3 351

65
1153
4 385
165
8 229

91
54
1969
131
3 456

95
62
1925
126
3 673

12
6 742
4 558
792
615

15
6 935
4 686
736
615

170
7 947
10 817
1 082
12 422

8 150
10 996
1 027
12 547

61
14 614

14 545
50
14 595

5 877
154

6 062 1 12 820
144
1 875
6 2o6 I 14 695

13131
1 552
14 683

33 250
2 090
35 34o

33 738
17-16
35 4 4

linJa.- 1 14 553
I

h enkilokunta

6 031

' -J.R
895
175

1

1) II man rautatierakennusosastoa
2) Keskus· ja linj nhallinto

S osiaalitoiminta

1

Rautatielaitoksen sosiaalitoiminta on k erto musvuonna jatkunut tavanmukaisena tyonantajan harjoittamana nykyaikaisena sosiaalitoimena,
mika rautatielaitoksen piirissa on suurelta osalta
lakisaateista. Sosiaalijaosto on osaltaan valvonut
ja ohjannut tata tyonantajan ominaisuudessa
moninaisten rautatieviranomaisten toteuttamaa
sosiaalitoimintaa hoitaen siita lahinna vapaa htoisen sektorin.
Tavallista ene=an kiinnitettiin huomiota laitoksen sisaisen sulidetoiminnan hoitamiseen.
Tama oli erityisen ajankohtaista lahestyvan VR :n
100-vuotisjuhlavuodenkin vuoksi, mika on otettu
huomioon vapaaehtoisen sosiaalitoimen hoidossa
melkein kaikilla sen a loilla. Lisaksi on sosiaalijaoston henkilokunta joutunut suorittamaan juhlavuoden suunnittelu- ja jarjestelytehtavia.
Vaatetushuolto on rajoittunut vain virkapukimien yhteishankintojen jarjestamiseen, joiden
perusteella valmistettiin erilaisia virkapukimia
yhteensa 2 500 kpl.
Tilapaisia majoitustarpeita varten valmiilla radoilla on kii.ytossii. ollut kaksikymmenta majoitusvaunua, joita on jouduttu kayttamaan vieraalle
paikkakunnalle maaratyn h enkilokunnan majoittamiseen. Rautatierakennuksien majoitushuolto
on ollut edelleen ripean keh ityksen a laisena. T ehdasvalmisteisten, jalaksilla varustettujen vaunu-

jen ja viipaleparakkien hankintoja seka koke iluja.
perhemajoitu kustannusten a lentamiseksi on jatkettu. Kaksiv iipaleisia, kaksi huonetta kiisittaviii.
perheasuntoparakkeja tilattiin lisaa 10 kpl:Kokemukset naista asunnoista ovat kuitenkin olleet
epatasaisia ja ristiriitaisia.
Muonitushulto valmiilla radoilla rajoittuu tyopaikkaruokaloille tarpeellisten tilojen kunnossapitoon, ruokalasopimusten tekemiseen ja ruoan
laadun tarkkailuun. Huomattavin ruokailutiloj en
muutos tapahtui Helsingissa, missii. asema- ja
hallintorakennukseen valmistui uusi ruokala k eittioineen. Ruokalanpitajina on enimmakseen yksityisiii. liikkeenharjoittajia, mutta myos osuuskuntia. Rautatierakennusten yhteismajoituskeskusten muonitus on edelleen ollut Valtion Ravit·
semiskeskuksen hoidossa. Ruokaloiden kannattavuus on kuluneenakin vuonna ollut huononpuo leinen. Tahan vaikuttaa huomattavasti se, etta
monet tyontekijat, kantatyonteki jat lahes poikk euksetta, valmistavat ruokansa joko itse tahi
muodostamis aan ryhmis a .
Rautatiehenkil6kunnan omatoiminen asuntotuotanto on jatkunut edelleen vilkkaana koko
rataverkolla. Tamii. johtuu paitsi suurimmis a
kaupungeissa viela jatkuvasta asuntopulasta,
myos valje=an asurnisen tarpeesta. Laitoksen
vuokra-asuntojen vaheneminen aiheuttaa myos
asuntojen tarvetta. Asuntotoimintaa vaikeuttavina tekijoina ovat olleet eraat voimassa olevaan
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aravalain.·aiid>i nt66n liittyvii.t. seikat seka Helsingin kohdalta kiristynyt tonttitilanne. R.akennuskustannukset rautatielaisten osaketaloissa
ovat olleet 40 000-4 7 000 mk/m 2 riippuen rakennuk en koosta, tonttien laadu ta ym, mita hintoja on pidettiiva kohtuullisina. Aravakerrostaloj a valmi tui kertomnsvuonna y hteensii 4,
joista 3 Helsinkiin ja 1 Haapamaelle. Talojen
kokonaistilavuu on 32 505 1n 3 ja on niissii. kaikkiaan 152 asuntoa. Yastaavasti valm.istui rivitaloja 2, joista toinen Jo nsuuhun ja toinen Rovaniemelle. Naissa on asuntoja yhteensa 60 ja
kokonaistilavuus 16 895 m 3 •
Henkili:ikunnan omakotirakennustoiminnan tukemista tarkoittavista toimenpiteistii. ovat tiirkeimpia olleet maa-alueiden hankkiminen, niiden
kunnostaminen omakotitontteina vuokrattavaksi,
omakotipiirustusten jakaminen halukkaille rakentajille ja tahiin liittyva neuvontatyo . Rautatielaisille aikaisernmin myi:innettyjen asunto- ja
omakotilainoj en kiiyton valvontaa on tehostettu.
Riihimaeltii ostettiin 5. 6 ha:n suuruinen maaalue omakotialueeksi. Talle ja muutamille muille
omakotialu eille on anottu vahvistettavaksi asemakaava, minkii jalkeen alueet voidaan kunnostaa ja tontit vuokrata halukkaille. Useilla paikkakunnilla esiintyy rautatielaisia, jotka ovat halukkaita rakentamaan joko omakoti- tahi rivitaloja
omille tahi vuokratonteille. Tonttien hankkimisek si naille on ryhdytty alustaviin toimenpiteisiin .
Eraiden vuokra-alueiden lunastamisesta maalaiskunnissa 16. 12 . 1958 annetun lain nojalla vi-
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Kaikkiaan

reillii ollut Riekkaharjun omakotialueen 37
vuokramiehcn tontinluna tustoimitus on saatettu
paatokseen ja merkitty maarekisteriin 15. 12.
1961. Myos Kontiomaella ja Hyvinkiialla saadaan
piakkoin paatokseen vastaavanlaiset hmastu ·toimitukset yhteensa 35 tontin osalta.
Laitoksen sosiaalitoimen piiriin kuuluva rakennustoiininta on ollut ke1·tomusvuoden aikana
suhteellisen vilka ta. Etenkin varsinaisten sosiaalitilojen mitoitukseen on kiinnitetty erityista
huomiota. Erinaisiin rakennustoihin (eri osa. tojen
tyi:i- ja sosiaalitilat, vesi- ja viemarijohdot, asuinja saunarak ennukset seka eri osastojen yhteiset
rakennukset) k aytettiin k ertomusvuonna siirtomaararahoja 676 mmk ja tyollisyysmaararahoja
50 mmk, joten henkilokunnan tyi:i- ja sosiaalitiloihin on saatu merkittavaa parannu ta.
Valtionrautateiden tapaturmatilanteessa on havaittavissa lievaa nousua edellisen vuoden vastaaviin lukuihin verrattuna (3. s %) kuten myos
muun teollisuuden tapaturmatilastoissa. Liikennejaksojen vastaava suhteellinen lisays edellisesta vuodesta oli 12 %- Muiden osa tojen osalta
luvut ovat joko saman suuruisia kuin edelli.sena
vuonna tai lask eneet niista. Kuolemaan paattyneiden tyotapaturmien Juku pieneni yhdella.
Alla olevasta taulukosta ilmenevat ne tyotapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vahintaan neljan
tyi:ipaivan menetyksen seka tapaturmatiheydet
eri osastojen kohdalta tuhatta vuo ityontekijaa
kohden. Vertaihm vuoksi on taulukkoon otettu
Ya taavat luvut myos vuosilta 1959 ja 1960.

I tiheys I knoll.

19
1087
1201
132
1436
255

I 4 130 I

Kaikkiaan sattui tapaturmia kertomusvuoden
aikana 4 130, joista viran- ja toimenhaltijoille
1 717 ja tyontekijoille 2 413.
Tapaturmien takia menetettyjen tyopaivien
luku oli 147 659, mihin on lisatty kuolemaan johtaneiden tapaturmien johdosta menetetyt tyopaivat (14 x 6 000). Vastaava luku oli v. 1960,
151 471 ja v. 1959 147 552. Menetettyjen tyo -
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I tiheys I kuoll.

12
1049
1166
142
1 281
328
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144
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142
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1
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luku

18
894
1 047
141
1 244
260

I ti heys I kuoll .
19
118
99
122
100
136

1
7
3
-

3
1
15

paivien luku kutakin rautatien palveluksessa olevaa kohden oli 4. 2 vastaavan luvun oltua v. 1959
4.2 ja v. 1960 4.3 sekii kutakin tapaturmaa kohden 25.5 (v . 1959 27.6 ja v. 1960 26 . 7). Viimeksi
esitettyja lukuja laskettaessa on huomioon otettu
kaikki sairaanhoitoa vaatineet tyotapaturmat,
joita v. 1961 ali yhteensa 57 6 tapausta.
Liikenne- ja tyopaikoilla olevat tyoturvallisuus-
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toirnikunnat ovat pitaneet saannollisesti kokouksiaan ja korjanneet ornien tyopaikkojensa kohdalta havaittuja tyoturvallisuutta vaarantavia
puutteita ja epakohtia. Linjahallinnon ja rautatieral,ennusten ty6paikoille on tehty lukuisia tarkastusmatkoja seka annettu objeita ja neuvoja
tyotw·vallisuusasioissa ja labetetty alaa koskevaa
valistusaineistoa. Valtionrautateiden jublavuoden
merkeissa a loitettiin lokakuun 1 paivana vuoden
kestava tyoturvallisuuskampanja, johon liittyy
mm. koko henkilokunnalle tarkoitettu tyoturvallisuusaibeinen tietokilpailu seka tyoturvallisuusaloitekilpailu, joissa kummassakin jaetaan arvokkaita henkilokohtaisia palkintoja. Tahan tyoturlisuusrynnakkoon liittyen painatettiin vuoden
!opus a uusia rautatieaiheisia varoituskuvia.
Rautatiehenki16kunnan vapaa-ajan harrastustoiminta on vilkastunut kertomusvuoden aikana
edelleen kaikkien henkisten harrastusmuotojen
osalta. Toimintaa on voimakkaasti savyttanyt
lahestyva 100-vuotisjuhlavuosi, jonka eri ti lai suuksien ohjelmien kokoonpanossa henkilokunnan harrastusjarjestoilla on varsin huomattava
osuus. Erittainkin kuorojen ja soittokuntien toimintaan ovat lahestyvat j uhlavuoden esiintymi set painaneet leimansa. Kertomusvuoden talvella
saatiin valmiiksi sosiaalijaoston valmistama rautatielai ten henkisia ja taiteellisia harrastuksia
esittaYa elokuva »Ei pelkastaan leivasta>>. Tama
kaksiosainen, noin 40 rninuuttia kestava. varielokuva on tarkoitettu esitettavaksi paaasiassa rautatielaispiireissa. Vuokatin retkeilykeskuksessa
pidettiin vuonna 1961 luento- ja virkistyspaivat,
musikki- ja virkistyspaivat seka askartelupaivat,
jotka viimeksi mainitut oli vat laatuaan ensimmai et ja joiden yhteydessa oli myos rautatielaisten askartelutoiden nayttely. Yhdessa Rautatielai ten Kristillisen yhdistyksen kans a on
sosiaalijaosto jarjestanyt yhteensa 18 kirkkojuhlaa eri puolilla rataverkkoa. Rautatielaisten
Henkisten Harrastusten Keskukselle, sen alaisille
yhdistyksille ja muille vastaaville harrastus-

aloille myonnettiin avustuksia 3. 6 mmk seka
lomanviettoavustuksia 140 rautatielaisperheelle
yhteensa 815 405 mk.
Rautatiohenkiloklmnan urheilu- ja liikuntatoiminnan edistarnisen hyvaksi suoritettu tyo on
tapahtunut sosiaalijaoston ja rautatiehallituksen
asettaman 16-jasenisen VR Urheilutoimikunnan
yhteistoimintana aikaisemmin vakiintunein tavoin . Paikallisina liikuntatoiminnan hoitoelimina
toimivat VR Urheilun 10 piiria ja 42 aluetta.
Eri paikkakwmilla jarjestettiin kilpailutilaisuuksia yhteensa 1 079. Osanottajia naissa kilpailuissa oli 12 954. VR:n mestaruuskilpailut jarjestettiin 15 urheilulajissa, joiden henkilokohtaisiin lajeihin osallistui 598 urheilijaa ja joukkuelajeihin 36 joukkuetta. Harjoitus-, neuvonta- ja
valistustilaisuuksia pidettiin 3 378 ja naiden osanottajamaara oli 21 163. Kurssi- ja leiritoimintaa
on harjoitettu etupaassa Vuokatin ja Pyhatunturin retkeilykeskuksissa. Yhteensa jarjestettiin
22 leiriti laisuutta, joissa oli osanottajia kaikkiaa.n
583. Rautatielaisten Kansainvalisen Urheiluliiton
(USIC) hiihtomestaruuskilpailut pidettiin Vuokatin retkeilykeskuksessa. Mukana oli 116 ulkomaalaista osanottajaa, jotka edustivat l l eri kansallisuutta. Maiden vali essa pistekilpailussa uomi sijoittui toisek. i. Maamme rautatielaiset osallistuivat l isaksi kansainvalisiin ja pohjoismaisi;n
rautatielaist-en kilpailuihin uinnissa, poytatenniksessa seka jalka- ja jaapallossa. Myos retkei ly ja
lomanvietto retkeil ykeskuksissa on vi&astunut
entisestaan. Vuokatin retkeilykeskuksessa kertyi
majoitusvuorokausia 11 502 ja Pyhatunturin retkeilykeskuksessa 3 287. Myos rautatielaisten muiden lomanviettopaikkojen majoitusvuorokausien
lukumaarat ovat nousseet keskimaarin 18 °0 •
Yhteensa kertyi lomanviettopau-kojen majoitusvuorokausia 32 554. Italiassa toista kesaa toiminnassa ollut Suomen rautatielaisten lomanviettopaikka Riva del ole on myos tullut suosituksi.
Majoitusvuorokausia kertyi siella yhteensa 1 264.

IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET
Allaoleva taulukko osoittaa liikenneonnettomuuksien maaran seka naissa onnettomuuksissa tapatw·maisesti kuolleiden ja loukkaantuneiden luvun kertomusvuonna ja edellisena vuonna:
Onnettomuuksien
Juku

Piiiille- ja

I yhteenajot

I
8

1960

289

1961

340

1271-63

Yliajot

Radalta
suistumiset

tasoylikiiytiivillii

22

125

24

145

Muusta
syystii

Kuoli

J,oukkaantui

muualla

I
57
68

41
45

44
58

88
103

50

33

56

X.

TALOUDELLINEN TILA

Valtionrautateiden piiiioma-arvo
Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kirjanpidon mukaan vuoden
1960 Jopussa ............... . .......... . . .. .................... . .. . .... .

78 373 875 676

Tahan on vuonna 1961 tullut lisaa:
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Uuden llikkuvan kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita seka
kayttokalustoa lukuunottamatta) ...... . . . ............... .

8 371 942 681
7 307 139 195
621 207 211

16 300 289 087
94 674 164 763

Tasta on vuonna 1961 vahennetty:
Vuoden kuluessa poistettu:
Kiinteistojen arvosta .............................. .. .. . .. .
Tyokoneiden arvosta ..................................... .
Liikkuvan kaluston arvosta .... .. ........... . ...... . ...... .

13 895 369
44 288 904
31 808 632

Vuoden kuluessa kuoletettu:
Kiinteistojen arvosta ..... . ........... . ................... .
Tyokoneiden arvosta .. . ......... . ..... . ............ . ..... .
Liikkuvan kaluston arvosta .............................. . .

794 213 400
279 422 500
704 082 500

1 867 7 1 I 305

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten vuoden 1961
paattyessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tahan on lisattava uusien rautatierakennusten kiinteistoarvo, yhteensa . . . . . .
Koko pi:Hioma-arvo oli siis vuoden 196 1 lopussa 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .

92 806 453 458
28 116 140 233
120 922 593 691

Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tul i kiinteistojen osalle 54 319 624 819 mk, liikkuvan
kaluston 34 845 804 920 mk ja tyokoneiden osalle
3 641 023 719 mk eli prosenteissa 58.53, 37.56 ja
3. 9 2 .
V altionmutateiden tulot

Valtionrautateiden
bruttotulot
nousivat
vuonna 1961 36 826 063 886 markkaan. Tastii. on
Yuonna
T u lo n

vahennetty suorituksia vieraille rautateille ym.
ja takaisinmaksuja rautatien kayttajille yhteensa
1 140 031 252 mk joten kertomusvuoden netto tuloksi jaa 35 686 032 634 mk . Edellisen vuoden
nettotulot olivat 34 455 652 192 mk, joten tulot
ovat lisaantyneet 1 230 380 442 markalla eli
3 . 57 %Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuvat vnosina 1959- 196 1 seuraavasti :

I

1961

Yuonna l 960

I Yuouna 1959

I

Lisiiys vuonua
vuoteen 1960

1961

verrattuna

laatu
mk

I%

I mk

I mk

Hcnkiloliikenteen tulot ....... . .. 7 256117131 20.33 6 626 057 581 6 447 588 250
Tavaraliikenteen tulot .......... 24 818 011 251 69.55 23 171 952 669 20 509 741 650
472 768 610
1.81
Muut liikennetu.lot ..............
646 367 621
539 548 261
1 404 058
Lennatintulot ......... . ........
1155 128
0.01
1654188
916 815 853
989 467 008
Autoliikcnnetulot ......... . ... .. 2)
Korvaus postin kuljetuksesta ....
1.71
610 000 000
500 018 630
610 000 000
3.48 1303 211366 1130 669 724
Se kalaisc t tu.lo t . . . . . . . . . . . . . . . . 1 243 982 507
Korvaus alcnnuskuljetuksista .. .. 1110 398 996
3.11 1214 011249
905 618 406
Yhtensa 135 686 032 634 / lOO.oo / 34 455 652 192 !30 884 875 311
') Tahiin ei ole luettu kiiyttokalustoa, jonka arvo oli kertomusvuoden Iopussa 026
') Antoliikennetulot sisiiltyvat uykyiiiin henkilO- ja tavaraliikennetuloihin

612 58-! mk

I

I mk

0

0

9.50
630 059 550
7.10
1 646 058 582
19.79
106 819 360
248 930 - 17.72
-

-

-

-

59 228 859 - 103 612 253 -

4.54
8.53

/ 1 230 380 442 /

3.57
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Valtionrautateiden menot
Val tionrau tateiden hall into- j a k unnossa pi to- j a
kayttomenot olivat vuonna 1961 35 903 911 138
mk. Edellise~ vuoden menot olivat 33 769 768 808
mk, joten menot osoittivat siten 2 134 142 330
mk:n eli 6. 3 2 %:n lisaysta.
Menoprosentti, so . menojen ja tulojen valinen
prosenttisuhde oli vuonna 1961 100. 61, vuonna
1960 se oli 98,00 ja vuonna 1959 10L 2 6.

Rautatiehallituksen menot v. 1961 olivat
993 201 049 mk
ja
lihjahallinnon
menot
34 910 710 089 mk eli prosenteissa menojen
kokonaismaarasta 2.77 ja 97.23 %·
Menojen jakautuminen eri momenteille ver rattuna edellisen vuoden vastaaviin menoihin selviaa seuraavasta taulukosta:

Menomaarat, markkaa

v. 1961

Rautatiehallitus
Palkkaukset ...... ... ...... .... ......... : ..
Ylimaarii.isen henkilokunnan palkkiot ...... . . .
Viransijaisten palkkiot ....... . ............. .
Matkakustannukset . ....................... .
Vakinaiset elakkeet seka ennen myonnetyt ylim.
eliikkeet ................................ .
Ammattiopetus . . . ...... ... . . .......... . ... .
Paiijohtajan kii.yttovarat ........ . ..... .... . .
Lammitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito . . . .
Painatuskustannukset .......... . .. ..... . ... .
Sekalaiset menot .... . .... .. . ... ..... . ..... . .
Liiketaloudellinen tutkimuselin ... . .. ... . . . . .
Valtion tyonantajana suoritettavat Japsilisa- ja
kansanelii.kemaksut ....................... .

Lisiiys tai vahennys
(-) vuonna 1061

I v . 1960

I%

mk

493 770 860
208100 548
3 387 611
16 644 414

453106 420
183 333 800
3470523 15 054 858

40 664 440
24 766 748
82 912
1 589 556

118 490175
13 811708
200 000
12 377 459
3 000 000
85 894 541
5 723 328

102 379 850
11998118
75 000
12 362 720
3 000 000
74 445 247
5 742 927

16110 325
1 813 590
125 000
14 739
-

31800 405
993 201049

29 458 373
894 427 806

+
+

Rautatielaitoksen linjahallinto ja kiiyttomenot

11449 294
19 599

-

8.97
13.51
2.39
10.56
15.74
15.12
166.67
0.12
15.38

-

0 . 34

2 342 032
98 875 724
102 511
98 773 213

11.04

7.9 5

Henkiliimenot
Palkkaukset ...... . .... .. .. ...... .... . ..... .
Ylimiiarii.isen henkiliikunnan ja tyiivoiman palkkiot . . ... .. . .. ........... .... .... .... . .. .
Viransijaisten palkkiot ..... .. . . ............ .
Virantoimitusrahat, ylityokorvaus, sunnuntaityokorvaus, palkilmot tarveaineiden saastamisesta
ja j1manlahettajien lisapalkkiot ........... .
Matkakustannukset, paiviirahat ja korvaus
muuttoku tannuksista ............. . . . . .... :
Vakinaiset eliikkeet sekii. ennen myonnetyt yli- /
maiirii.iset elii.kkeet ........... . ............ .
Vuoden kuluessa myiinnetyt ylimiiaraiset eliikkeet
Virkamiesten perhe-elii.kkeet ja hautansaYut .. .
'l'apaturmakorvaukset .. . .. . .. . ........ . . . . . .
Muut huoltomenot ........... . .... . ........ .

9 899 738 347

9 272 911689

626 826 658

6. 76

2 649 338 270
544 486 927

2 403 857 167
447 331587

245 481103
97 155 340

10.21
21.72

1770 877 487

1 555 198 1951

215 679 292

13.87

180 230 653

124 998 448 1

55 232 205

44.19

I

2 768 077 473
3172 900
721 416 085
180 906 750
30 631 790

2 493 800 382
4 920100
670 294 465
175 030172
26 048 428

Kayttokalusto sekii sen kunnossapito ja tarkastus
123 712 984
Polttoaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 426 910 888
742 059 116
Muut kiiyttoaineet ja sekalainen h<mkinta . . . . .

88 552 017
3 682 367 065
654 811069

-

274 277 091
1 747 200
51121 620
5 876 578
4 583 362

-

11.00
35.51
7.63
3.36
17.59

Kalusto ja kayttoaineet
-

35 160 967
255 456177
98 248 047

-

39.71
6.94
13.32
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J..isfiys tni vithennys
I (-)
vuonna 1961

Menomaiiri<t, rnarkkaa

I v.

v . 1961

Rata

I mk

1960

I%

j<t rakennukset

Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossa- ja
puhtaanapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sahkovoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennatinja puhelinjohtojen kunnossapito . . . . . . . . . . . .

4 004 508 717

3 12 123 161

192 385 556

5.05

92 712 143

6 523 610

6188 533

7.15

3 964 793 278
42 054 932

3 714 208 814
27 670 757

250 584 464
14 384175

6. 7.5
51.9

73 798 384
71 694 351
Painatuskustannnkset ...................... .
56 698 441
82 0 4 898
Vahingonkorvaukset ja palosuojelnmenot ..... .
29198 540
25 816 078
Verot ...................... .. .. . ..... ..... .
67 804 786
59 782 308
Sckalaiset menot . . ................... . . .. .. .
Arvaamattom.iin tarpeisiin, rautatiehallitukscn
997 751
9 0194
kaytettavaksi ............................ .
1833 27 603
1 602 339 787
Kuoletukset ja ti leista poistot . . .. . .... ..... .
Va.ltion tyonantajana uoritettav<tt lapsilisa- ja
587 021 022
617 350 822
kansanelakemaksut ....................... .
Pohjois- nomen havitetyn alueen viran tai toimen
5 580 942
6 114 104
haltijain piiiviirahat ........ . ..... ... ..... .
1 053 904 461
1 224 780 723
Kuljetusmaksuista myonnettavat alennukset .. .
Linjahallinto yhteensa i$4 910 710 089 32 875 340 972

2104 033
25 386 457
3 382 462
8 022 478

2.93
44.77
13.10
13.42

17 557
231 487 816

1. 79
14.45

30 329 800

5.17

Liikkuva kalusto
Liikkuvan kaluston, tyokoneitlen ja koneellisten
laitteiden kull1lossa.pito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korvaus vieraan liiklrnvan kaluston kayto ta . . .
Muut asiamenot

Kaikkiaan

35 903 911138

Valtionrautateiden k.irjanpidon mukaan laskettu rahalli.nen tulos valtionrautateiden liikenteesta v. 1961 osoitti 217. s milj. rnk:n alijaamaa.
Kun vastaava tulos v. 1960 osoitti 685. 9 milj
rnk:n ylijaamaa, oli v . 1961 rahallinen tulos edel-

33 769 768 808

533162
170 876 262
+2 463 448 756
- 428 079 639
+2 035 369 117
+2 134 142 330

9.55

-

-

13.95

6 .21

6.32

liseen vuoteen verrattuna 903.1 milj . mk eli 416.45
% huonompi. Tarkemmin valtionrautateiden tu lojen ja menojen kehitys vv. 1960- 1961 kay ilmi
seuraavasta tau lukosta:

Vuonna 1961

mk

Tul.ot ..................... . ................ 1 35 686 032 634
M~~.o.~ ·.: .. : ... : . ... ~· ..... . .......... . ... - ~ ~5 903 911138
Yhpama tat vajaus ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217 878 504

I

Vuonnn 1960

J.isiiys vuonna 1961

mk

mk

192 ~

34 455 652
33 769 768 808
685 883 384

%

1 230 380 442
2 134 142 330
- 903 761 888 .

3 . 57

6.:!2
416.15

Helsingissa, rautatiehallituksessa joulukuun 28 paivana 1962.

ERKIO AALTO
Arvi NikkiUi

