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Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino. 



Ra.utatiehallituksen kertomus vuodelta 1940. 

I. Yleinen hallinto. 

Hallinnollinen jako. Kertomusvuoden alussa valmistui ja avattiin yleiselle 
liikenteelle Varkauden-Viinijarven rakenteella olleen rautatien Vihtarin-Viini
jarven valinen rataosa. Hallinnollisessa suhteessa se maa1·attiin silloin kuulu
maan neljanteen talousjaksoon, yhdeksanteen liikennejaksoon, kahdeksanteen 
ratajaksoon, neljanteen varikkojaksoon, seitsemanteen varastojaksoon ja kym
menenteen lennatinteknikkopiiriin. Samalla maarattiin koko Joensuun- Huuto
kosken rataosa, Huutokosken asemaa lukuunottamatta, kuulumaan tilastolli
sessa suhteessa Karjalan rataan. 

Valtionrautateiden jaksojako. Toulwkuun 17 paivalle paivatylla kiertol ir
jeella rautatiehallitus ilmoitti asianomai ten tiedoksi ja noudatettavaksi kulku
laitosten ja yleisten toiden ministerion 10 paivana sanottua toukokuuta vahvista
man uuden valtionrautateiden jaksojaon, joka tuli voimaan l paivasta heina
kuuta 1940 alkaen. Samassa ybteydessa maarattiin jaksojen paallikoiden asema
paikat s~ka etta satama- ja haararadat tai muu rataverkon haarautuma kuulu
vat samoihin jaksoihin kuin ne liikennepaikat tai rataosat, joilta sanotut radat 
erkanevat. 

Valtionrautateiden laakaripiirijako. Marraskuun 22 paivalle paivatylla 
kiertokirjeella rautatiehallitus ilmoitti tiedoksi ja noudatettavaksi kulkulaitos
ten Ja yleisten toiden ministerion 20 paivana samaa marraskuuta vahvistaman 
uuden valtionrautateiden laakaripiirijaon, joka tuli voimaan vuoden 1941 alusta 
lukien. Samalla maarattiin rautatielaakarien asemapaikat. 

Sotilaallisten asiain salassapito. Tammikuun 25 paivalle paivatylla kierto
kirjeella rautatiehallitus kiinnitti kaikkien valtionrautateilla toimivien henki
loiden huomiota siiben, etta rautatien benkilokunta oli rangaistuksen uhalla 
velvollinen pitamaan salassa kaikki sotilaallista laatua olevat asiat. 

Virkapuhelut posti- ja lennatinlaitoksen puhelinve1·kolla. Helmikuun 9 pai
valle paivatylla kiertokirjeella rautatiehallitus ilmoitti tiedoksi ja noudatetta
vaksi posti- ja lennatinlaitoksen puhelinverkolla tapabtuvia virkapuheluja kos
kevat yksityiskohtaiset maaraykset. 

Lennatinsaanto. Marraskuun 22 paivalle paivatylla kiertokirjeella rautatie
hallitus toimitti asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi saman marraskuun 
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J,'t~:;::~~ 15 paivana lennatinsaannosta annetun asetuk en, joka tuli voimaan 1 pa~vana 
maaliskuuta 1941 ja jolla kumottiin ll paivana maaliskuuta f922 annettu asetus. 

Bataosasto. 

Komiteat. Vuonna 1940 rautatiehallituksessa asetettiin toimikunta, jonka 
tehtavaksi annettiin laatia suunnitelma postisiirtoliikkeen kayttamisesta valtion
rautateiden kassaliikkeessa seka ehdotukset taman johdosta tarpeellisiksi muu
toksiksi valtionrautateiden kassoja koskeviin yleisiin maarayksiin. 

Ket·tomusvuonna kasiteltyjen asiain luku kay selville allaolevasta taulukosta, 
johon vertailun vuoksi on otettu myoskin edellisen vuoden vastaavat luvut: 

Asint, jotka on rntkaissut: 

I Rautatiehalli- Rautatiehalli-
Yhteensii. 

Osasto, josta asia ou Piiiijohtaja 

I 
asioita 

esitelt)• tuksen yleis- tuksen osasto- (tui ylijohtaja) Jobtaja 
istuuto is tun to 

1940 1 1939 1940 I 1939 1940 I 1939 1940 I 1939 194.0 I 1939 

I 
Hallinto-osas to .......... 2 5 376 333 1 210 228 2143 14 7 2 731 2 053 
Talousosasto . . .... . .. . . .. 6 4 236 123 1 704 677 3 459 3 760 4 405 4564 
Rataosasto .. . ... .. ...... 9 3 458 590 59 4 1147 1139 1673 1816 
Koneosasto ... . . . . . . . .... 11 4 119 6 374 297 2 937 3 673 3 441 4060 
V arasto-osasto .... . ...... 1 - 177 188 646 661 877 1637 1 701 2 486 
Liikenneosasto . . ...... . .. 

il 9 114 193 41 1069 49 0 4 055 5 939 5 326 
TariflUosasto ............. 1 170 204 I 159 98 3962 4264 4293 4 567 
Rautatierakennusosasto ... 2 32 21 230 197 740 647 1004 867 

Yllteensal 37 1 28 I 1 682 I 1 738 I 3 223 I 3 311 120 245 120 662 125 187 125 739 

II. Rata, rakennukset ja laitteet. 

Uudet rakennukset ja laitteet valmiilla radoilla. Uusia asuinrakennuksia ra
kennettiin seuraaville liikennepaikoille: 5 asuinrakennusta ja 5 pika-asuntoa 
ulkohuoneineen Haapamaen ja Kouvolan asemille, 3 pika-asuntotaloa Seina
joelle, 2 asuntotaloa Vaalaan seka Iisalmeen, Kajaaniin, Kontiomaelle ja Uuteen
kylaan yksi kullekin asemalle. Asunto- ja yopymistaloja rakennettiin Kemi
jarvelle, Mikkeliin ja Tainionkoskelle. Rovaniemen asemalle rakennettiin ra
vintolatalo seka Kouvolan ja Pieksamaen asemille valiaikaiset ravintolaraken~ 
nukset tuhoutuneiden tilalle . Kosken ja Uudenkylan asemille rakennettiin 
asematalot seka Luumaen ja Simolan asemille talousrakennukset tuhoutunei
den tilalle. Tavarasuojia rakennettiin Jokelan, Vaasan, Lappilan, Taavetin ja 
Tampereen asemille seka Niinisalon pysakille. Somerharjun laiturivaihteelle ja 
Nohkuan laiturille rakennettiin laituritalot. Kouvolan asemalle rakennettiin 
veturitalli ja kasvihuone. Pieksamaen veturitalliin rakennettiin li aa 4 veturi
sijaa ja veturin kaantolava . Kemin tavaramakasiiniin hankittiin vaaka ja Toi
jalan vanha vaunuvaaka siirrettiin Kauhavan asemalle. Haapamaelle raken
nettiin vesiviskuri ja Karjaan asemalta vapautunut vesiviskuri siirrettiin Kou
volaan. Mainittakoon viela Jyvaskylan ja Simpeleen asemille Takennetut auto
tallit, kovaaanisen jaTjestaminen Helsingin asemalle junien lahtoaikojen ilmoit
tamista varten, kahden lumiauran hankinnat seka moneen paikkaan rakenne
tut vara-asemat ja vaestosuojat ynna rautabetoninen ylikulkusilta Kemin rata
pihan yli. 



-3-

Rakennusten, radan, siltain ja muiden laitteiden kunnossapito ja uudistus 
8eka laajennukset. Ylivieskan-Oulun rataosalla uusittiin yksi 3-janteinen ja 
kaksi 1-janteista 24 m ristikkosiltaa muuttamalla ne levysilloiksi. Oulunjoen 
rautatiesillan siltakansi paallystettiin ajoliikennetta varten. 

Huomattavampia raidelaajennuksia suoritettiin seuraavilla liikennepaikoilla: 
Helsinki, Kerava, Jokela, Toijala, Peipohja, Haapamaki, Seinajoki, Rova
niemi, Tori:lio, Savonlinna, Kallislahti, Rantasalmi, Aholahti, Maavesi, Imatra, 
Inkeroinen, Pieksamaki, lloharju ja Kirkniemi. 

Mainittava on viela Lappeenrannan satamaan rakennettu haararata, radan 
siirto Viekin ja Holjakan laiturivaihteiden valilla noin 2 km matkalla, Helsingin 
asematalon muutostyot, valtionrautateiden lampC>keskuksen uusiminen ja laa
jennus, Seinajoen hotellitalon jarjestaminen asunnoksi, Karjaan ravintolatalon 
ja erinaisten tavarasuojien laajennukset seka useiden rakennusten laudoitukset. 

Kuten aikaisempinakin vuosina, oli myC>s kertomusvuoden aikana pakko 
liikenneturvallisuuden takia vaihtaa enemman liikennoidyilla rataosilla keveat 
kiskot raskaampiin. Seuraavat kiskonvaihdot suoritettiin: kuluneet 30 kg/m 
kiskot vaihdettiin uu iin 43.567 kg/m kiskoihin Karjaan- Turun rataosalla 
2.o km matkalla seka Kouvolan- Kotkan radalla noin 6.9 km. Vaasan radalla 
vaihdettiin kuluneet 30 kg/m kiskot noin 1 km matkalla 33.48 kg/m kiskoihin. 
Oulun- Tornion radalla vaihdettiin 25 kgfm kiskot uusiin 30 kgfm kiskoihin 
eri kohdissa yhteensa noin 10.2 km, Savonlinnan ja Kulennoisten valilla noin 
0. 3 km. Viekin ja Holjakan valisen radan siirron johdosta vaihdettiin samoin 
25 kg/m kiskot 30 kgfm kiskoihin noin 1.9 km. Kuluneet 22.343 kg/m kiskot 
vaihdettiin 30 kg/m kiskoihin Porin- Mantyluodon rataosalla 18.5 km, Pihla
van pysakilla noin 0.5 km, Seinajoen ratapihalla 0.6 km, Ylivieskan-I isalmen 
rataosalla 10.6 km eli Kuonan laiturivaihteen lansipaahan saakka, Kiehiman ja 
Kontiomaen valilla noin 4.6 km seka Savon radalla 12.5 km ollen Savon rata 
nyt kiskoitettu 30 kgfm kiskoilla Iisalmeen saakka. \ 

Paitsi keveampien kiskojen vaihtamista raskaampiin, suoritettiin myC>skin 
lruluneiden kiskojen vaihto uusiin samanpainoisiin. Espoon ja Kauklahden va
lilla vaihdettiin kuluneet 43.5 6 7 kg/m kiskot 22 metrisiin hitsattuihin kiskoihin 
2.1 km seka Riihimaen ratapihalla kuluneet 30 kg/m kiskot noin 0. 4 km matkalla, 
Turun- Toijalan radalla 0.8 km ja Vaasan radalla 28.3 km matkalla . 

Turvallisuuslaitteet. Sodan johdosta keskeytyksissa ollut rakennustoiminta 
aloitettiin jalleen heti rauhanteon jalkeen, joskin vaikeissa olosuhteissa . Tal
loin oli kuitenkin aluksi paahuomio kiinnitettava pommitusvaurioita karsinei
den turvalaitoksien korjauksiin. Huomattavimmat t allaiset korjaustyot suori
tettiin Riihimaella, jonka maaliskuun 4 paivana kaytannosta poistettu sahko
asetinlaite otettiin uudelleen kaytantMn kesakuun 18 paivana. Kouvolassa 
korjattiin asetinlaitteet I , II ja III, mitka myoskin oli poistettu kaytannosta . 
Sitapaitsi suoritettiin pienia korjaust6ita useilla liikennepaikoilla, mm. Lah
dessa, Uudessakylassa , Luumaella, Mikkelissa, Haapamaella ja Kyronsalmen 
kaantC>sillalla. 

Vaikka varsinainen uutisrakennustoiminta taman johdosta huomattavasti 
hidastuikin, loppuun suoritettiin asennustyot seuraavilla liikennepaikoilla: Tam
pereella (asetinlaite II Porinpuoleisella tulosuunnalla), Haapamaella (asetin-
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laite I etelaisella ja asetinlaite II pohjoisella tulosuunnalla), Lapualla, Ruukissa~ 
Kontiomaella ja Pieksamaella (asetinlaite IV Kuopion tulosuunnalla). 

Huomattavia turvalaitoksien taydennyksia ja uudistulrsia suoritettiin 7 
liikennepaikalla, mm. Jokelassa, Riihimaella (asetinlaite I etelatulosuunnalla) . 
Iittalassa, Inkeroisissa ja Kirjokivessa . 

. Varmistuslultkolukituslaitoksia rakennettiin 17 liikennepaikalle. 
Maantieliikenteen turvaamiseksi rakennettiin tiepuomilaitokset Kemin

Vahahaaran yhteisen rautatie- ja maantiesillan etelapaahan ja Imatran aseman 
pohjoispaassa olevalle ylikaytavalle. 

Tietoiden valmistuttua uudistettiin ja taydennettiin Tuunansalmen kaanto
sillan opastin- ja lukituslaitteet ja rakennettiin tiepuomilaitos maantien uunta.
liikenteen ohjaukseen tarvittavine liikennevalo-opastimineen. 

Korjausjunien ja radankorjauskomppanioiden kaytossa olleista tyovaunuista. 
(13 kpl.) vaurioitui sodan aikana useita. Niiden korjaus osaltaan viivytti asen
nustoiden suorittamista. 

Puutadwt ja istutukset. Kun uusi ratajaksojako tuli voimaan 1 paivanii. 
heinakuuta 1940, toimitettiin samassa yhteyd-essa myos puutarhapiirien uudel
leen muodostaminen. Piirien luku vaheni yhdella eli neljaan piiriin. 

Kertomusvuo i oli sodan ja ankaran pakkasen johdosta erikoislaatuinen 
valtionrautateiden puutarhatoiminnankin alalia. Paitsi alueluovutuksissa kar
sittyja puistojen menetyksia, vaurioituivat lukuisat liikennepaikkojen puistot 
ilmapommituksista ja juoksuhautojen valmistuksesta huomattavasti. Ankara. 
pakkanen eritoten Etela-Suomessa vahingoitti monia koriste- ja hedelmapuita. 
seka marja- ja koristepensaita. Pahimmin karsivat pakkasesta jalot havupuut, 
vaahterat ja pihlajat, monin paikoin myos lehmukset. Monivuotisille kukka
kasveille talvi oli myos tuhoisa. Kevaalla, tavallista villlliaamman matkustaja
liikenteen aikana, monet puistonurmikot tallaantuivat lisaksi piloille. 

Paitsi tavanmukaisia hoitotoita pp:ittiin erikoisesti korjaamaan sodan ja. 
ankaran talven jalkia. Uusia puistoja tehtiin vain sikali kuin ne si altyivat 
aikaisempiin suunnitelmiin. 

Kaikki ammattitaitoa vaativat tyot suorittivat puutarhurit puutarhamiesten 
a ulla. Korjaus- ja uudistustoissa saatiin paikallisilta ratamestareilta apumiehia. 
Talvella leikattiin kuusiaitoja ratojen varsilla. 

Rauhanteossa luovutetuille tai vuokratuille alueille jai 72 (20 . 16 %) lii
kennepaikkaa, joilla oli valtionrautateiden hoidossa olevia istutuksia. Uusia 
puutarhoja perustettiin 13 asemalle. Vuoden lopulla oli kaikkiaan 357:lla lii
kennepaikalla suurempia tai pienempia istutuksia. 

Keskustaimi tossa Hyvinkaalla kasvatettiin edelleenkin paaasiallise ti kaikki 
istutuksiin kaytetyt puut, pensaat ja kukantaimet. Suurempia vahinkoja ei 
taimisto sodan aikana karsinyt. Kouvolan varataimisto sitavastoin karsi kovin 
ilmapommituksesta. Kasvihuone ja kellarit tuhoutuivat kokonaan. Sybylla 
rakennettiin kasvihuone kellareineen uudestaan ja on se jalleen kaytannossa. 
Kuopion uudesta varataimistosta lahetettiin jokin maara marjapensaita erai
siin puutarhapiireihin. 
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Taimistojen yhteinen tuotanto oli seuraava: lehtipuita 572 kpl, havupuita 
348 kpl, koristepensaita 3 157 kpl, aitapensaita 9 865 kpl, marjapensaita 2 857 
kpl ja perennoita 38 162 kpl. Taman lisaksi lahetettiin keskustaimistosta 
115 913 kpl kesakukan taimia ja ll 600 kpl kukkasipuleita. 

Istutusten hoitoon ja uutistoihin kaytettiin yhteensa 825 160: 50 markkaa. 
Konstruktiiviset tyot. Rautatiehallituksen sillanrakennusjaoston suunnit

telutyot hairiintyivat suuresti v. 1940 alkupuoliskolla ja sodan ynna sita seuran
neen rauhanteon vaikutus on huomattavissa jaoston toissa. Silta- ja huone
rakennustyot ovat osaksi olleet sodan aiheuttamia. Jaostossa on laadittu suun
nitelmat ja piirustukset seka uudistettaviin etta uusiin rautatie- ja maantie
siltoihin. Huone- ym. rakenteisiin, missa lujuuslaskelmat tai muut rakenteelli
set seikat ovat sita vaatineet, on tehty piirustukset ja laskelmat seka valvottu 
toita tapauksissa, joissa erikoislaatuiset rakenteet ovat sita vaatineet, kuten 
siltaosien valmistusta konepajoissa ja niiden kokoamista rakennuspaikoilla, 
eraiden rautabetonitoiden suoritusta ym. Jaostossa on laadittu alustavat tai 
lopulliset siltasuunnitelmat tie- ja vesirakennushallituksen alotteesta ehdotet
tuihin maantie- ja rautatieristeyksiin seka toimitettu varasto-osaston tilaamien 
ratakiskojen vastaanottotarkastus ja kaapelinpeitetillien ym. sementtivali
moilta tilattujen tavarain tarkastus ja vastaanotto. Suoritetuista toista mai
nittakoon seuraavat: 

Suunnitelmat ja piirustukset. Teras s i 1 to j a: Kemijarven-Sallanra
dan 70. o + 84. o + 84. o + 70. o m janteisen tasajatkoisen ristikkosillan lujuus
laskelmat ja piirustukset siihen kuntoon, etta silta voitiin niiden mukaan tilata. 
Saman sillan maatuki- ja pilaripiirustukset. Kemijarven-Sallan radalla Koivu
vaylan ja Norvionvaylan 60.o m janteisten siltojen seka Poylion salmen 2l.o m 
sillan maatuet ja maatukien kaiteet. Kemijoen paavaylan sillan pystytys
telineet . Tampereen 10.5 m 130 ton. kaantolavan lopulliset piirustukset ja 
lujuuslaskelmat. Koivuojan sillan levitys Simon asemalla. Ounaskosken sillan 
sodassa vaurioituneiden osien lopullinen korjaus. Vanajaveden sillan vara
silta ym. 

R aut abet on is i Ito j a: Lopullinen ehdotus ja tyopiirustukset ali
kulkusiltaa varten Nekalan tehdasraiteen ja Lempaalan maantien risteyskoh
taan Tampereella. Alustavat ehdotukset alikulkusilloiksi Oulaisten asemalle 
Ylivieskan-Oulun radalla, Otavan asemalle Kouvolan-Mllikelin radalla, Vilp
pulan-Juupajoen maantien ja Tampereen-Haapamaen risteykseen ja Tainion
kosken- Kaukopaanlahden maantien ja Virasojan- Imatran radan risteykseen. 
Lopullinen ehdotus Hennalan ylikulku illaksi Lahdessa, Erkkilan katusillan 
kannen rautabetonipiirustukset ja piirustukset Pasilan uutta ylikulkusiltaa var
ten, joka tehdaan osaksi raudasta, osaksi rautabetonista kesalla 1940 palaneen 
puusillan sijaan. Alustavat ehdotukset ylikulkusilloiksi Heinolan- Mikkelin 
maantien ja Kouvolan-Mikkelin radan risteyskohtaan Hietasen aseman luona 
ja ns. Karikon ylilmlkusiltaan samalla radalla, Asteljoen ylikulkusiltaan Kar
jaan-Turun radalla, Vaasan-Laihian maantien ja Seinajoen-Vaasan radan 
risteyskohtaan, Kemijarven-Sallan maantien ja rautatien risteyskohtaan ym . 

Huone- ym. rakenteita. Tampereen oljyvaraston piirustukset ja rautabetoni
rakenteet. Rakennepiirustukset asema- ja asuntorakennuksiin Vainikkalan, 
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Kouvolan, UudenkyHi.n, Kosken, Mikkelin, Iisalmen, Kajaanin ym. asemilla. 
Turu.n vaunumaalaamo, konepajan vaihdeosaston laajennus ja tarveainevarasto 
seka vaihteiden kuormausalueen siirtolaitteet. Riihimaen ja Kouvolan vaunu
korjauspajat, Kouvolan ja Kotkan veturitallien kattorakenteet, kattorakentei
den muutos Helsingin konepajalla. Konepajan lisarakennus Vaasassa, Kouvo
lan siirtolruormausmakasiini, Tampereen ja Vainikkalan tavaramakasiinit, Hel
singin pikatavaramakasiinin laiturit, Toijalan tavaramakasiinin laiturikatokset, 
Mikkelin oljysuoja ym. 

Konepajoissa on valvottu Ylivieskan-Oulu.n rataosalla olevien Pyhajoen, 
Ohtuanjoen ja Ruotsinojan 24. o m janteisten levysiltojen valmistusta seka 
niiden pystytysta rakennuspaikalla. 

Sillanrakennusjaosto on lisaksi tarkastanut useita rautatierakennusosastolla 
laadittujen siltojen, maatukien ym. piirustuksia seka antanut lausuntonsa ja 
selostuksensa piirustuksineen monissa muilta osastoilta ja ulkopuolisilta viras
toilta seka yksityisilta saapuneissa, sahkojohtoristeilyja, viemareita, yksityis
raiteiden varrella olevia laitteita ym. rakenteita koskevissa kysymyksissa. 

Rautatiehallituksen ratapihajaostossa oli kertomusvuoden aikana kasitel
tavana yli 100 kysymysta, jotka koskivat ratapihojen raidejarjestelyjen paranta
mista ja laajentamista. Naita varten laadittiin tarpeelliset ehdotukset ja kus
tannusarviot. Vuoden ensimmaisina kuukausina, jolloin maan koko liikenne 
oli suu.nnattava Tornion kautta kulkevaksi, joutuivat sildiliiiset uudelleenkuor
mauslaitteet, samoinkuin ratapiha kokonaisuudessaankin, usein kovalle koetuk
selle. Sentahden oli ryhdyttava suunnittelemaan toimenpiteita niiden suoritus
kyvyn lisaamiseksi. Rauhanteon jalkeen sii.rtyi liikenne Rovaniemelle, jossa 
uusien kuormaus- ja purkausraiteiden seka laiturien rakentaminen kavi tar
peen vaatimaksi. Maan pohjoisosien suuri liikenne on sitapaitsi johtanut vah
vempien veturien kaytantoonottamiseen, mista johtuen on taytynyt laatia 
suu.nnitelmat raiteiden pidentamiseksi erailla tarkeimmilla ratapihoilla. Kun 
Kemin ja Oulun ratapihoilla myoskaan raiteiden luku ei ollut tarpeeksi suuri, 
oli laadittava lisaraidesuu.nnitelmat. Itaisten yhdysratojen luovutuksen johdosta 
oli liikenne suunnattava muille radoille , mista johtuen eraiden ratapihojen laa
jentaminen oli kaynyt valttamattomaksi. Niinpa on Pieksamaesta tullut maan 
tarkei.I1 jarjestelyratapiha, Vainikkalasta raja-asema ja Lappeenrannasta Sai
maan liikenteen uudelleenkuormaussatama. Nailla liikennepailwilla suoritet
tavia laajennuksia varten laadittiin tarpeelliset suunnitelmat. Autoliikenteen 
melkein kokonaan lakattua 011 kappaletavaraliikenne siina maarin kasvanut, 
etta rautatien kaild<i tavarasuojat ovat tulleet liian ahtaiksi, minka takia niita
kin varten on taytynyt laatia laajennussuunnitelmat. Kun ei ole ollut riittaviisti 
tyovoimaa, on vahemman tarkeiden toiden suoritus ollut lykattava tuonnem
maksi. 

Yksityisten raiderakennustoiminta oli siirtyneen teollisuuden jalleemaken
nustoista johtuen vilkasta. Kertomusvuoclen aikana kasiteltiin 53 tallaisia 
raiclerakennuksia koskevaa suunnitelmaa, 15 asemakaavaa, 17 tie- ja katu
ynna 22 aluekysymysta, 77 rakennusasiaa ja II vesi-, viemiiri- ym. johto
kysymysta. Lisaksi laaclittiin piirustuksia paallysrakennetta, vaihteita ja ris
teyksia varten seka eraita yleisluontoisia piirustuksia, karttoja, taulukkoja yms. 
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Rautatiehallituksen huonerakennusjaostossa on kertomusvuoden aikana laa
dittu piirustukset yhteensa 224 erilaista uutisrakennusta varten, joista huo
ma.ttavimmat olivat Vaasan, Porin ja Kotkan asuinrakennukset, seka asuin
ra.kennuspiirustukset sotavaurioiden korjaamiseksi, yhteensa 59 rakennusta. 
Sitapaitsi on laadittu lisarakennus- ja muutospiirustuksia 35 vanhaa rakennusta 
va.rten. Naista mainittakoon Helsingin asematalon muutostyot (lahteva pika
tava.ra) seka asuntotalojen, konepajojen ja veturitallien lisarakennukset, kuten 
pesuhuoneet, asemakaymalat, autovajat seka kahteen veturitalliin suunnitellut 
13 uutta veturisijaa jne. Kertomusvuoden kuluessa valmistettujen taydellis
ten piirustusten lukumaara oli 299. Asuntopulan lieventamiseksi on rakennettu 
6 kolmen huoneen ja keittion asuntoa, 92 kahden huoneen ja keittion as1.mtoa 
seka 30 huoneen j a keittion kasittavaa asuntoa. Laadituista suunnitelmista on 
n. 35 koskenut vanhojen huonerakennuksien muuttamista. Siten on saatu 
asuntopulan lieventamiseen 10 kahden huoneen ja keittion asuntoa ja yksi 
huoneen ja keittion asunto. Rakenteilla olevien ratojen huonerakennuksia var
ten on enimmiikseen kaytetty valmiita ns. standardipiirustuksia. Tallaisten 
piirustusten mukaan suunniteltujen rakennusten lukumaara oli 72. Sitapaitsi 
on huonerakennusjaosto laatinut luonnospiirustuksia useita asuntotaloja, kuten 
Tampereen ja Kuopion asuntokasarmeja varten , valmistanut malleja suunnitte
lunalaisia rakennuksia varten yms. 

Turvalaitejaostossa laadittiin 52 liikennepaikan vaihde- ja opastinturvalai
toksen, 6 tienristeyksen ja 2 kaantosillan turvalaitoksen uudistus- ja taydennys
suunnitelmat. Taman lisaksi jaostossa kiisiteltiin 19 muuta opastinteknillista 
asiaa. 

Erityisesti mainittakoon Pieksamaen, Tampere-Viinikan, Simola-Lanti
sen ja Vainikkalan seka Riihimaen- Lahden ja Riihimaen- Saiiksjarven kaksois
raiteen turvalaitoksia koskevat suunnitelmat. 

Turvalaitosten kaytiintoonottamista varten laadittiin 28 asemapi:U-ustuk
sella varustettua erikoisjohtosaantoa, niista 12 varmistuslukkolukituslaitoksia 
varten. Sitapaitsi laadittiin Tuunansalmen kaantOsillan jarjestyssaantoehdotus. 

Kertomusvuoden aikana valmistui 24 rakennepiirustusta, joista mainitta
koon suurehkojen kampiasetinlaitteiden kuUruteiden lukumaaran lisiiamista var
ten laaditut erikoispiirustukset. 

Jaosto valvoi turvalaitostoiden teknillista puolta ja laati niita varten 60 
erikoispiirustusta ja tarpeellisia asetinlaitekilpipiirustuksia 146 kpl. Sitiipaitsi 
jaosto huolehti kaikkien asetinlaitekoneistojen ja tarkeimpien erikoistarve
aineiden tilaamisesta tyopaikoille ja turvalaitevarastoon seka niiden tarkastuk
sesta ja vastaanotosta. 

Rataverkon uusi jaksojako aiheutti opastinpiirienkin uudelleenjarjestelyn. 
Rataosaston johtajan kirjelman N:o Rt 772/696, 6/6-40, mukaisesti jaettiin 
rataverkko mekaanisten opastinlaitteiden rakentamista ja kunnossapitoa varten 
heinakuun 1 paivasta 1940 lukien viiteen opastinpib:iin seuraavasti: 
1. opastinpiiri, kasittiien 1., 2. ja 3. ratajakson (opastinmestarin asemapaikkana 

Riihimaki), 
2. >> kasittaen 4., 5. ja 6. ratajakson (opastinmestarin asemapaik

kana Tampere), 

Ratao/14UW. 



3. opastinpuri, 

4. >) 

5. )) 
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kasittaen 7., 8. ja 9. ratajakson (opastinmestarin asemapaikkana 
Oulu), 
kasittaen 11. ja 12. ratajakson (opastinmestarin asemapaikkana 
Joensuu), 
kasittaen 10. ja 13. ratajakson (opastinmestarin asemapaikkana 
Kouvola). 

Yllamainitun uuden purijaon yhteydessa, jonka mukaisesti opastinpiirien 
lukumaara suureni neljasta viiteen, lakkautettiin aikanaan yksinomaan uutis
rakennusti:iita varten perustettu opastinmestarinvirka (asemapaikka Riihimaki). 
Kunkin piirin opastinvirkailijoiden tehtaviin kuuluu siis nyttemmin seka mekaa
nisten laitteiden kunnossapito etta mahdollisten uutisrakennusti:iiden suoritta
minen. Vuoden kuluessa nimitettiin kaksi uutta opastinasentajaa, joten me
kaanisista ti:iista huolehtivan asentajahenkili:ikunnan lukumaara oli vuoden 
lopussa 13. 

Molemmat entiset sahki:iisten turvalaitteiden kunnossapitoa ja rakentamista 
varten jarjestetyt opastinpiirit muutettiin myi:iskin nykyista uutta lennatin
teknikkopiirijakoa vastaaviksi. Koneosaston johtajan kiertokirjeen N:o 33, 
17/10---40, mukai e ti jaettiin nim. rataverkko marraskuun 1 paivasta 1940 
lukien seuraavasti: 

Lantinen piiri, kasittaen l., 2., 3., 4., 7. ja 8. lennatinteknikkopiirin (esimiehen 
asemapaikkana Riihimaki), 

Itainen piiri, kasittaen 5., 6., 9., 10. ja 11. lennatinteknikkopiirin (esimiehen 
asemapaikkana Pieksamaki). 

Geoteknilliset tyot ja toimenpiteet. Rautatiehallituksen geoteknillinen jaosto 
on, kuten aikaisemminkin, toiminut neuvonantajana esiintyvissa rakennus
kysymyksissa. amalla on jaoston tyi:issa kiinnitetty huomiota kokemusten ja 
tietojen keraamiseen vastaisen rakennustoiminnan varalle. 

Ratalinjojen vakavuuden selvillesaamiseksi suoritetut jarjestelmalliset tut
kiniukset supistuivat kertomusvuoden aikana Tanin-Vainikkalan ja Tampe
reen- iuron valisiin rataosiin. Sodan aikana avoimelle radalle atttmeen vau
rion ~ohdosta toimitettiin eraassa tapauksessa tarkempi tutkimus. 

Niiden toimenpiteiden johdosta, joihin aikaisempina vuosina suoritettujen 
geoteknillisten tutkimusten perusteella oli ryhdytty, toimitettiin u. eissa pai
koin tarkistusmittauksia. Niinpa tutkitt:iil1 Ylivieskan-Iisalmen radan suo
mailla suoritettujen vahvistustaytteiden tuloksia ja samoin Toijalan-Valkea
kosken radalla Konhonsuon kohdalla. Erilaisten rakenteiden painumishavaintoja 
jatkettiin. 

Puolustuslaitoksen laskuun tutkittiin kahden rummun paikkaa, samoin 
erasta Ruhan ja Lapuan asemien valilla sijaitsevaa rumpua, joka oli huonossa 
kunnossa. 

Maanteiden ja rautatie:h tasoristeysten poistamiseksi tutkittiin ylimeno
paikkoja Sotkian-Toijalan, Koivion-Vilppulan (kah~a vaihtoehtoista pail{
kaa), Jyvaskylan-Leppaveden ja Seinajoen-Ilmajoen valisilla rataosilla. 

Suunnitellut ratapihalaajennukset antoivat aihetta rumpupaikkojen tutki
miseen Oripohjan ja Ruhan kohdalla seka samoin Orivedella, mika tutkimus 
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aiheutui rakenteella olevan Oriveden--Jamsan radan liittiimisesta rataverk- Rataosasto. 

koon. Vainikkalan ratapihan Suomen-Veniijan yhdysliikenteesta aiheutuvien 
laajennusten johdosta oli toimitettava useita tutkimuksia. Nama koskivat 
oljyn uudelleenkuormausraiteita, joita varten oli tutkittava ehdotettuja sijoitus
paikkoja ratapihan seka ita- etta lansipaassa, vaunuvaakaa, tavaramakasiinin 
raiteita ja asemataloa. 

Vanhojen ratojen liikennepaikkojen uutisrakennuksia varten toimitettiin 
useita tutkimuksia. Niinpa tutkittiin Turussa tarveainevaraston ja vaunu
maalaamon seka Riihimiiella vaunukorjauspajan paikkoja ja Hyvinkaalla oli 
~;~elvitettava mahdollisuudet pohjavesiottopaikan jarjestamiseen miiaratylla 
alueella uutta konepajaa varten. Suunniteltujen asuntotalojen perustussuhteita 
tutkittiin Porissa, Oulussa, Jyvaskylassa ja Vuoksenniskalla. 

Rakenteilla olevia ratoja varten toimitettiin useita tutkimuksia. Korian 
-Voikkaan radalla selvitettiin kahden sillan, Ahkojan ja Ahonojan, perustus
suhteet ja Oriveden--Jamsan radalla geoteknillinen jaosto antoi ohjeita kolmen 
rummun rakentamista varten. Varkauden-Viinijarven radalla tutkittiin eri
koisesti kahta heikkoa ratapengerta, toinen rataosuudella Sarvikumpu--Juo
jarvi ja toinen rataosalla Juojarvi-Viinijarvi, minka lisaksi erinaisia taydenta
via selvityksia tehtiin Sysmiijoen rautatiepenkereen suhteen. Kemijiirven
Sallan radalla tuottivat eniten tyota Kemijoen ylimenopaikkoja varten suori
tetut selvittelyt. Siltapilarien ja maatukien perustamistapoja tutkittiin, jolloin 
osaksi ehdotettiin paalutusta, osaksi perustamista suoraan maakerrostumiin. 
Sitapait i tutkittiin useita kohtia Kemijoen ja vanhan radan viililla Kemi
jarven aseman kohdalla. Kemijoen itiipuolella tutkittiin Varpuojan ja Kursu
joen siltapaikkoja, minkii lisaksi selvitettiin kysymysta, oliko mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista suunnata rata Kotajarven ja Pietarinjarven poikki kul
kevaksi. 

III. Rautatierakennukset. 

Vuonna 1940 jatkettiin rautatierakennusosaston toimesta Porin- Haapa
miien, Varkauden-Viinijarven, Kontiomiien-Taivalkosken, Suolahden-Haapa
jiirven ja Oriveden--Jiimsiin rautateiden rakentamista seka tammikuussa Vii
purin-Tienhaaran radanmuutostyotii. Vuoden aikana aloitettiin Korian
Harjun ja Kemijiirven-Sallan rautateiden, Simolan yhdysraiteen ja Pieksii
maen- Nikkarilan kaksoisraiteen rakentaminen. 

Tyottomyyden lieventiimiseksi tarkoitettuja toita suoritettiin Oriveden
Jamsan ja Korian- Harjun rautatierakennuksilla seka imolan yhdysraiteen ja 
Viipurin- Tienhaaran radanmuutostyon tyomailla. 

Varoja kiiytettiin ja toita suoritettiin eri rautatierakennuksilla ja muilla 
tyomailla seuraavasti: 

Porin-H aapamaen rautatiemkennus. 

Tallii radalla, josta liihempia tietoja on vuoden 1938 kertomuksessa ja joka 
kokonaisuudessaan luovutettiin yleiseen liikenteeseen lo /11 1938, suoritettiin 
vuoden 1940 elokuuhun saakka eriiita viimeistelytoita. 

2 

Rautatie· 
rakennukset. 



RautatW
rakennukset. 
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V arojen kaytto: 
Siirtynyt vuoclelta 1939, 19 Pl. 1: 12 .... . ... .. ...... . ... . ..... . . mk 1 013 975: 45 
Kaytetty vuonna 1940 ....... . ........ ... .. . .... . ..... . . .. . .. . . •> 590 169: 90 
Siirtyy vuoclelle 1941 .............................. ... . .. ..... . mk 423 805: 55 

Lisaksi oli tileissa v. 1938, 19 Pl. V: 1, tyottomyyden lieventamiseksi myon
netyn maararahan jaannos mk 8 409: 65, jota ei kaytetty. 

Suoritetut tyot: 

Porin jokisatamaradan seka Yltian ja Piilin valisen rataosan sorastusta 
taydennettiin. Haapamaen asemalle tehtiin salaojia. Haapamaen ravintola
rakennus valmistui kesalla kaytti:ikuntoon. Viimeistelyti:iita tehtiin Haapamaen, 
Mantilon, Kotalan, Piilin ja Yltian rakennuksissa. Haapamiien opastin- ja turva
laitteet valmistuivat, samaten Porin ja Haapamaen asemien ulkovalaistus
laitteet. 

V ar kauden- V iinijarven rautatierakenmlS. 

Talla radalla, jonka rakentaminen oli paatetty helmikuun 6 paivana 1932 
annetulla lailla rautatierakennuksista vuonna 1932 ja jonka pituus on 101 km, 
jatkettiin lokakuussa 1932 aloitettuja ti:iita. Vaunukuormaliikenne oli 1/6 1937 
aloitettu Varkaudesta. Kangaslammille ja 1/7 1938 Kuittuaan. Varka.uden
Vihtarin rataosa oli luovutettu yleiselle liikenteelle ja Vihtarin- Sarvikummun 
ra.taosa vaunukuormaliikenteelle jo 1/12 1939. Sodanuhkan johdosta joudu
tettiin jalellaolevan rata.osan ti:iita marraskuun alusta lukien ja joulukuun 20 
paivasta 1939 voitiin Vihta.rin-Viinijarven rataosa avata. puolustuslaitoksen ja 
vaesti:insiirtokuljetuksille seka tyojunille. Sotatoimien kehityksen vuoksi vuo
den 1940 puolella rata tuli olemaan puolustukselle ja rauhanteon jalkeisille suu
rille kuljetuksille ratkaisevan tarkea. Huhtikuun 22 paivana avattiin radan 
viimeinen, nimittain Vihtarin-Viinijarven rata.osa, yleiselle liikenteelle. 

Varojen kaytto: 

Siirtynyt vuodelta 1939, 19 Pl. I: 12 
Myonnetty vuonna 1940, 19 Pl. I: 8 

mk 
•> 

97 250: 56 
20 000 000: -

Yhteen ·a mk 20 097 250: 55 

Kaytetty vuonna 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 20 058 303: 85 

Siirtyy vuoteen 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 38 946: 70 

Lisaksi oli tileissa v. 1938, 19 Pl. V: 1, tyi:ittomyyden lieventamiseksi myon
netyn miiararahan jaanni:is mk 143 378: 25, jota ei kaytetty. 

Suoritetut tyot: 

Pengerrystyot ja raidesoran httljetus. Rata-aluetta raiva.ttiin Vihtarin-Viini
jarven rataosalla ja Juojarven satamaradalla. Ojitusti:iita tehtiin Sarvikummun 
-Viinijarven rataosa.lla ja Juojarven satamaradalla. Syksylla 1939 liikenteen 
aloittamista joudutettaessa kapeiksi jatetyt Sarvikummun- Viinijarven rata-
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osan lei.kkaukset levennettiin. Juojarven satamaradan lei.kkau.kset tehtiin. 
Lisamaan ja paallyssoran kuljettaminen Joutsenisen ja Sysmajii.rven sorakuo
pista aloitettiin huhtikuussa. Heinakuussa ruvettiin soraa kuljettamaan myos 
Kyti:iojan sorakuopasta. Kuljetus jatkui lokakuun loppuun, jolloin Vihtarin
Viinijarven rataosa saatiin tayteen korkeuteen ja Juojarven satamarata l:iiken
noitavaan kuntoon. 

Pengerrysti:iita on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 1940 seka rauta
tierakennu.ksen alusta seuraavasti: 

I 
~ 1940 I v'v. 1032-1940 

Tyo tn.i i 
Paljous I Kustannus, mk I Kustannus, mk Paljous 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta .............. 6 920ha 19332:- 341341 ha 326 807:75 
l(~~ett:u maata laskuojista ja purojen 

SlUIOlSta ........ . .............. 1154 m3 11901:- 68 905m3 709425:-
Siirretty maata ojista pe~~_reisiin .. 335 I) 5218:- 82 969 » 1044 375:70 

» I) '' syrJaan ...... 2 458 » 34 756:- 50380 » 450 531:90 
» I) leikkauksista penke-

roisiin ......................... . 31 799 » 945 060:85 838 772 I) 15 621 358: 50 
Siinetty maata leikkauksista syrjiilin 7 661 » 150121:50 23486 » 356 991:50 
'l'uotu lisamaata penkereisiin ilman 

216 normaaliraiteen junia ............ » 2 506:50 565 202 » 6 847 241:55 
Tuotu lisamaata nhenkereisiin nor 

maalirai teen jun· a ...... . ....... 338 500 » 3 734206:95 1 081 029 » 11 029 365: 70 
Louhittu kalliota ojista ............ - :.:! 244:- 3098 » 183 885:60 

I) 1> leikkauksista ..... 3 355 )) 197 237:60 211930 )) 12 030 120: 65 
Siirctty isoia maakiviii .. . ..... . ... 5 690 I) 196 547:- 37 894 » 1396 2 4:45 
Tehty puualustaa ..... ..... ...... . - - 1 890 m2 589:-

1> tukimuuria ... .. ...... . .... . - - 37m3 2 032:-
I) kivipaiillystettii ............. 72m2 936:- 10 551m2 146 260:60 
I) turvepeitettii ... . ........... 9 022 I) 18 748:75 67 577 » 115 948:10 
I) salaojaa .................... - - 1513 m 37 551:50 

Sorastus: 

K~je~ettu raidesoraa normaaliraiteen 
Jumlla ......................... 42 525 m3 447 319:50 331175 m3 2 536 890:25 

Rummut ja ratasillat. Rautaosat asennettiin ja puinen paallysrakenne 
tebtiin Kyti:iojan 8.0 m j. m. siltaan, Poytalahden-Taipaleen maantien 16.o 
m j. m. alikulkusiltaan, Sysmanjoen 14.o m j. m. siltaan seka Taipaleenjoen 
24.o m j. m. siltaan. 

Pi.iallysrakenne. Sarv:ikummun-V:iinijarven rataosan sivuraiteet ja Juo
jarven satamaradan paaraide, yhteensa 6 176 m raidetta, kiskoitettiin. 

Aitaukset ja tiet. Tieviranomaisten hoitoon luovutettiin valmiina joukko 
teiden siirtoja ja l:iikennepaikkojen tuloteita. 

Juojarven ja Ristinpohjan tulo- ja kuormausalueiden tiet seka Poytalahden 
-Taipaleen maantien muutos Korpivaarassa tulivat ajokuntoon. 

Sapun, Vihtarin, Sarvikummun ja Juojarven liikennepaikkojen tasoitus
ja raivaustyot suoritettiin. 

Huonerakenmtkset ja laiturit. Eri l:iikennepaikoille tehtiin mm. seuraavat 
rakennu.kset: 

Sap p u u n pysakkitalo, kahden perheen asunnon ulkohuoneet, 3 per
heen asunnon kellarit, 

Rautatie
rakenn.ukset. 
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ra't::~~~t. Vi h tar i in vesitorni, pumppuhuone, vesijohto1aitteet pumppuineen 
ratamestarin a.sunto ulkohuoneineen, 4 perheen asunnon ulkohuone, 

J u o jar v e 11 e 2 perheen asunto seka kellareita ja ulkohuoneita, 
R is tin p o h j a an 1aiturita1o, seka 
K a a rna 1 am m i 11 e pysakkitalo ja yhden perheen asunto. 
Lennatin ja puhelin. Vihtarin ja Viinijarven valille vedettiin lennatinjohro 

ja koneet asennettiin. 
Opastin- ja turvalaitteet. Varkauteen asennettiin keskusasetin- ja. turva

laitteet. 
Radan valmistuminen. Taydellinen y1einen 1iikenne aloitettiin Vihtarin

Viinijarven rataosalla. huhtikuun 22 paivana. Toiden paaasiallisesti va1mistuttua.. 
jarjestettiin kutsuvieraille lokakuun 26 paivana tutustumismatka radalle. 

Kontiomaen-Taivalkosken rautatierakennus. 

Radalla, jonka rakentaminen oli paatetty huhtikuun 20 pa1vana 1934 
annetulla 1ailla ra.utatierakennuksista vuosina 1934-1938 ja jonka pituus on 
153 km, jatkettiin lokakuussa v. 1934 a.1oitettuja toita. 

V arojen kayttO: 

Si.ll-tynyt vuodelta 1939, 19 Pl. I: 12 ... .. ............... .. . ... . . mk l 316 456: 05-
Myonnetty vuodelle 1940, 19 Pl. I: 8 .................... . ..... . >) 8 300 000:-

~Y~h-t_e_e_n-sa-.--~--~~--~~ mk 9 616 456: 05-

Siirretty Suolahden-Haapajarven raut. rakennukselle kulk:n kirjel-
miin N:o 901, 12/2 1940 mukaisesti ........... ...... ..... . . mk 1 200 000: -

Siirretty Kemijarven-SaUan raut. t11tkimukselle kulk:n kirjelman 
N:o 2226, 17/4 1940 mukaisesti ...... . ............ ... ... .. . 350 000:-

Kaytetty vuonna 1940 ........................................ . 4 443 701: 95-
Siirtyy vuoteen 1941 ...... ... .... - ....................... .. .. . mk 3 622 7 54: I() 

---:--::--:-::-::--=:---:--~ 

Lisaksi oli tileissa v. 1939, 19 Pl. V: 1, tyottomyyden lieventamiseksi myon
nettyjen varojen jaanni:is mk 320 918: 35, jota ei kaytetty. 

Sodan vuoksi olivat varsinaiset rakennustyot keskeytyksissa huhtikuun 15 
paivaan asti, jolloin ne uudelleen aloitettiin. Sita ennen vain siirrettiin kalustoa.. 
ja tarveaineita pois sodan jaloista. uurin osa niista saatiinkin pelastetuksi ja 
1ahetetyksi Etela- ja Keski- uomen rautatierakennuksille vain osan tuhoutuessa.. 
1entopommituksissa tai muuten. 

Suoritetut tyot: 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljetus. Tyot oli keskitetty Kontiomaen
Hyrynsalmen rataosalle, joka sorastettiin 1opulliseen kuntoonsa. Hyrynsa.1-
men- Pesiokylan rataosalla suoritettiin pienia pengerrystoita. Raidesora kulje
tettiin Hyrynsa1men aseman lahella olevasta ~ietekankaan sorakuopasta, jo sa. 
kuormaukseen kaytettiin Orenstein & Koppelin valmistetta olevaa kaivin
konetta N:o 222. Sorastaminen alkoi toukokuun 15 paivana ja loppui marras
kuun 20 paivana. 
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Pengerrystoita on suoritettu ja. ra.idesoraa kuljetettu v. 1940 seka rautatie
rakennuksen alusta seuraava.sti: 

'l'y o laj i 

. . Pengerrystyot: I 
Ra1vattu Iata-aluetta ............. . 
Kaivettu maata laskuojista ja purojen 

siirroista ... t ... . .............. . 
Siirretty maata ojista penkereisiin .. 

~ >> syrjiiii.n 
>> leikkanksista penke-

reisiin ........... . .. .. ......... . 
Siirretty maata leikkauksista syrjiiiin 
Tuotu lisiima.ata llenkerei iin ilman 

normaaliraiteen junia ........... . 
Tuotu lisiimaata penkereisiin nor

maalirai teen junill a . . . . . . . . . . . . . . 
Louhith1 kalliota ojista . .. . ..... . 

» » leikkauksista ... . 
Siiretty isoja maakiviii. ........... . 
Tehty puualustaa .............. .. . 

>> tukimuuria .......... . ..... . 
kivipiiii.llystettii. ............ . 
sora- ja turvepeitettii. ....... . 
salaojaa ............ . ...... . 

Sorastus: 
K~lje~ettu raidesoraa normaafuaiteen 

JUmlla ..... . ................. . 

v. 1940 , ____ vv_. _19--,34_-_1_9_40 __ _ 

Paijous I Kustannus, mk Paljous I Ku.stamms, mk 

787m3 

2 265 
330 » 

208 » 

59 301 
106 
228 » 

125 211m2 

4m 

61487 m3 

11800:-

73 786:45 
3925: -

4094: -

474 714:25 
19258:-
73 874:95 

520:-

166 844:-
5952:-

502 771: -

48 972m3 

119 830 » 
43075 

661 005 
38 815 

181 794 » 

170 790 » 
149 

42 756 ~ 
16 798 • 
1103m2 

10 327m3 

21376m2 

375137 » 
1362m 

480 870:50 

469 627:25 
1184 738:60 

341993:55 

14 381 633: 75 
521183:20 

2 328155:20 

1553 605:60 
121 512:20 

3 026441:85 
533439:-

4 463:25 
785 550: 20 
428 900:45 
489 984:25 
106 735:05 

173 387m3 1 2 2 014: 30 

Rummut ja ratasillat. Kontiomaen ratapihalla jatkettiin 3 rumpua, 
kahden uuden raiteen vaatima maara. Loyti:ijoen 13 m v. a. kivisilta km 60, 
jonka eristys ja keilamuurit edellisena vuonna jaivat keskeneraisiksi, tehtiin 
valmiiksi. 

Piiiillysrakenne. Kontiomaen ratapihalla kiskoitettiin ja sorastettiin 2 uutta 
sivuraidetta, yhteensa l. a km, seka naulattiin 2 yksinkertaista ja 1 ka.ksois
vaihde. 

Tiet. Karppilan vaihteen tulotie valmistettiin. Ristijarven, Oravivaaran 
ja Hyrynsalmen liikennepaikoille tehtiin kuormausalueen tiet. Kontiomaen 
uudelle asutusalueelle johtava tie rakennettiin sorast:usta vaille valmiiksi. 

Huonerakennukset. Kontiomaen asema-alueen pommituksissa vahingoittui 
3 rautatierakennuksen asuinrakennusta. Ne korjattiin ja keskenerainen 2 per
heen asuinrakennus tehtiin valmiiksi. Oravivaaran laiturirakennus valmistettiin. 
Hyrynsalmen tavarasuojaa laajennettiin ja sinne rakennettiin korkea elainlaituri 
kivesta. Ristijarven- Hyrynsalmen rataosalla tilkittiin ja korjattiin eraita 
rakennuksia. 

Jokikylan pysakin vesisailio hankittiin ja nostettiin paikoilleen. 

Suolahden- II aapajarven rautatierakennus. 

Radalla, jonka rakentaminen oli paatetty huhtikuun 20 paivana 1934 
annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 1934-1938 ja jonka pituus on 

Rautatie
rakennul.-s•t. 
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ra~~~=~~t. 167 km, jatkettiin lokakuussa 1938 aloitettuja toitii. Vuoden tyot keskittyivat 
7 km pituiselle Suolahden-Aanekosken rataosalle. Vuoden alussa kaynnissa 
olleet Haapajarven-Kumisevan-Pitkakankaan soramaen rataosan tyot kes
keytettiin. Sodan vuoksi siirrettiin rautatierakennukselle 100 kantajoukon 
tyontekij a a Kontiomaen-Taivalkosken rauta tierakennuksel ta. 

V arojen kiiyttO: 
Siirtynyt vuodelta 1939, 19 Pl. I: 12 .... ... .................... . 
Myonnetty vuonna 1940, 19 Pl. I : 8 .......................... .. 

m~ 28 389: 45 
>) 8 700 000: -

Siirretty Kontiomiien-Taivalkosken raut. rakennukselta kulk:n kir-
jelmiin N:o 901, 12/ 2 1940 mukai esti ....... ... ..... ..... . . >) 1 200 000: -

~Yh=-t-e-en_s_ii--~--~~~~~. mk 9 928 389: 45 

Kaytetty vuonna 1940 .......... .. ...... . ........... ......... . . mk 6 333 869:-

Siirtyy vuoteen 1941 ............... . ... . ..................... . mk 3 594 520: 45 

Lisiiksi oli tileissa v. 1939, 19 Pl. V: 1, tyott"myyden lieventamiseksi myon
nettyjen varojen jaanni:is mk 202 110: 70, jota ei kaytetty. 

Suotitetut tyot: 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljetus. uolahden-Aanekosken rataosalla, 
paaasiallisesti Riihivuoren maa- ja kallioleilumuksessa ja Paatelanlahden jarvi
penkereella on toita tehty koko vuoden seka Aanekosken-Hietaman rataosalla 
kolmen ensimmaisen kuukauden aikana. Vuoden alkupuoliskolla olivat kay
tossa Orenstein & Koppelin kaivinkone n:o 410, 4 Montania-moottoriveturia, 
Bagnall Ltd:n kapean raiteen hoyryveturi seka Aaneko::.ki Oy:n kapean raiteen 
veturi. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 1940 eka rautatie
rakennuksen alusta seuraavasti: 

Ty ii I nj i 

Pengerrystyiit: 
Raivattu mta-aluotta ...... ..... .. . 
Kaivettu maata laskuojista ja puro-

jen siirroista ....... .... . . .... . . . 
Siirretty maata ojista penkereisiin .. 

•> >> syrjaan . .... . 
>> •> leikkauksista penke-

reisiin ... ..... ..... ... ......... . 
ii:rretty maata leikkauksista syrjiiiin 

Tuotu lis~m!lata _pe~kereisiin ilman 
normaalinuteen JUIDa ......... .. . 

'l'uotu lisamaata penkereisiin normaali-
raiteen junilla .. . .. . .. .. . . ..... . 

Louhittu kalliota leikkauksista . . .. . 
Saretty isoja maakivia ............ . 
Tohty tukimuuria ... . ........... . . 

•> kivipiiiillystetta ............ . 

1 

•> turvepeitetta .. . ........... . 
» salao1aa . . ......... ........ . 

v. 1940 I 
Paljous I Kustannus, mk I 

19 633:25 
I 

279m3 2 790:-
1988 » 28 997:85 

288 5296:-

44 019 1109 483:60 
261 » 5516:-

39 386 • 1007 893:30 

64 286:50 
4833 468 239:50 
9 813 260£05: 25 

65m2 2 668: -
890 >) 5130: -
320m 11200: -

vv. 1938-1U40 

Paljous I Kustnnnus, mk 

63 614: 95 

5 714.5 m3 81 878:50 
21664 282 552: 20 
2 945 43 647:50 

152 360.5 5 227 441:20 
3130 66 736: 25 

63 568 1398 082:85 

155189:75 
6 723 820 694:75 

25 515.5 » 737 841:95 
4905:-

1146 m2 31245:-
19185 56 013:40 

505 m 12 680:-
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Rummut ja ratasillat. Aanekosken-Hietaman rataosalla tebtiin 2 rumpua 
ja 4 rummun perustukset valmiiksi seka 2 rautabetonikantista siltaa kantta 
vaille valmiiksi. 
i Paatelanlahden ristikkosillan toinen tuki muurattiin valmiiksi, sillan rauta-
osat asennettiin, siltapi:ilkyt pantiin paikoilleen ja silta maalattiin. 

Oriveden-J t.imst.in rautatierakennus. 

Radalla, jonka rakentaminen oli paatetty kesakuun 3 paivana 1.938 amle
tulla lailla rautatierakennuksista vuosina 1939-1946 ja jonka pituus Olkkolan 
4 km satama- ja Jamsankosken 7 km tehdasratoineen on 68 km, jatkettiin mar
raskuussa 1938 aloitettuja ti:iita. 

Kun tyi:ivaen majoittamismahdollisuudet sodan ja paikkakunnalle muutta
neen siirtovaen majoittamisen johdosta huonontuivat, pystytettiin rautatie
rakennukselle kuusi parakkia ja aloitettiin eraiden lisaparakkien pystyttaminen. 

V arojen kaytto: 
Siirtynyt vuodelta 1939, 19 Pl. I: 12 
Myonnetty vuonna 1940, 19 PI. I: 8 

Ink 
>) 

147 497: 85 
18 000 000:-

Yhteensa Ink 18 147 497: 85 

Kaytetty vuonna 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ink 16 233 054: 90 

Siirtyy vuoteen 1941 Ink I 914 442: 95 

Naiden lisaksi on ollut kaytettavana tyottomyyden lieventamiseksi myon
nettyja varoja: 

Siirtynyt vuodelta 1939, 19 Pl. V: 1 
Myonnetty vuonna 1940, 19 Pl. V: 1 

350 000:-
2 300 000:-

Yhteensa Ink 2 650 000: -

Kaytetty vuonna 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 698 226: 10 

Siii·tyy vuoteen 1941 Ink 1 951 773: 90 

Suoritetut tyot: 
Pengerrystyot ja raidesqran kuljetus. Suuriti:iisimmilla kohdilla, km 1-10, 

16-24, 33--40 ja 46-50 edellisena vuonna aloitettuja pengerrysti:iita jatket
tiin seka laajennettiin niita myos uusille rataosuuksille, nim. km:lle 10-16, 
Lankipohjan pysakin seudulle km:lle 24-28 ja radan loppupaahan km:lle 50-55. 

Oriveden ratapihan laajentamiseen tarvittavan taytemaan kuljetus nor
maaliraiteen junilla Oripohjan pysakin laajentamista ja radan alentamista var
ten tehtavasta leikkauksesta aloitettiin joulukuun puolivalissa. Kuormaukseen 
kaytettiin 1. 5 m 3 kauhaista Orenstein & Koppelin kaivinkonetta. 

Kaivinkoneita oli edellisen lisaksi kaytanni:issa Ruston-Bucyrus 0. 05 m 3 

kauhainen, Diesel-moottorilla varustettu telaketjukaivinkone km:lla 48 ole
vassa hiekkaleikkauksessa. Kapearaide1.."llljetuksessa on ollut 1 hoyry- ja 6 
moottoriveturia. Koneporausta kaytettiin kahdessa kallioleikkauksessa. Naissa 
kaytettiin kahta Lokomo-Chicago 32 hv dieselmoottorilla varustettua ilman
tiivistajaa. 

Raulaiet
ralrennukset. 
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rai~~A~~t. Pengerrystoita on suoritettu v. 1940 seka rautatierakennuksen alusta seu-
raavasti: 

I 
v. 1940 vv. 1938-19~0 

Ty o I nj I 
Pa)jOUll / KUJltannUJl, mk Pa)jous / Kust annus, mk 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta . .. .. .. .. ... .. 48 282:50 136 257: 95 
Kaivettu maata laskuojista ja puro-

jen siirroista . . . .. ... .. . ... .. ... . 12 785.9 m9 199185: 25 16 352.9 m3 251392:75 
Siirretty maata ojista pe~~reisiin .. 29 745 * 441741:80 37 444 * 609 531:05 

» >) •> syrJaan 3202 * 44 433: - 3 580 • 50 259: so-,, » leikkauksista penke-
reisiin ...... . . .......... . ....... 166 032.5 * 4 442 656: 90 253 564 • 8 544012:05 

Siirretty maata leikkauksista syrjaan 7 445 » 117 292: - 9895 ,, 146 616: -
Tuotu lisamaata penkereisiin ilrnan 

normaaliraiteen junia ...... . ..... 27 320 * 278236: - 44 745 • 501161:80 
Tuotu lisaruaata penkereisiin normaali-

raiteen junilla . . . . . . ......... . . . - 125 093: 25 - 130 247:25 
Loubittu kalliota ojista .. . ... . ..... 679. 5 • 65194:50 751. 5 ,, 71245:50 

» >) leikkauksista 49 936.5 ,, 4 091302:35 75 509 ,, 6 638 359:30 
Saretty isoja maakivia ........... . . 10 060 » 342 543:75 17 585 » 538 762:30 
'fehty pu~alusta;a . . ...... . . ... . . .. 10 ru2 23 635: 20 10 m2 23 635: 20 

>> tukimuuna . ... ........ ... . . - 1645:- 144 ms 8 527:50 

* kivipa~llystetta . . . . . . . .. . ... 5 510.5 ~ 169 676:- 5 961. 5 m2 179220: -

I )) turvepeitettii . . .. . . . . . .. ... . 17 944 )) 46 315: 50 18 444 » 47 os5: 5o I 
» salaojaa . . . . .. ... . . .. . . . . . . . - 78 061 : 45 1 m 79 321:45 

Rummut ja ratasillat. 18 rumpua rakennettiin valmiiksi. 
Sulkusalmen 22. o + 26. o + 22. o m j. m. sillan Jamsan puoleinen valipilari 

muurattiin edellisena vuonna tehdylle perustukselle. Lokakuussa aloitettiin 
Oriveden puoleisen maatuen perustamistyot. Km:lla 20 olevan 3 m aukkoisen 
betonikantisen alikulkusillan perustukset ja muurit tehtiin. Niinikaan raken
nettiin Nytkymenjoen 6.0 m j. m. levysillan perustukset ja muurit. 

Aitaukset ja tiet. Snoritettiin tilusteiden siirrot km:lla 5 450 m matkalla 
ja km:lla 9 320m matkalla. Km 22 kohdalla olevalla Oriveden-Jamsan maan
tien 1 397 m pituisella siirrolla tehtiin rummut ja suoritettiin snurin osa pen
gerrystoista. 

Huonerakennukset. Talviaisissa tehtiin 2 perheen asuinrakennukseen kuu
luvan ulkohuonerakennuksen, kellarin ja saunan perustukset. Km:lle 2 raken
nettavan vartija-asunnon kellari ja sauna tehtiin valmiiksi seka ulkohuone-
rakennukseen perustukset. · 

Lenniitin ja puhelin. Kaksoispuhelinjohto vedettiin Evajarvelta Jamsan
koskelle samalla lisaten toinen lanka Orivedelta Evajarvelle. 

Kemijiirven-Sallan rautatierakennus. 
Radan rakentaminen on yksi uomen ja So ialististen Neuvostota ·avalto

jen Liiton valisen maaliskuun 13 pa ivana 1940 allekirjoitetun rauhansopimuk
sen Suo melle tuomia velvoituksia. Taman 86. 4 km pituisen radan rakentaminen 
aloitettiin kesakuun puolivalissa 1940. Radan suunnan vahvisti valtioneuvosto 
kesakuun 20 paivana 1940. 

Rauha.nehtojen mukaisesti on radan rakennustoita kaikilla tavoin kiireh
ditty. Rakennustoitten suorittaminen sodanjalkeisissa oloissa ja suurimmaksi 
osaksi havitetylla seudulla on tuottanut suuria vaikeuksia mm. tyovaen majoit-
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-tamisessa ja muonittamisessa. Tyonjohdon ja tyovaeston majoittamiseksi pysty
tettiin 80 tehdasmaisesti valmistettua rakennusta ja rakennettiin tai kunnos
iiettiin lisaksi joukko muita rakennuksia. Kemijarvelle rakennettiin 12 sairas
sijainen sairaalarakennus seka palkattiin laakari ja muu sairashoitohenkilokunta. 
Muonituksen on hoitanut Osuusliike Salla r. l., jolla oli 31 muonituspaikka.a. 
Rautatierakennus on mahdollisimman paljon koneistettu ja tyota on kaikissa 
tarkeimmissa tyokohteissa suoritettu kolmessa tyovuorossa. 

Tyovoiman saanti on ollut vaikeata ja on sita ollut hankittava mm. Etela
.Suomen asutuskeskuksista. Vuoden 1940 suurin tyontekijamaara oli 3/ 12 1940, 
jolloin oli tyossa 2 459 tyontekijaa. 

V arojen kaytto: 
Myonnetty vuodelle 1940, 19 Pl. I: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 80 000 000:-
Kaytetty vuonna. 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 75 023 168: 80 

Siirtyy vuodelle 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 4 976 831: 20 

Suoritet~tt tyot: 
Toita on tehty 80 km pituisella Kemijarven-Kelloselan valisella rata

-osalla. Toiden suorituksessa on lahinna pyritty siihen, etta rata voitaisiin kis
koittaa. Mm. on vaikeimmissa kohdissa kaytetty valiaikaisesti normaalia suu
.rempia nousuja ja siltapaikoilla valiaikaisia puurakenteita. 

Pengerrystyot. Lasku- ja sivuojien kaivun lisaksi suoritettiin tyonalaisella 
.rataosalla kaikki pienehkot ra.taleikkaukset ja aloitettiin useimpien suurten 
leikkausten aukaiseminen joko miesvoimin tai konetyona, kayttaen useita kul
jetusmuotoja maan ja kivien siirtamiseksi penkereisiin. Lisamaan kuljetus 
normaaliraiteen junilla Kemijoen lansipuoliselle n. 2 km pituiselle rataosalle 
Misin sorak"~Jopasta aloitettiin syyskuun alussa. Raide sorastettiin valttavaan 
liikennekuntoon Kemijoen rantaan saakka. 

Toiden jouduttamiseksi oli rautatierakennuksella vuoden lopussa edella
mainituissa toissa 7 kaivinkonetta, 12 kapearaideveturia, 5 normaaliraiteen 
veturia, 398 kaatovaunua ja 88 normaaliraiteen vaunua. Leikkausmaiden kul
jetukseen kaytettiin lisaksi autoja nestemaisen polttoaineen saannin sallimissa 
.rajoissa. 

Suoritetut pengerrystyot selviavat seuraavasta taulukosta: 

Ty ii lai i 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta ................................... . 
~~vettu maata l~skuojista ill: :rurojen siirroista ......... . 
Surretty maata OJista penkereisim ...................... . . 

>> >> >> syrjaan . . . ... . .................... . 
» >> leikkauhista penkereisiin . . .... . ......... . 
>> » » syrjaan ........ . ........... . 

Tuotu lisamaata penkereisiin ilman normaaliraiteen junia .. 
>> >> » normaaliraiteen junilla . . .. .. . 

Louhittu kalliota ojista .... . ... ...... ....... . .. ......... . 
>> » leikkauksista ............... . .......... . 

1 Saretty isoja maakivHi ................ . ..... ... · · · · · · · . · 
Tehty kivipiially>tetta ........... . .................... .. . 

» turvepeitettii . ..... . ...... . ..................... . . 
balaojaa ......................................... . 

'1650-41 

v . ]9~0 

Paljous 

12 055 m3 

74 265.5 » 
12 204.5 

285 041.5 
1252 

44 680 
15 915 

103 
8 330 

15 526 >) 

238 m2 

1313 )) 
24 m 

Kustannus, mk 

415 010:50 
217 756:05 

1728 564:05 
191062:50 

12 110 215: 25 
19903:-

1662 260:15 
2 090 310:40 

32013:-
2 488 815:90 

982138:70 
14550:-

3 455:50 
8 702:50 

3 

RautatU
rakennttktet. 
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ra~=j;~t. Rummut ja ratasillat. Siltatoissa kiinnitettiin paahuomio Kemijoen yhteensii. 
428 m rautajanteita kasittavien siltojen maatukien ja pilarien perustamistoihin 
ja muureihin tarvittavien kivien hankintaan. Kemijoen piiavaylan tasajatkoi
sen 70 + 84 + 84 + 70 m ristikkosillan lantinen maatuki perustettiin, ensim
maisen pilarin perustusk\loppa saatiin valmiiksi ja kahden muun pilarin seka 
itaisen maatuen perustuskuoppien uraseinat osittain tehdyiksi. Koivu- ja Nor:
viovaylien 60 m j.m. siltojen maatukien perustuskuoppien uraseina- ja kaivutoita 
suoritettiin. Kemijoen siltatoihin otti osaa mm. 25 sukeltajaa. Peru tuskuop
pia ruopattiin runsaasti myos paineilmalla. Lisaksi perustettiin Kotajarven 
12 m seka Kasmanjo€m 60 m j. m. siltojen molemmat maatuet seka Kankaan
ojan 8 m ja Salmijoen 12 m j. m. siltojen toiset maatuet. 

Paallysrakenne. Radan kiskoitus, joka aloitettiin elokuun 23 paivana, paat
tyi Kemijoen lansirannalle. Kiskoitettu raidepituus oli kaikkiaan 2. 2 4 km. 

Lennatin ja 11uhelin. Kaksoispuhelinjohto vedettiin Kemijarven ja Kello.
selan valille. 

Korian-Harjun rautatierakennus. 

Rautatiehallituksen esityksesta valtioneuvosto maarasi joulukuun 14 pai
vana 1939 taman Kouvolan rautatiesolmukohdan kuormitusta vahentavan ja 
turvallisuutta lisaavan radan rakennettavaksi seka vahvisti sen suunnan. Tyot 
alkoivat tammikuun alussa ja rata valmistui valttavaan liikennekuntoon Korialta 
Voikkaan eli 11.6 km matkalla, Voikan- Harjun valisen osan rakentamisen 
siirtyessa tuonnemmaksi. 

V arojen kaytto: 

Myonnetty tyottomyyden lieventamiseksi 22fi2 I939, I9 Pl. V: I .. mk 5 000 000:-
•> •> •> v. I940 I9 Pl. V: I ..... >) 2 500 000: ___,_ 

~Yh~t-e-en-s-a--~--~77~~-mk 7 500 000:-

Kaytetty vuonna I940 .... ............... . ........... . ....... . mk 6 216 327: 95 

mk I 283 672: 05 -------------~----~ Siirtyy vuodelle 194I ....... . ............ . ..... . .............. . 

Suoritetut tyot: 
Maaston ojitustyot ja rataleikkaukset tehtiin. Radan sivusta otettiin ja 

Vuohijarven sorakuopasta tuotiin lisamaata penkereisiin jokseenkin koko tar
vittava maiira. 

Radalle tehtiin 11 rumpua. Kymijoen yli johtavaan ennen rakennettuun 
63 + 70 + 63 m j. m. siltaan tehtiin viihaisia muutoksia, jolloin rata voitiin 
johtaa sita pitkin. Koko rataosa Korialta Voikkaan kiskoitettiin. 

Viipu1·in-Tienhaaran radanmuutostyo. 

Radanmuutostyota, joka oli aloitettu lokakuussa 1938, voitiin sodan vuoksi 
jatkaa vain aivan vahiiisessa maarassa. Suurin osa tyontekiji:iista astui sota
palvelukseen ja jaljellejaaneet vanhemmat miehet olivat rautatiesuojelutoissa 
Viipurin ratapihalla seka sammutus- ja raivaustoissa kaupungissa helmikuun 
29 paiviian saakka, jolloin heidat maarattiin poistumaan. 
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V arojen kiiytto: 
Siirtynyt vuodelta 1939, 19 Pl. I: 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 
Kii ytetty vuonna 1940 •> ••••••• •• • • •••••••• •• •••• •.• 

Siirtyy vuodelle 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 

272 863:-
269 095: 90 

3 767: 10 

Lisaksi oli kaytettavana tyottomyyden lieventamiseksi myonnettyja varoja: 

Siirtynyt vuodelta 1939, 19 Pl. V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 93 133: 40 
Kaytetty vuonna 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 2 211: 65 

Siirtyy vuodelle 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 90 921: 75 

Myonnetty v. 1940, 19 Pl. I: 10 ...... .. ...................... .. mk 5 000 000:-
Kaytetty v. 1940 ...... .. ... ..... . ........................... . >} 21 814:-
Siirretty Simolan yhdysraiteen rakennukselle kulk:n kirjelman 

:o 11518, 9/10 1940 mukaisesti . .. . . . . .......... .... ... .. . >} 3 900 000: -
Siirretty Hatanpaan raidetoihin ........ .. ................ . .. .. . . 600 000:-

Siirtyy vuodelle 1941 ...... . .................................. . mk 478 186:-

Simolan yhdysraiteen rakennus . 

Rautatiehallituk en esityksesta kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio 
maarasi helmikuun 21 paivana 1940 rakennettavaksi taman yhdysradan, jonka 
tarkoituksena on johtamalla osa Lappeenrannan ja Kouvolan viilisesta liiken
teesta Simolan aseman ohi keventiia Simolan kuormitusta ja lisata sen turvalli
suutta. Yhdysradan pituus Etu-Simolan liikennepaikalle piiii.radalla on 1. 92 km. 
Se lyhentiia matkaa Kouvolasta Lappeenrantaan 3. 7 5 km. Tyot aloitettiin 
huhtikuun 25 paivana 1940. 

V arojen kiiytto: 

Myonnetty tyottomyyden lieventiimiseksi v. 1940, 19 Pl. V: 1 .... . mk 2 500 000:-
Kaytetty vuonna 1940 .... .. ....... . ...................... .. .. . ~ 2 os3 4e7: 20 

Siirtyy vuodelle 1941 ..... . . .. . . .............................. . mk 446 532: 80 

Siirretty Viipurin-Tienhaaran radanmuutostyostii., 19 Pl. I: 10 . kulk:n 
kirjelmiin N:o 11518, 9/ 10 1940 mukaisesti ............ .. ... . mk ~ 900 000:-

Kaytetty vuonna 1940 .................. . .. .. ................. . >) 150 000:-

Siirtyy vuodelle 1941 mk 3 750 000:-

Suoritetut tyot: 

Kaikki avoradan pengerrystyot, 3 pienehkoa kallioleikkausta, tehtiin seka 
rakennettiin 6 rumpua. Koko avorata. ja yksi liittymisliikennepaikan sivuraide 
kiskoitettiin ja tuettiin a.uttavaan liikennekuntoon. Yhdysraide avattiin vali
aikaiselle liikenteelle marraslmun 18 paivana 1940. 

Pieksiimiien-N ikkarilan kaksoisraiderakennus. 

Rautatiehallituksen esityksesta valtioneuvosto maarasi syyskuun 4 piiivana 
1940 taman 4 km pituisen kaksoisraiteen ja Nikkarilan ratapihan rakennetta
vaksi. Tyot aloitettiin lokakuun alussa ja suoritettiin Varkauden- Viinijarven 
rautatierakennuksen toiden yhteydessa. 

Rautatie
rc.kennuksd. 
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Varojen kaylio: 

Myi:innotty vuonna 1940, 19 Pl. I: 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 4 000 000: 
K aytetty vtwnna l!.J40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 72!l 552: 80 

Si irty:v vtlodelle 1 941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rnk 1 270 44 7: 20 

Suoritetut tyot: 

Kaksoisraiteen rataleikkaustyot suoritettiin aluksi miesvoimin, mutta myo
hemmin kaiv:inkonetta ja normaal:iraiteen junaa kayttaen. Sora kuJjetettiin 
Palt'tsen sorakuopasta ja 5 radanalai ta rumpua jatkettiin. toista raidetta varten. 
Kaksoisraiteen osa kiskoitettiin kokonaan; Nikkarilan ratap:iha ja i viela kesken . 
Raide sorastettiin, tuettiin ja oiottiin lopnlliseen korkeuteen. Raidetta tehtiin 
yhteensa 3. 9 krn. 

Ra~ttatietutlcim~tkset. 

Vuonna 1940 suoritettiin seuraavassa selostetut rautatietutkimukset, joita. 
varten varsinaisia tutkimusvaroja on kaytetty seuraavasti. 

V arojen kiiytto: 

:Siirtynyt vuode lta 1939, 12 Pl. XI: 8 
Myi:inn etty vuonna 1940, 12 Pl. XI: 7 

Kaytetty vuonna 194.0 

mk 
•> 

Yhteen a mk 

mk 

Siirty y vuodelle 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 

32 804: 4 & 
400 000: -

4. ;j 2 804: 45 

290 040: 30 

142 764 : 1& 

Haapamiien- Sa';trijarven rata. Talla ratasuunnalla suoritettiin taydennys
tutk:imuksia Suolahden- Haapajarven rautatierakennuksen maararahasta siir-
retyilla varoilla. · 

Lauritsalan sahan haamrata. Toi.mll1imien T & J. Salvesenin ja Kaukaan 
Tehdas OsakeyhtiC: n anomuksesta ja anojai myonnettya tarkoitukseen 20 000 mk 
kulkulaitosten ja yleisten t~iden ministerii::i suostui huhtikuun 3 paivana 1940. 
siihen , etta rautatiehallituksen toimesta tutkittaisiin haararata Muukon laituri
va:ihteelta Lauritsalan sahan lautatarhalle, mika rata oli tullut tarpeelliseksi 
kun Saimaan kanavan jouduttua Neuvostoliitolle sahan tuotteet oli kuljetettava, 
rautateitse. Haarautumispail<aksi vanhalla radalla valittiin Kiiskinmaki 4. 5 km 
Lauritsalasta ja 2 km Muukosta, jolloin haararadan pituudeksi tuli 2. 9 km. 

Kemi?arven- Sallan rata. Huhtilmun 17 piiivana 1940 kulkulaitosten ja 
yleisten t~ iden m:inisterii::i mii.arasi rautatiehallituksen ki:ireellisesti toimittamaan 
koneellisen tutk:imuksen Kemij iirYen asemalta uomen ja Neuvostoliiton uudelle 
rajalle rauhansop:imuksen mukaisesti rakennettavaa rataa varten. Kesakmm 
12 p;.tivana tyot olivat nii.n pitkalla, etta suunnitelma voitiin lahettaa valtioneu
voston vahvistettavaksi. Tutk:imustyo suoritettiin Kontiomaen ·- Taivalkosken 
rautatierakennukselta kulkulaitosten ja yleisten t i::iiden ministerion k:irjelman 
N:o 2226, 17/4 1940 perusteella siirretylla 350 000 mk suuruisella miiari\rahalla. 
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Rata alkaa Kemijarven asemalta, mutta on suunniteltu rakennettavaksi 
yhdysraide liikennepaikkoineen vanhalle radalle Kemijarven etelapuolelle. 
Kemijiirven kirkonkylan pohjoisreunassa rata tulee jarvelle, jonka se ylittiia kir
kon kohdalla ja jatkuu sitten IsonkyHin Iapi ja Kotajarven poikld Joutsijiirven 
pohjoispiiahan seka edelleen suurin piirtein Sallan maantieta seuraten uudelle 
rajalle. Radan pituus Kemijiirven asemalta rajalle on 86.4 km. Kesakuun 20 
paivana valtioneuvosto vahvisti radan suunnan. 

Ha1·vialan-Matkun-Peipohjan mta. Rauman kaupungin anomuksesta 
ja myonnettya tarkoitukseen 200 000 mk kulkulaitosten ja yleisten toiden 
ministerio maarasi elokuun 9 pi:i.ivana 1940 rautatiehallituksen toimittamaan 
puolikoneellisen tutkimuksen talla ratasuunnalla. 

Ratasuunta kulkee Harvialasta Niemenpaan ja Katiskosken kautta, Ren
gon kirkonkylan pohjoispuolitse ja Kanajarven etelapuolitse, ja Koijarven 
ka.utta Matkun asemalle. Radan pituus on 61.2 km. 

Matkusta ratasuunta seuraa vanhaa rataa Koijoen yli ja kiiantyy sitten 
luoteeseen ja kulkee Jalasjoen kylan kautta ja Punkalaitumen Isonsuon pohjois
reunaa Lauttakylan etelapuolelle seka edelleen maantien etelapuolitse Peipoh
jan asemalle. Radan pituus on 75.1 km. 

Lahden-Harvialan ja Heinolan- Lelkolan radat satamamtoineen Y ovedelle. 
E1okuun 21 paivana kulku1aitosten ja yleisten toiden ministerio maari:i.si rautatie
hallituksen toimittamaan koneellisen tutkimuksen Heinolan-Lelkolan ja puoli
koneellisen tutltimuksen Lahden-Harvialan ratasuunnalla. Maastotutkimuk
set, joihin tuli lisaksi satamaradan puolikoneellinen tutkiminen Lelkolasta Sai
maan Yovedelle Ristiinan pitaji:i.iin, valmistuivat paaasiallisesti vuoden loppuun 
mennessa. 

Heinolan asemalta ratasuunta ku1kee Heinolan pitajan kirkon Hi.nsipuolitse 
ja Lusin kautta Raavelinji:i.rvien suuntaan Lahnaveden Vihantasalmelle, jonka 
ylitettyaan se Hiukkasenjarven pohjoispuolitse tulee Lelkolaan. Radan pituus 
on 69.4 km. 

Yoveden satamaradan suunta erkanee Lelkolan pohjoispiii:i.sta ja tulee 
Narhilan kautta Ristiinan lahden pohjukkaan seka lahden liinsirantaan Kangas
ahon sahan eteli:i.puolelle, mihin uutta satamaa on suunniteltu. Radan pituus 
Lelkolan aseman keskelta Yoveden liikennepaikan keskelle on 18.3 km. 

Lisaksi on tutkittu puolikoneellisesti satamarata Lelkolan aseman etela
pi:i.asta Kaihlosenjiirven poild{i Ryokasveden kaakkoiskulmaan ja on sen pituus 
8.1 km. 

Lahden-Harvialan ratasuunta seuraa Lahdesta vanhaa rataa Hennalaan, 
josta se nousee Salpausseliille ja jokseenkin suoraan li:intta kohti ku1kien tulee 
Rantoistenjarvelle ja siita lansilounaisessa suunnassa Kakilammin eteH.ipuolitse 
Harvialaan. Radan pituus Lahden aseman keskelta Harvialan aseman keskelle 
on 60.9 km. 

Vuonna 1940 kaynnissa olleisiin rautatierakennuksiin niiden aloittamisesta 
lahtien kaytetyt rahamiiarat, tiiysiksi markoiksi tasoitettuina, ja rautatie
tutltimuksiin v. 1940 kaytetyt varat ilmenevat seuraavasta taulukosta. 

Rautaw· 
mke nnukset. 



Yuosi I 
Pori I Varkaus- I Kontiomaki- 1 Suolahti- I Haapa~aki Yiildjiirvi Taivalkoski [ IfnaJ?ajiirvi 

12 289 608 
I 

1929 .... - - -
1930 . . .. 21 432 111 - -

1 1931 .... 25 984 791 - -- -
1932 ... . 18 705 993 2 344 749 -
1933 . .. . , 21479 460 19 238 958 - -
193-i . . .. 28 9533 "* 8 758 377 2 017 109 -
1935 22 823 848 8 573 255 9 611 692 -
1936 . . . . 23 917 989 10 704 63-i 10 521163 -
1937 . . . . 19 339 ~09 11 995 233 9 712 299 -
"1938 . .. •-' 24 880 316 21 003 901 12 450 915 - 1601382 
1939 . . . . 5 515 91 32 22 735 29 912 353 10 0 1 576 
1940 .... 590 170 20 058 30-i 4 443 702 ti 333 8ti9 

1225 91~ 770 1134 90o 14o 1 7 669 203 1ti Ol ti tL7 1 

Orivesi
Jiimsa 

-
-
-

--
-

-

.,, ,,I 
11 til 4-19 
1ti 931 281 
29 :.. l)3 7ti3 

Viipuri
Tieuhaam 

--
-

-

-
1 ~05 879 

093124 
2931221 

9 59 1 5 1 

Koria
Harju I 

Simolan I 
yhdysralde 

Kemijiirvi 
-.'lalla 

I 
Pieksamakl-1 

Nikkarila 

- -- -- -
- - --

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

-- -- -
-· - ... -
- -· - -
- - - -

6 216 3 "8 2 203 467 75 023169 2 729 553 
o z1o 328 1 2 203 467 1 75 023 169 1 ~ 729 553J 

Rautatiutut1illnukset v.l940 
h.ai.kkiaan mk I 

1-'hteensii 

12 289 608 1 
21432111 
25 984 791 
21 050 742 
40 71 418 
39 728 870 
41 008 795 
45143 786 
41046 741 
61 633 446 
97 693128 

134 822 965 
58J 553 4.01 

361220 
582 914 6:.!1 
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IV. Liikkuva kalusto ja sen tarveainekulutus, konepajat ja 
sahkolaitt eet. 

Vet·urit. Kertomusvuonna on kokeeksi laadittu 2 ehdotusta laskelmineen 1;!~;';'~~~~ 
uudeksi matkustajajunan veturiksi keveita ratoja varten sem·aa.vien maarayk-P!i!~'%' ~~6-
sien mukaan: veturi on varustettava 4 kytketylla akselilla, sen vetovoiman zauu.t. 
tulee olla suunnilleen 25 % suurempi kuin H9-veturien, suurimman sallitun 
nopeuden 85 km/t ja akselipainon 12 tonnia. Toisen ehdotuksen mukaan veturi 
on varustettu 1 600 mm Hi.pimittaisilla vetopyorilla ja 2-akselisella etutelilla, 
toisen mukaan vetopyorien lapimitta on 1 750 mm ja etuteli 1-akselinen, mutta 
veturi on takaa varustettu 1-akselisella Adam-sovituksella. 

Pl- ja Rl-vetureihin tehtiin muutamia parannuksia, joista mainittakoon 
tenderin telien uuden 9 tonnin polttoainemaaralle lasketun kierrejousen piiTus
tus; aikaisempi jousi oli laskettu 7 tonnin polttoainekuormalle. Viela suunni
teltiin uusi tulipesanluukun kehys ja tulipesanluukku, jonka suojalevy on parem
min suojattu liekin vailmtukselta kuin aikaisemmin rakennetuissa vetureissa. 
Lisaksi tehtiin naihin vetureihin silta varalta, etta olisi sfuryttava puilla lammit
tamiseen, sopivan savutorven ja sen jalan seka savupesan sisustukseen kuuluvien 
varusteitten piirustukset. 

Tehdyista varusteitten pfuustuksista mainittakoon Pl- ja Rl-vetureihin 
sopivan 88 mm lapimittaisen varoventtiilin suunnittelu seka voitelulubrikaat
torin pfuustukset. Nama laitteet j a niitten erikoisosa t on ti.ihan asti ostettu 
ulkomailta. 

Koska K3-veturien sylinterin vanha, vuonna 1916 valmistettu pfuustus 
myohemmin lisattyine parannuksineen oli kaynyt vaikeasti kasitettavaksi, 
suunniteltiin naihin vetureihin uusi taydellinen sylinterin piirustus. Tama teh
tiin siten, etta vanhat mallit kelpaavat sen kaavaamiseen. 

Jotta voitaisiin kayttaa standardisoituja savupesan sisustukseen kuuluvia 
varusteita, kuten suuttimia, lietsoimia ja apulietsoimen putkia, tehtiin veturi
sarjoille Hl-3, 5, 7-9, K3- 5, Nl ja 01 uudet pystyputkien pfuustukset. Ne 
otetaan kaytantoon osia uusittaessa. 

Veturien korjauksia varten tehtiin laskelmat ja taulukko niiden askelien, 
kammen- ja kytkintappien kulumismjoista, so. naiden osien pienimmista sallituista 
lapimitoista. 

Koska K3-veturien allmperi.iisen pfuustuksen mukaan valmistettujen 
hbJTykattiloiden ulkopuolisen tulipesanvaipan jaykistys ja K5-veturien alku
peraisen pfuustuksen mukaan valmistettu ristikappale olivat osoittautuneet 
heikoiksi, suunniteltiin niille uudet pfuustukset. 

Sotatilan johdosta tehtiin veturien ylalyhtyjen pimennyslevyjen ja varjos-
timien piirustukset, jouklw erikoispfuustuksia GlO- ja K5-vetureita varten 1 

seka 2 ehdotusta ejektorilla toimivaksi varavedenottolaitteeksi. Toisen ehdo- V 
tuksen mukaan on ejektori upotettava veteen, toinen perustuu tenderin tasalle 
sijoitettavaan ejektoriin. 
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~~·~;;:~~,~~i~~~ Muista tehdyista piirustuksista maiuittakoon GlO- ja K5-veturien vahvis-
1,;;~~'1'f; !·g;~t6- tettujen kannatusjousien, K5-veturien terastulipesan, fOlttoturvehakin ja hit

tnilteet. sa<:t.rualla valrnistettavan 50 m 3:n vesisailion piirustukset. Sailion ailmis mmin 

v 

tehty piirustus esittaa sita valmistettuna niittaamalla. 
Viela on laadittu hankintamaarayksia veturitilauksia va1·ten ja valvottu 

Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus Osake-Yhtion ja 0 . Y. Lokomo A. B:n 
veturinrakennustoita. 

Vaun~tt. Vuonna 1940 kaytettiin vaunuja rakennettaessa vanhojen hylat
tyjen vaunujen aluskehyksHi. laatimalla niihin tarpeelliset muutos- ja lisapiirus
tukset seka uudet runko-, sisustus- ja kokoonpanopiirustukset. Taten laadit
tiin matkatavaravaunujen ja puolustuslaitokselle valmistettujen pesuvaunun, 
hoyrykattila- ja voimavaunun seka asunto- ja ruokailuvaunujen piirustukset. 

Uusissa 25 m 3:n bensiininlmljetusvaunuissa kaytettiin aikaisemmin laadit
tuja aluskehyspiirustuksia, mutta sailioista laitteineen ja kokoonpanosta teh
tiin uudet piirustukset. Uusiin DR-vaunuihin tehtiin uusi runkopiirustus paaty
vahvistuksineen ja sisustuspiirustukset. Uuteen polttoturpeen kuljetusvaunuun 
laadittiin taydelliset piirustukset. 

Sitapaitsi suoritettiin muutospiirustuksia valmiiden vaunujen sisustamisessa. 
Nain muutettiin vanhamallinen II lk makuuvaunu III lk paivavaunuksi. Ga
vaunu sisustettiin elainten kuljetusta varten. 

Vuoden lopulla aloitettiin lil1ankuljetusvaunun ja puolustuslaitokselle val
mistettavan kuivatusvaunun piirustukset, joiden lopullinen valmistus siirty:i 
seuraavaan vuoteen. 

Tyojarjestyksen mukaisesti on huolehdittu vastaanottotarkastuksista, jol
loin mm. on valvottu uusien vaunujen ja vaununpyorakertojen valmistusta 
Pasilan konepajalla seka sailiovaunuje11 sailioiden valmistusta yk ·ityisissa. koti
maisissa tehtaissa. 

Kaasuoljyn kalleuden ja vaikean saannin tahden on jarjestetty vaunujen 
kaasuvalaistus sovittamalla li alaitteet valaisimiin kivihiilikaasun ka.yttoa var
ten ja huolehdittu kaasun kuljetuksesta eri jakelupaikkoihin. 

Ldmmityslaitokset. Vuonna 1940 tehtiin konetelmillisessa toimi ·tossa tyo
piirustukset ja osaksi kustannusarviot Kosken ja Uusikylan asematalojen, Mikke
lin y .. pymiskodin, Pieksamaen junatoimistorakennul{sen, Helsingin a eman 
asetinlaiterakennuksen, Uusikylan asemapaallikon, Haapamaen ratainsinoorin 
seka Kajaanin liikennetarkastajan ja ratainsinoorin asuntotalojen, Kouvolan 
ja Riihimaen vaununkorjauspajojen, Kotkan veturitallin, Kajaanin rautatie
laisten asuinrakennuksen, Riihimaen varikontoimiston, Simpeleen autotallin 
seka Humppilan moottorivaunuvajan lammityslaitoksia varten. 

Vaunuihin nahden tehtiin puheena]aisena vuonna yhclistetyn ravintola- ja 
II lk paiviivaunun vesilammityslaitok en seka puolustuslaitokselle rakennetta
vien siirrettavien pesulaitosten pesuvaunuje11, kattilavaunujen ja tyokunnan 
asuntovaunujen lampo- ym. putkijohtojen tyopiirustukset. 

Mainittujen konstruktiivisten toiden lisaksi on koneteknillinen toimisto 
suorittanut seka yksityisten toiminimien etta Helsingin konepajan valtionrauta
teille rakentamien lammityslaitosten tarkastamisia ja vastaanottoja seka anta
nut lausuntoja lampoteknillisissa ja polttoaineen kulutusta ko kevissa asioissa. 
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Konepajat. Valtionrautateiden paakonepajoja oli vuonna 1940 kuusi, ~~!;':~!r~:fn~~ 
nimittain Helsingissa, Pasilassa, Turussa, Vaasassa, Oulussa ja Kuopiossa. P!~Ytii ~:U:k6-
Pieksamaen vaunukorjauspaja toimii toistaiseksi Kuopion konepajan alaisena. Zaitteet. 

Konepajojen toiminta on paaasiallisesti ollut edellisen vuoden tycskentelyn 
jatkoa ja kohdistunut liikkuvan kaluston kunnossapitoon ja uusimiseen. Eri-
naisia toita on suoritettu allamainitusti: 

1 Korj a tun kaluston Jukumaara 

I Veturit ja moottori· Hcnkiliivaunut Tavaravaunut 
Konepaja vaunut 

~rays- I Viili- I Vaurio- Tilys- 1 Pika- ~ Vauri- Tiiys- I Vii li- I Pika- I Vaurio-
• korj . korj. korj. kori. korj. korj. korj. korj . korj . korj . 

Helsinki ..... .. 76 47 57 1 - - - - I - -I -
Pasila ...... . .. 24 9 1 1029 350 27 3 576 63 692 1 
Turku . . ..... .. 29 28 4 36 83 27 311 112 1378 268 
Vaasa ...... .. . 41 67 15 34 46 5 257 78 314 87 
Oulu . ...... .. . 25 76 30 85 197 30 656 348 1162 79 

I 
K~~~~Ja. ~i~~~ \ 71 52 29 128 138 - I 800 301 1 650 -

Yhteen5a 266 279 136 131:l 814 89 5 oOO 902 4196 435 

Paitsi edella mainittuja korjauksia, on paakonepajoissa suoritettu muitakin 
toita, joista erikoisesti mainittakoon seuraavat: 

Helsingin konepajassa on suoritettu 70 tays- ja 36 sisapuolista kat tilan 
katsastusta ja valmistettu 10 uutta veturikattilan tulipesaa seka 105 veturin 
savutorvea. Pajassa on korjattu mm. 9 022 veturin ja vaunun jousta, valmis
tettu 1 120 puskimenpaata, 676 vaunun vetokoukkua, 2 140 jousilaattaa, 600 
vaunun sarv'irautaa ym. Kaikkiaan on kaytetty 506 tonnia rautaa ja teriista, 
siita pajassa 478 tonnia, ja valettu 4 384 laakeripesiia, 75 778 veturin ja vaunun 
jarrutonkkaa, 120 luistia ja hakkia, 31 sylinterin kantta ja pohjaa, 1 046 ma.n
nanjousirengasainetta, 73 kaminaa, 181 kaatoarinaa, 5 071. arinarautaa, 616 
vaihteen jalustaa, 318 himpopatteria, vesiviskurin osia ym. Yhteensa on 
valmistettu ja valettu 1 781 tonnia valurautaa ja valettu messinkia 31 462 kg. 

Pasilan konepajassa on valmistettu 16 matkustajavaunua, 8 konduktoori
vaunua, 6 matkatavaravaunua, 6 katettua tavaravaunua, 70 avonaista tavara
vaunua, 90 hiekkavaunua, 54 siiiliovaunua ja yksi lumiaura seka uudelleen 
rakennettu 116 lmtettua ja 177 avonaista tavaravaunua. Niinikaan on suori
tettu vaunujen muutostoita, esim. asetettu vahvistettu vetolaitos 2 matkustaja
ja 64 tavaravaunuun, vahvistetut jousipukit 17 tavaravaunuun ja n:o 8 laakeri
pesat 37 tavaravaunuun. Sitapaitsi on rakennettu 3 kpl 24 metrin rautasiltaa 
ja yksi 16 metrin maantiesilta, joiden yhteinen paino on 214 tonnia, korjattu 
Ounasjoen silta seka valmistettu 20 metrin (37. 9 t .) kiiantolava Pieksiimaen 
veturitalliin, yksi vesisiiilio Vihtarin pysakille, 20 kpl ovia Kouvolan ja 8 kpl 
savutorvia Kotkan veturitalliin. Yhteensa on kaytetty 1 591 tonnia rautaa ja 
teriista, siita pajassa ynna pultti- ja niittiosastossa 883 tonnia, seka valettu 
messinkia 35 234 kg. 

Turun konepajassa on suoritettu 20 tays- ja 12 sisapuolista kattilankatsas
tusta, valmistettu 4 uutta veturikattilan tulipesiia, rakennettu uudelleen 22 
lmtettua ja 31 avonaista tavaravaunua, korjattu yksi nostokurki ja valmistettu 

4 
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f1':::t:,~~':.~ 4· veturitallin savutorvea, 21 erilaista resiinaa ja kasivaunua, 273 rautaka11kea, 
i:J::t'i!· s~~':t6. 172 kirvesta vetureihin, 30 (15 paria) kiinteata raidepuskinta, 278 vaihteen 

laittut. asetinta, 671 vaihteen kielta, 203 vaihteen ja raiteen risteysta, 4 845 erilaista. 
vaihteen osaa, 400 erilaista lyhtya ja lamppua, 700 erilaista kannua ja voitelu
ruiskua. Yhteensa on kaytetty 989 tonnia rautaa ja terasta, siitii. 514 tonnia 
pajassa, ja valettu messinkia 13 478 kg. 

Vaasan konepajassa on suoritettu 16 tays- ja 18 sisapuolista kattilankatsas
tusta, rakennettu uudelleen 21 tavaravaunua, valmistettu nostolaitos poltto
ainevarastoa varten, 12 halkovaunua, 1 sirkkelisaha, valmistettu ja asennettu 
9 veturitallin savutorvea ja korjattu 2lumiauraa, 24 puolu tuslaitoksen moottori
ponttoonia, 9 sirkkelisahaa, Haaparniien aseman ja veturitallin lampe- ja v~si~ 
johdot, 1 692 veturin ja vaunun jousta seka asennettu 5 veturinsylinteria. 
Yhteensa on kaytetty 58 tonnia rautaa ja terasta, siita pajassa 36 tonnia, ja 
valettu messinkia 28 700 kg. 

Oulun konepajassa on suoritettu 14 tays- ja 7 sisapuolista kattilan katsas
tusta, asennettu keskusjunavalaistusjarjestelma 6 veturiin ja sahk""valaistus
laitteet yhteen postivaunuun, korjattu 2 kaivinkonetta seka valmistettu 400 
rautakankea, 26 matkatavarakelkkaa, 13 matkatavara- ja halkokarrya ja llO 
peltista eristyksella varustettua savutorvea miehistoasuntoja varten . Yhteensa 
on kaytetty 67 tonnia rautaa ja terasta, siita pajassa 34 tonnia, ja valettu mes~ 
sinkia 9 884 kg. 

Kuopion konepajassa (ja Pieksamaen vaunukorjauskonepajassa) on suori
tettu 43 tays- ja 12 sisapuolista kattilan katsastusta, korjattu 2 lumiauraa ja 
44 sotilaskamiinaa, muutettu 24 katettua tavaravaunua ilmatorjuntavaunuil{si, 
valmistettu 1 500 laakeripesan voidetyynya pitimineen, 400 palokippoa, 860 eri
laista kannua, 570 lyhtya, 500 lampun liekitinta, 10 asetettavaa raidemittaa ja 
neljan varavedenottolaitteen putket, asennettu vesijohdot Vihtariin ja siihko
laitteet Kuopion vara-asemalle, korjattu yksi lokomobiili , 16 veturitallin oven 
raudoitukset seka suoritettu huomattavia muutoksia panssarijunaan. Yhteensa 
on kaytetty rautaa ja terasta 120 tonnia, siita pajassa 35 tonnia, ja valettu 
messinkia 12 780 kg. 

I uluneen vuoden aikana on paakonepajoissa tyotehonparantamiseksisuori
tettu pienempia laajennustoita seka hankittu uusia ty""koneita ja laitteita seka 
asennettu entisen Viipurin konepajan tyokoneita toisiin konepajoihin. HU<l
mattavimpina toimenpiteina tassa suhteessa mainittakoon: 

Helsingin konepajassa rakennettiin hiekkapuhallinhuone kattiloiden sisa
puolista puhdistamista varten. 

Pasilan konepaja ja Pasilan kaasutehdas liitettiin kaupungin kaasujohtoon. 
Pasilan kaasutehtaan kompressorit siirrettiin konepajan ruokalarakennuksen 
kellarikerrokseen. Konepajaan hankittiin rautasorvi. 

Turun konepajassa olevaan ns. >>Karjaan veturitalliin>> sijoitettiin vali
aikaisesti entisen Viipurin konepajan vaihteiden valmistusosasto ja hankittiip. 
raudan hoylaamiskone, akkumulaattorivaunu ja siihkovirran tasasuuntaaja. 

Vaasan konepajassa valmistui 7 X 10 m suuruinen huone tyokaluosastoa 
varten ja hankittiin levyntaivutuskone. 
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Oulun konepaja liitettiin kaupungin vesijohtoverkkoon ja hankittiin sahko- f;i;:;:;:,.='f:!e~ 
tt · · tto · · k kultltua kone moo on J a moo ruu1s u. paiat ;a' t(Jhki-

Selontekovuonna tyoskenneltiin paakonepajoissa 6-paivaisin tyoviikoin ja laiuw. 

yleensa yhdessa vuorossa. Seuraavissa konepajoissa on kuitenkin osa vuodesta 
tycskennelty kahdessa vuorossa, nim. Helsingin konepajassa aika l. l. 40-
9. 3. 40, Kuopion konepajassa aika l. l. 40-6. 7. 40 ja 4. 8. 40-2. 11. 40 seka 
eri konepajojen osastoilla seuraavasti: 

Helsingin konepajassa sahkohitsaus- ja konetyoosastoilla, Pasilan kone
pajassa pultti-, niitti- ja aluskehysosastoilla, Turun konepajassa kattila- ja 
vaihteiden valmistusosastoilla seka Oulun konepajassa vaunujen korjausosas
tolla. 

Tunneiksi laskettuna oli varsinaisten tyontekijain ja oppilaiden tyossaolo
aika seka paiikonepajoissa etta varikkokonepajoissa ynna Riiliimaen lennatin
konepajassa seuraava: 

'£yi.ituntlen Juku 

v. 1940 I v. 1939 I v. 1938 

Pii.ii.konepajoissa ........ ... .... . . .............. 6 213 253 6 971168 6 901 71 
Varikkokonepll!joissa ... ...... ..... ........... .. 

I 
747 776 692 835 696 560 

Lennatinkonepajassa .... .. ... . . .......... . .... . 74 052 72 416 67 770 
Yhteensii. I 7 035 081 7 736419 1 7 666 "01 . 

Valmistearvo oli selontekovuonna allamainittu: 

Vnlmistenrvo mk 

... 1940 I v. 1939 I v. 1938 

Paii.kou pajoissa .. . . . ... . ....... . .............. 155149 811 174 063 559 179 892 369 
Varikkokonepajoissa ................ .... .... .... 13 082 246 11213812 10 443 711 
Lennatinkonepajassa ....... ··· · ·· .............. 1138 655 903114 829 248 

~lltecnsa 1 169 370 712 1 186180 485 1 191165 328 

Tyontekijoita ja oppilaita yhteensa oli konepajoissavuoden1940paattyessa: 

'l')'i.intekijiiin Iukumiiiirii. 

v. 1940 I v. 1939 v. 1938 

I 
PiHikonepajoissa ............ . . . . .......... . .. .. 2 843 2 798 3074 
Varikkokonepajoissa ................ . ........... 

I 
703 714 682 

Lennatinkonepajassa • • ••••••••••••••••••• 0 0. 0. 0 227 238 1 105 
).hteeru.a I 3 773 1 3 750 I 3861 

Konepajakoulusta valmistui 33 (v. 1939 65) veturinlammittii..ja- ja 9 (9) 
ammattioppilasta. Uusia oppisopimuksia laadittiin 26 (109) veturinlammit
tajaoppilaan ja - (28) ammattioppilaan kanssa. 

&ihkolaitokset ja -laitteet. Kertomusvuoden aikana asennettiin siihkotek
nillisen toimiston toimesta rautatiehallituksen myontii.milla miiii.rii.rahoilla siihko
valaistusasetelmat 9 liikennepaikalle. Luovutetulle alueelle jaaneista liikenne
paikoista oli 84 sahk"istettyja. Nama huomioonottaen oli siihkoistettyjen 
liikennepaikkojen lukumaiira vuoden pii.attyessa 427. 
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f;~:::~!r~~~'::.~~ Luovutetulle alueelle jaaneet sahkoistetyt liikennepaikat edustivat liittymis
!~::tr,;,~/~~6- arvoltaan noin 3 885 kW, josta lamppujen osalle tuli noin 532 kW (8 157 lamp

laiueel. pua), ja moottorien o aile noin 3 353 kW (370 moottoria). 
Ennestaan sahkcistetyilla liikennepaikoilla suoritetuista uutis- ja uusimis

toista mainittakoon seuraavat: Malmin-Tapanilan viHista suurjannitelirjaa 
kaapeloitiin noin l 800 m. Kemin ja Vainikkalan liikennepaikoille ha kittiin 
muuntajat. Joensuun, Kotkan ja Inkeroisten ratapihavalaistuksen korjaus- ja 
uusimi tyot pantiin tarkoitukseen my··nnettyjen miiararahojen puitteissa alulle. 
V a inikkalan ra tapiha valaistuksen uudelleen jarj estelyty -- t saatiin suoritetuksi. 
Imatran, Lappeenrannan, Simolan ja Vainikkalan ratapihoille asennettiin 
siirtokuormausta varten sahkoasetelmat. Helsingin uuden lahtevan pikatavara
toimiston sahkoasetelmat, laituri- ja katuvalaistuksen uudelleen jarjeste]ytyot 
valmistuivat. Vuom1a 1939 alulle pantu Toijalan ratapiha- ja laiturivalaistuksen 
uudelleenjarjestely seka ratapihan valonheitinvalaistus saatiin paiiasiallisesti 
loppuunsuoritetuksi, samoin Toijalan uudelleenkuormaus]aiturin ja tavara.maka
siinin siihk-·asetelmatyot. Pieksiimiien ratapihan muutostciden takia ei Pieksa
maen valonheitinasetelmattita voitu loppuunsuorittaa. Helsingin ratapihalla 
asennettiin uusien , Kaisaniemen puoleisten raiteiden valiin vaunuvalaistus
akkumulaattorien varauskohtia. Tyo valmistui, lukuunottamatta tasasuuntaa
jan paikoilleenasennusta; tasasuuntaajaa ei hankkija ollut saanut toimitetuksi. 
Sanottujen raiteiden valaistusasetelmat valmistuivat myos paaasiassa. 

Vedenotto]aitoksia on vuoden kuluessa sahk"istetty kaksi, nimittain Suo
nenjoen ja Ruutokosken. Lisaksi hankittiin Toijalan vedenottolaitokseen uusi, 
en tista suurempi sahkcpumppu. 

Imatralla otettiin kaytant"on kolme siirrettavaa pumppua nestemaisten 
polttoaineiden siirtolruormausta varten. Imatralta sanotut pumput kuitenkin 
siirrettiin Lappeenrantaan, jonne lisaksi hankittiin 2 uutta pumppua ja yksi 
voitelui:iljypumppu. Vuoden lopulla sill:rettiin kail{.ki edelliimainitut, paitsi 
yksi Imatralle alunperin lainattu pumppu, Vainildmlaan, jonne tarkoitusta 
varten jo ailmisemmin oli asennettu tarvittavat sahkoasetelmat. 

Vuoden aikana sahkcistettiin Rovaniemen halkokentta ja Tornion halko
kentan sahkolaitteita laajennettiin. 

Liikkuvan kaluston sahkovalaistuksella. varustamista jatkettiin. Vuoden 
kuluessa valmistui 15 uutta yksild{cvalaistua vaunua ja 2 veturia . Kuudesta 
keskusvalaistusta veturista poistettiin laitteet ja a ennettiin toisiin vetureihin. 
Soclan johdosta tuhoutui 3 yksikki:ivalaistua vaunua, 3 keskusvalaistua vaunua 
j a 1 keskusvalaistu veturi. 

Varsinkin Kouvolassa, Riihimiiella, Kotkassa, Tampereella ja Kontio
maella jouduttiin suorittamaan paljon sodan aiheuttamien vaurioiden korjaus
t"ita. Kouvolan asema-alueen ja puistoalueen pommituksessa tuh.outuneet 
ulkojohdot uusittiin taydelleen . Pommituksessa tuhoutuneiden tilalle raken
nettuihin useaan asuinrakennukseen, veturitalliin, vaununkorjauspajaan, siirto
kuormausmakasiiniin ja rataosaston pajaan asennettiin sahkoasetelmat. 

Viestilaitteiden kehityksessa oli vuosi 1940 hyvin vaiherilms. Sodan koke
mukset seki:i. alueluovutukset muuttivat suuresti viestiverkoston liikennetti:i.. 
Jaksojen asemapaikkojen uusien sijoituksien ti:i.hden suuntautui liikenne ennes-
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taan heikoille lil1J.Oille J·otka taten tulivat vahvasti ylikuormitetuiksi Vai-Liikkt«akal"!sto ' · ta sen tarveawe-
keimmissa tapauksissa oli kiireesti rakennettava uu ia naitii palvelevia yhteyksia. ;::J::ti!• fJl:f6-
Aikaisemmat jaksottaiset kehityssmmnitelmat muuttuivat tiiten kokonaan. taitt•et. 

Tarveaineiden kalleurlen ja miiararahojen niukkuuden tiihden, joka suuresti 
rajoitti kipeiisti tarvittavien yhteyksien rakentamista, oli entista enemman 
koetettava jarjestaa keinotekoisia yhteyksia. Kaikki mahdollisuudet tallaisten 
yhteyksien aikaansaamiseksi otettiinkin huomioon. Lennatinyhteyksia siir-
rettiin keinotekoisille yhteyksille niin suuressa mittakaavassa kuin liikenteen 
turvallisuus ja varmuus en uinkin sallivat. Luovutetulle alueelle jai viesti-
pylviiita kalusteineen 17 176 kpl, lennatin johtoa 1 933 lankakilometria, puhelin-
johtoa 3 891 Jankakilometria, maakaapeleita 16.4 km, lennii.tinkoneita 136 kpl, 
puhelinkeskuksia 49 kpl, puhelinkoneita 649 kpl seka naiden liikennoimis en 
tarvittavat hiilytys- ja kytkinlaitteet. 

Uusia kaukopuhelinjohtoja rakennettiin Kontiomiien-Vaalan, Joensuun
Pieksamaen Kemin-Rovaniemen ja Kouvolan-Kotkan liikennepaikkojen 
valille. Kouvolan-l"tlikkelin, Riihimiien-Kouvolan ja Riihimiien-Toijalan 
liikennepaikkojen valilla kulkevaan toiseen kaukopuhelinjohtoon kytkettiin 
kaikki viiliaE~emat. Paikallisia puhelinjohtoja rakennettiin 48 liikennepaikalle. 

Helsingin-Pasilan viilisen viestiverkon kaapeloiminen suoritettiin loppuun. 
Erinaisten piiatelaitteiden puuttumisen tiihden ei kaapelia kokonaisuudessaan 
kuitenkaan saatu liikenteelle. Helsingin satamaradan viestiverkon kaapeloi
minen suoritettiin suunnitellulta osaltaan. Jyviiskyliissii, einiijoella, Riihi
miiella ja muutamilla pienemmilla paikkakunnilla suoritettiin pienehkoja pai
kaJliskaapelitoita. 

Turun uuden asemarakennuksen heikkovirtalaitteiden asenn~styot koko
naisuudessaan aatettiin loppuun. Aseman liikenteelle ottamista varten asen
nettiin paikoilleen tarvittavat virtalahteet, kytkin- ja koetelineet seka keskus
aitteet. Useilla haara-asemilla suoritettiin eriniiisia viestiliikenteen muuttu
misesta johtuvia kytkentoja. 

Pylvasrivistojen korjaust6iden yhteydessa vaihdettiin 9 291 kpl viestipyl
vaita, 2 072 kpl tyvenvahvikkeita ja 16 018 kpl rikottuja eristimia seka tehtiin 
20 618 jatkosta. Erikoista huomiota korjaustoiden yhteydessa kiinnitettiin 
pylvasrivistojen tukemiseen haruksilla mahdollisten kaatumisten vara1ta. Rata
osalla Pasila-Turku ja Haapamaki- Jyviiskyla suoritettiin ns. osittainen py1-
viiiden taajennus, jossa ainoastaan kaikki risteyspylviiat pystytettiin tarkoin 
mitatuil1e paikoilleen, ja viilipylviiat pystytetaan vasta korjaustoiden yhteydessa 
seuraavina vuosina. 

Vuoden 1940 aikana rakennettiin lennatinjohtoa 183 1/km, puhelinjohtoa 
622 1/km, asennettiin 20 kpl lennatinkoneita, 10 kpl puhelinkeskuskoneita, 
152 kpl puheJinkoneita eri liilmnnepaikoille ja suoritett.iin 4 501 km pitkan 
viestipylvasriviston lrunnos apito. 

Saapuneiden risteilylupa-anomusten johdosta annettiin vuoden ku1uessa 
rautatiehallituksen piiatoksella lupa 103 vahvavirtajohtoristei1yn rakentamiseen 
ja 8 uusimiseen seka 30 heikkovirtajohtoristeilyn rakentamiseen. Asetelma-ano
musten johdosta annettiin 25 tapauksessa lupa valaistusjohtojen ja 8 tapauk
sessa puhelinjohtojen asentamiseen rautatiealueella oJeviin rakennuksiin. 
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f;:i:!:'t:r''::!.f:!e~ Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknillisen toimiston toimesta 5 ja 
kulu tu• kone- t · · · · · · · . pafai ,~· sahko- ra amsmoonen t01mesta 11. 

Zaitteet. Vr:n omien sahkovoima- ja muuntoasemien kayttotarkkailua jatkettiin 
sahkoteknillisessa toimistossa entiseen tapaan , samoin valvottiin liikennepaikko
jen sahkonkulutusta. 

Vaunuvalaistus-sahkolaitteiden kaytto- ja hoito-ohjeista 0. N:o 1263 ilmes
tyi uusi, taydennetty ja tarkistettu pa.inos. 

V. Varastot ja hankinnat. 

f,;;,'k~~;a{~ Varastot. Sodan paatyttya joutui suuri osa Viipurin varastojakson aluetta 
rajan ulkopuolelle ja kertomusvuonna toimitetussa valtionrautateiden uudessa 
jaksojaossa liitettiin jaljelle jaanyt osa Kuopion ja Oulm1 varastojaksoihin. 
Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroiden keskimaarainen varastoarvo 
oli vuonna 1940 182 422 700 markkaa, josta maarasta eri varastojen osalle oli 
Helsingin 11 763 900, Pa ilan 65 601 700, Turun 21 159 700, Vaasan 14 796 700, 
Oulun 26 014 500 ja Kuopion varasto sa 43 086 200 markkaa. Tarveaineita 
otettiin varastoista kaytettavaksi 411 456 000 markan arvosta ja myytiin muille 
valtionlaitoksille seka yksityisille 64 986 800 markan arvosta. 

Hankinnat. Kaikkiaan ostettiin varastoiliin tavaraa 440 445 200 markan 
arvosta. Ulkomailta tuotettiin seuraavat maarat tavaroita: 

Kivihiilia ja koksia . . ... . . .. . . ... ... .. ... . ... . . .. ... ..... . 
Pyorak ertoja ja. pyoranrenkaita . .. .. .. . .. . . . . . . . .. ....... . . 
~~u~~a ja rautalevyja .. .... . .............. . . . . . ......... . 
OIJYJa .... . ... . .. . . .. . . . . ... . ............ . . .. ...... .. .. . . 
S kalaisia tarveaineita ... . . . .. . ... . . . ... . ................ . 

HHirii, tonnia. 

60 300 
300 

1 800 
2 700 

Arvo, mk 

39 809 300 
I 500 000 
8 3!)0 300 

10 221 700 
6 801 30() 

Yhteen a mk 66 722 60() 

Edellamainitusta 60 300 tonnin kiiviliiili- ja koksimaarasta on myyty muille 
valtionlaitoksille n. 14 600 tonnia kiviliiilia, raha-arvoltaan n. 9 640 000 markkaa. 
Kotimaasta on edellamainittujen maarien lisaksi ostettu muille valtionlaitok
sille toimitettavaksi n . 850 tonnia koksia , arvoltaan n . 830 000 markkaa, josta 
tavarasta hankkijat ovat antaneet laskunsa suoraan tavaran vastaanottajille. 

Tammikuun 26 paivana 1940 annetulla asetuksella saadettiin, etta rautatie
hallituksen varasto-osastoon kuuluvan puutavaratoimiston tuli toimia puutava
ran hankintaa ja jakelua seka niiden jarjestamista koskevissa asioissa valiaikai
sesti kansanhuoltoministerion alaisena ja etta toimiston tuli hoitaa sille kuuluvat 
valtionrautateiden hallintoa koskevat tehtiivat ja sen ohella huolehtia poltto
puiden ja tarvittaessa muun puutavaran hankinnasta ja jakelusta valtion ja 
muiden yhdyskuntien seka yhteisojen ja yksityisten tarpeisiin, kuitenkin niin, 
etta toimiston oli ensisijaise ti huolehdittava valtionrautateiden puutavara
tarpeen tyydyttamisesta. Tami;i. kansanhuoltoministerion alainen rautatiehalli
tuksen puutavaratoimisto aloitti toimintansa helmikuun ,I paivana 1940 . . 
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Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1940 vastaanottaneet 1 886 660m3 

halkoja, josta maarasta yksityiset hankkijat ovat toimittaneet 210 8'78 m 3 , 

metsahallitus 5 834 m 3 , yllamainittu kansanhuoltoministeriiSn alainen rautatie
hallituksen puutavaratoimisto 1 006 281 m 3 , rataosasto 5 709 m 3 seka valtion
rautateiden puutavaraliike 657 958 m 3. ViimemaiDitusta erasta on valtionrauta
teiden omilla aluksilla laivattuja halkoja 552 121m3 . 

Ratapolkkyja on ostettu v. 1940 156 014 kpl, joista 85 971 kpl oli 10 tuu
man, 51 693 kpl 9 tuuman ja 18 350 kpl 8 tuuman paksuisia. Naista on mainittu 
rautatiehallituksen puutavaratoimisto luovuttanut 76 197 kpl, valtionrauta
teiden puutavaraliike 21 520 kpl ja yksityiset hankkijat 58 297 kpl. 

Hirsia on v. 1940 ·ostettu 334 550 jm. Naista ovat yksityiset hankkiJat 
luovuttaneet 128 147 JID ja rautatiehallituksen puutavaratoimisto 206 403 jm. 

Roikonkosken sahalta ja sen Mikkeliin evakuoidusta varastosta on vuonna 
1940 lahetetty seuraavat maarat sahatavaraa ym. valtionrautateid{m tarpeisiin: 
lautoja ja lankkuja 5 259 m 3, parruja ja pelkkoja 271 m 3, hirsia 504 jm, sar
maamatonta sahatavaraa 1 712 jm, rimoja 8 981 jm, sysia 6 301 hl, hylkylau
toja 452 tusinaa, tukkeja 4 292 p, puukiiloja (raiteen-) 46 267 kpl ja puunauloja 
(raiteen:.) 5 000 kpl. · 

Sittenkuin kulkulaitosten ja yleisten tciden ministerio rautatiehallituksen 
tekemiista esityksesta ol{ oikeuttanut rautatiehallituksen nostamaan poltto
turvetta Konnunsuolta, vuokrasi rautatiehallitus vankeinhoitovirastolta siihen 
tarvittavat alueet Konnunsuon keskusvankilan hallintoon kuuluvasta osasta 
sanottua suota. Tyot alotettiin toukokuun 27 piiiviina ja lopetettiin lokakuun 
31 paivana. Tyossa oli keskimai.i.rin 94 tyolaista paiviia kohti. Tana aikana 
valmistettiin 2 turpeennostokonetta kaytti.i.en n. 2 500 tonnia polttoturvetta. 
Heinakuun 3 paivana oikeutti kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio rauta
tiehallituksen laajentamaan polttoturpeen valmistusta ja sita varten hankki
maan lisaa 6 turpeennostokonetta, joiden avulla arvioidaan voitavan seuraa
vina vuosina valmistaa n. 20 000 tonnia polttotU:rvetta vuodessa. 

Laboratorio. Hankintatoimiston laboratoriossa on vuonna · 1940 tutkittu 
635 tavara- ja ainenaytetta. 

VI. Liikenne. 

Yleiset liikennemiii:irdykset. Valtionrautateille buhtikuun 26 paivi:ina 1929 
annettuun liikennesaantoon lisamiiarayksineen tehtiin toimintavuoden aikana 
muutoksia ja lisayksia sikali, etta kyseellisen julkaisun 54 §:n 8 kohta, 56 § ja 
60 §:n 2 kohta muutettiin asetuksella (12/4--40) seka 45 §:n 1, 46 §:n 2, 49 §:n 
4, 54 §:n 4, 60 §:n 1 ja 2, 64 §:n 2 ja 3 ynna 65 §:n 10 ja lllisamiiiiri.i.ys 
rautatiehallituksen paatoksella (25/4-40) toisin kuuluviksi, minka obelia 55 §:an 
liitettiin niiniki.i.an rautatiehallituksen paatc:ksella (25/4-40) uusi 4:s lisami.i.a
rays erinaisten elainten kuljetuksesta hakissa, korissa tai muunlaisessa . paal
lyksessa. 

Var<Utot ja 
hankinnat . 

Liikenne. 
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Pistoturpeen kuljetus. Rautatiehallituksen tekemasta esityksesta suostui 
kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio hul1tikuun 26 paivana siiben, etta 
ns. pistoturvetta ( uosta nostettua ja sellaisenaan kuivattua. turvetta), joka 
tulenarkuuden puolesta saattoi olla verrattavis a liikennesiHinn··n I liitteen 8 
§:n 1 momentissa lueteltuihin tavaralajeihin, saatiin toistaiseksi kuljettaa val
tionrautateilla avovaunussa ilman vaununpeitteita kautta vuoden noudatta
malla ·amoja maarayksia, jotka olivat voimassa paaleihin pm·istettujen heinien 
ja olkien kuljetul{seen nahden syys- huhtilmun aikana, seka ehdolla, etta Hihet
taja, jattae saan tavaran rautateitse kuljetettavaksi, antoi liihetysasemalle kir
jallisen sitoumuksen olla vaatimatta korvausta rautatielaitokselta, jos turve
lahetys rautatiekuljetuksen aikana tavalla tai toisella turmeltuu sen vuoksi, 
etta kuljetus suoritetaan ilman vaununpeitetta. 

Valtionrautateiden mainostoiminta. Sodan ja en jalkiseuuusten johdosta. 
oli mainonta melkein koko vuoden pysahdyksissa, lukuunottamatta puhtaasti 
tiedoitusluontoista toimintaa. Viimemainitusta on erikoisesti mainittava, etta 
Helsingin, Turun , Tampereen, Vaasan, Kuopion ja Oulun tiirkeimpien sanoma
lehtien kanssa tehtiin helmikuussa uudet sopimukset ailmtaulun sii.anndlisesta 
julkaisemisesta; supistuneiden mii.arii.rahojen takia oli muiden paikkakuntien 
sanomalehdet jatettava julkaisuohjelmasta pois. Tiedoitusluontoisen toiminnan 
yhteydessa valitettiin sanomalehdille uutisaineistoa pitkin vuotta. 

Varsinainen mainonta voitiin aloittaa vasta syksylla. Silloin kii.ytiin ka
siksi edellisena syksyna kesken jiiii.neeseen mainontaan kiitotavaran tunnetuksi 
tekemiseksi. Suunnitelmaan sisaltyi ilmoitussarja ja selostusvihkosten jako. 
Joulun edella julkaistiin sarja ilmoituksia joulupakettien lahettiimi. esta rauta
teitse. - Ikkunamainontaa harjoitettiin matkatoimistojen kaytettavii.ksi aset
tamissa nayteiklnmoissa keviiasta allraen. 

Erilaisia painotuotteita , selostusvihkosia ja -lebtisia seka julisteita val
mistettiin vuoden kuluessa yhteensa 45 750 kpl, minka lisaksi Helsirgin , Turun 
ja Tampereen ymparistr'jen paikallisaikatauluja jaettiin 88 000 kpl. 

Mainontaan kaytettiin v. 1940 kaikkiaan mk 229 027: 90 ja korvauksiin 
aikatauluilmoituksista mk 220 004: - . 

Epasiiannollisyydet ma tkustajajunaliikenteessa. Kun eka rautateita siian
ndlisesti kayttavien liikenn .. itsij ain etta yksityisten matlmstajain ja erikoisesti 
eduskuntapiireihin kuuluvien henkiltiden taholta oli esitetty valituksia sen
johdosta, etta matlmstajajunaliikenne valtionrautateilla oli viela kaksi kuu
kautta rauhanaikaisiin olosuhteisiin palautumisen jii.lkeen varsin epii.sii.ii.nncl
lista, rautatiehallitus antoi toukokum1 16 piiivana liilrennejaksojen paallikcille 
ym. asianomaisille tarpeelliset maaraykset sanottujen epii.sii.annollisyyksien syi
den poistamiseksi seka kehoitti jak.·onpii. alliki'ita j"lleen maariii:imaan juniin 
virkamiehia toimittamaan junatarkastuksia aikaisemmin annettuja neuvoja ja 
ohjeita noudattaen. 

Jiirjestyksenpito junissa ja asemamvinloloissa. Serjobdosta, etta matkusta
van yleison ja erinaisten valtion viranomaisten puolelta oli tehty useita vali
tuksia junissa vallitsevasta rauhattomuudesta, sattuneista tappeluista ja mita 
vakavalaatuisimmista. pahoinpitelyista, jotka olivat olleet seurauksena siita, 
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etta matkustajat olivat junassa nauttineet mukanaantuomia vakijuomia ja 
paihdyttyaan alkaneet riidella keskenaan, ja kun kaikki tama oli ollut omiaan 
mita suurimmassa maarin hairitsemiian jaijestysta ja toisten matkustajien 
rauhaa, vielapa uhkaamaan heidan turvaUisuuttaankin, antoi rautatieballitus 
syyskuun 27 paivana liikennejaksojen paallikoille tarpeelliset miiariiykset toi
menpiteista tallaisen asiaintilan ja kmittomuuden ehkaisemiseksi. Erikoisesti 
kiinnitti rautatieballitus talloin huomiota asemaravintoloissa harjoitettavan 
oluen anniskeluun ja antoi varsin tiukkoja ja yksityiskohtaisia maarayksia siita, 
miten oluen anniskelu sanotuissa ravintoloissa oli jarjestettava. 

Rautateiden kotiinkuljetustariffit. Syyskuun 26 paivaPa rautatiehallitus 
vahvisti uudet kotiinkuljetustariffit noudatettavil{si seuranneen lokakuun 1 pai
vasta lukien. 

Asemaravintolain hinnastot. Tehtyj en anomusten johdosta rautatiehallitus 
suostui joulukuun 27 p iiivana siihen, etta asemaravintoloissa ja -kahviloissa 
saatiin tammikuun 1 p f.. ivasta 1941 lukien toistaiseksi j a kunnes toi$in miiiirat
tiin noudattaa rautatiehallituksen samalla vahvistamaa uutta hinnastoa, jossa 
eriniiisten annosten hintoja oli jonkin verran korotettu. 

Vaununpeitteiden etsinta ja z~~etteloiminen. Syyskuun 30 paivalle paivatyssa 
kaskylehdessa liikenneosaston · johtaja maariisi valtionrautateiden omistamien 
vaununpeitteiden etsinnan ja luetteloimisen toimitettavaksi seuranneen loka
kuun 28 paivana ja antoi samalla yksityiskohtaiset ohjeet ja maaraykset tata 
tehtavii.a varten. 

Muutolcsia: liikennepaiklcojen hoidon suhteen. Rautatiehallituksen toiminta
vuoden ailmna tekemilla paiitcksilla tehtiin liikenn£paikkojen hoidon subteen 
osin vuosien 1939-1940 sotaa seuranneesta rauhasta johtuvina seka osin lii
kennepaikoilla esiintyvan liikenteen laadusta ja laajuudesta aiheutuvina toi
merpiteina muutoksia sikali: 

etta Haapafrven neljannen luokan asema ja Vainikkalan viidennen luokan· 
asema ynna Kaul{opaan pysakki korotettiin kolmannen luokan asemiksi; 

etta Heinaveden, Kantalan, Matkun, Pet·· javeden, Sydanmaan ja Tohma
jarven viidennen luokan asemat, Runnin, Viirijarven ja Voikan pysakit ynna 
Vallilan laiturivaihde korotettiin neljannen luokan asemilrsi, tullen .atkun 
asema kuitenkin myohemmin jalleen palautetuksi aikaisempaan viidenteen 
luokkaan; 

etta Pikkaralan, Tuurin, Venetmaen ja Vuokatin pysiikit korotettiin vii
dennen luokan asemiksi; 

etta Hytin, Kelvan, Kotalan, Kovesjoen, Kuovilan, Lapinnevan, Liperin, 
Muukon, Niittylahden, Onkamon, Paukkajan, Paiiskylahden, Risteen, ~iika

maen, yrjiin, Viekin ja Vuohijarven laiturivaihteet korotettiin pysiikeiksi, 
tullen kuitenkin Kuovila, Lapinneva ja Niittylahti myi:ihemmin jalleen ahmne
tuiksi laiturivaihteiksi; 

etta Hanhisuon seisake, Myllylmnkaan laituri seka Rantoon seisake ja sa
manniminen laituri korotettiin laiturivaihteiksi; seka 

etta Haaviston, Kaiskon ja Pattijoen laiturit alennettiin seisakkeiksi. 

5650- 41 

Liikenne. 
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It>tkenne. Valtionrautateiden autoliikenne. Autoliikennetta, joka jakaantuu kahteen 
ryhmaan, tavarain kuljettamiseen vastaanottajien kotiin ja linjaliikenteeseen,. 
on vuosi vuodelta laaj~nnettu. Mutta sota ja siita johtunut moottoriajoneuvo
jen polttoaineen, bensiinin, puute pakotti supistamaan linjaliikenteen harjoitta
mista vuoden 1940 aikana. 

Senjohdosta, etta Porin Pikatoimisto-niminen toiminimi lopetti huhtikuun 
23 pi:i.ivana 1931 tehdyssa sopimuksessa N:o 1253/2117 sanotun toiminimen 
tehtavaksi Porissa annetun kappaletavaralahetysten kuljetuksen vastaanotta
jien kotiin, jarjestettiin tavaroiden kuljetus Porin asemalta va taanottajien 
kotiin ja kotoa asemalle siina laajuudessa kuin liikennesaannon 82 §:ssa maara
taan tapahtuvaksi syyskuun 13 paivasta 1940 lukien rautatien autoa ja henkilo
kuntaa kayttaen. Vuoden 1939 alussa Viipurissa aloitettu tavaroiden kuljetta
minen vastaanottajien kotiin oli sotatilanteen vuoksi lopetettava jo helmikuussa 
1940. Kysymyksessa olevan toimintavuoden paattyessa tavaroiden kotiin
kuljetus oli jarjestetty 31 eri liikennepaikalla. 

Linja-autoliikenne, niin henkilo- kuin tavaraliikemiekin, oli heti sodan 
puhjettua lopetettava Valkjarven-Taipaleen, Valkjarven-Hatakkalan ja Pitka
rannan-Salmin autolin joilla. amanaikaisesti lopetettiin bensiinin puutteen 
vuoksi henkilCliikenteen harjoittaminen Rautji:irven-Dmeen, Kaulirannan
Tornion, Kaulirannan-Lappean, Vuokat:in- Kajaanin, Sotkamon-Maanselan 
ja Sotkamon- Pohjaslahden linjoilla seka tavaroiden kuljettaminen Helsingin...-
Kotkan autolinjalla. 

Toimintavuoden aikana on autoliil{ennetta, niinikiian bensiinin niukkuuden 
vuoksi, huomattavasti supistettu Lohjan-Siuntion ja Kaulirannan- Muonion 
autolinjalla. Rauhanteon jalkeen jaivat autolinjat Lahdenpohja-Jaakkima, 
Lahdenpohja-Huuhanmaki ja Sortavala- Laskela-Suistamo valtakunnan 
uuden rajan toiselle puolelle. 

Kun Elisenvaaran asema joutui Neuvostoliiton puolelle eika ollut suoraa 
junayhteytta Virasojan- Simpeleen rataosalta Parikkalan-Savonlinnan rata
osalle jarjestettiin huhtikuun 25 paivasta 1940 lukien toistaiseksi autoliikenne 
Simpeleen ja Parikkalan valille. 

Autoyhdysliikenne. Kun autoliikenteen harjoittajat eivat ole voineet saan
nollisesti harjoittaa liikennetta, on vuonna 1932 aloitettu ja vuodesta vuoteen 
kehitetty yhdysliikenne sotatilanteen ja bensiininpuutteen vuoksi supistunut 
vuonna 1940 miltei olemattomaksi. Yhdysliikenneautojen kulkuvuorojen · aika
tauluja ei ole voitu julkaista taman toimintavuoden aikana. 

Tavarain puuttuminen ja liikatavarat. Sellaisia tiedusteluasioita, joiden 
johdosta tiedustelujaoston on taytynyt ryhtya toimittamaan tutkimuksia, ker
tyi toimintavuoden aikana 9 022. Vertailun vuoksi mainittakoon, etta vuonna 
1938 oli vastaavien asioiden lukumiiara ainoastaan 966. Lisays on siis ollut 
lahes kymmenkertainen. Nain huomattava lisays on johtunut seka sodanaikai
sesta liikenteesta ja sodan paatyttya vallinneesta kaaosmaisesta tilanteesta, 
jossa jouduttiin siirtiimaan tavaraa Neuvostoliitolle luovutetulta alueelta, etta 
myi:: hemmin tapahtuneesta siirtovaen tavaran kuljetuksesta paikasta toiseen. 
Siirrettaessa tavaraa luovutetulta alueelta kuormattiin se vaunuihin varusta
matta lahetyksiii osoitteilla eika aina ehditty kirjoittaa edes kuljetuskirjojakaan. 
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Liikatavaroiden lukumaara, joka toimintavuonna oli 3 521, on lisaantynyt 
vuoteen 1938 verraten 3 067:lla. Rautatielle on siis joutunut tavaraa osoitteet
tomana tai virheellisella osoitteella varustettuna huomatta.va maara. Liika
tavaroiden selvittely ja niiden toimittaminen omistajille on vaatinut runsaasti 
aikaa ja tyota eika laheskaan kaikelle liiketavaralle ole onnistuttu loytamaan 
o~stajaa. 

Vahingoittunut tavara. Tavaroiden vahingoittumisesta saapui tiedustelu
jaostolle toimintavuoden aikana 2 720 ilmoitusta. Vuonna 1938 vahinkotapaus
ten lukumaara oli 2 574. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta vahinko
tapaukset eivat ole lisaantyneet samassa maarin kuin tavaroiden puuttumiset. 

Viivdstyneet kuljetukset. Tavaralahetysten kuljetuksen viivastymisesta ynna 
muista tavaran kuljetusta kohdanneista epasaannollisyyksista saapuneiden il~ 

moitusten johdosta on niinikaan toimitettu tutkimuksia. Naita ilmoituksia oli 
toimintavuonna 1 759. 

Korvaitsanomukset. Tavaran katoamisesta ja vahingoittumisesta seka vii
vastyneesta kuljetuksesta ym. tavaran kuljetusta kohdanneista . ~pasaannolli
syyksista johtuneita korvausanomuksia kasiteltiin vuoden 1940 a~ana 777 
kappaletta. 

Perimat6n tavara. Tiedustelujaoston toimesta toimitettiin Helsingissa toi
mintavuoden aikana 4 huutokauppaa, joihin maarii:ysten _mukaan asemilt~;~. 

lahetettiin erilaatuiset perimattomat- ja loytotavarat myytaviksi. Myyntieria 
oli huutokaupoissa yhteensa 2 137. Myos asemilla suoritettiin mainitunlaisten 
tavaroiden myynteja, joista tiedustelujaostolle lahetettyja tileja kertyi vuoden 
kuluessa 590 kappaletta. 

Perimattomien matkatavaroiden tarkkailua varten saapui tiedustelujaostolle 
eri asemilta toimintavuonna 733 ilmoitusta. 

Luovutetulta alueelta muualle siirtyneilta on saapunut kirjallisia kyselyja 
harhateille joutuneista tavaroista. Naiden kyselyjen johdosta on tiedustelu
jaosto toimittanut tutkimuksia ja on tutkimusten tuloksista, olkoon se ollut 
myonteinen tai kielteinen, lahetetty jokaiselle. kirjallinen vastaus. Tallaisia 
kyselyja on vuoden 1940 aikana saapunut 965 kappaletta. 

Ailcataulut. Toukokuun 15 paivana · 1939 vahvistettu aikataulu N:o 108. 
oli voimassa myos vuoden 1940. Sota-aikana, vuoden alusta alkaen, oli juna
kulku kuitenlrin jarjestetty erikoisaikataulun mukaan, jolloin henkilojunien 
lukumaaraa oli suuresti supistettu. Vasta sodan loputtua voitiin vahitellen siirtya 
rauhanaikaiseen aikatauluun, kuitenkin erinaisin supistuksin ja muutoksin, 
johtuen se muutamien rataosien luovutuksesta rauhanteossa. 

Huutokosken-Viinijarven-Joensuun valille asetettiin 3 henkilojunaparia 
ja ulotettiin ne Pieksamaelta lahteviksi. Toukokuun 5 paivasta asetettiin rata
osalla Kontiomaki-Hyrynsalmi kulkuun toinen sekajunapari etupaassa sotilas
viranomaisten vaatimuksesta. Kesakuun alusta muutettiin henkilojunien aika
taulu rataosalla Kouvola- impele osaksi uudelleen, ja pikajunapari N:ot 13/14, 
joka aikaisemmin oli kulkenut Helsingin ja Viipurin valilla, asetettiin kulkuun 
Helsingista Kuopioon, jonka johdosta myoskin paikallisluontoisia junia oli 
muutettava Kouvolan ja Pieksamaen valilla. 

L iikem U!. 



'l'ttrif/i t. 

-36-

Erinaisista syista taytyi odan jalkeen muutamien junien aikatauluja hidas
tuttaa, silla matkustajien lisayksen johdosta junat tulivat liian suuriksi eivatka 
voineet noudattaa aikaisemmin niille vahvistettuja aikatauluja. 

VII. Tariffit. 

Valtionrautateiden tariffisaanni:Jsta annetun asetuksen muuttaminen. 6 p:na 
syyskuuta annetulla asetuksella maarattiin, etta valtionrautateiden tariffisaan
nossa mainitut kuljetusmaksut, rautatiehallituksen vahvistamia lukuunotta
ma.tta, oli toistaiseksi korotettava paaasiassa 10 % 1 paivasta lokakuuta 1940 
alkaen. 

Suomalais-venalainen tavara-, henkili:J-, matkatavara- ja kiitotavarayhdys
liikenne. 27 p:na syyskuuta annetuilla asetuksilla saadettiin, etta Suomen Tasa
vallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Moskovassa 6 p:na 
syyskuuta 1940 allekirjoitettu sopimus ja tariffi rautateitse tapahtuvasta tavara-, 
henkilo-, matkatavara- ja kiitotavarayhdysliikenteesta tulevat voimaan 1 p:na 
lokakuuta 1940. 

Kauttakulkuliikenne. 11 p:na loka.kuuta saadettiin asetus Ruotsin ja So
sialististen Neuvostotasavaltain Liiton valisesta tavarain kauttakulkuliiken
teesta Suomen valtionrautateilla. 

Rahti- ym. alennukset. Tammikuun 10 p:na rautatiehallitus myonsi Oy 
Finlayson-Forssa Ab:lle 10% alennuksen niiden kankaiden kuljetusmaksuista, 
jotka tama pi:iallystamattomina vaunukuormin Hihettaa Humppilasta Puuvilla
tehtaitten Myyntikonttorin keskusvarastoon Tampereella. 

Tammikuun 10 p:na rautatiehallitus myonsi vuodeksi 1940 Sokeain Keskus
liitolle 50 % :n alennuksen niiden tavaralahetysten kuljetusmaksuista, jotka tama 
lahettaa jasenjarjest""illeen tai yksityisille sokeille ja painvastoin. Samoin rauta
tiehallitus myonsi vuodeksi 1940 Kirjoja Sokeille-nimiselle yhdistykselle 50 %:n 
alennuksen niiden kirja.Hihetysten kuljetusmaksuista, jotka tama lahettaa yksi
tyisille sokeille ja painvastoin. 

Tammikuun 18 p:na rautatiehallitus maarasi, etta kuljetusmaksut laatikko
laudoista, jotka katetuissa vaunuissa vaunukuormin lahetetaan vientisatamiin 
maasta vietaviksi, lasketaan avovaunutariffin mukaan peitemaksu lisattyna. 
Alennus oli voimassa vuoden 1940 aikana. 

Helmikuun 14 p:na rautatiehallitus myonsi Akateemiselle Ilmasuojelu
yhdistykselle 50 %:n alennuksen taysin vaunukuormin rahditettavan romu
raudan, -pellin , jatepaperin ja lumppujen kuljetusmaksuista seka maari:isi, etta 
milloin yksinomaan peltiromua lahetetaan tayteen kuormatuissa avovaunuissa, 
kuljetusmaksut lasketaan luokan 10 ja tavaran todellisen painon mukaan, kui
tenkin vahintaan 7 500 kg:lta 2-akselista ja 15 000 kg:lta 4-akselista vaunua 
kohden. Alennus myonnettiin myos vahimmista maksuista ja oli voimassa 
19/2 alkaen vuoden loppuun. 

Helmikuun 16 p:na rautatiehallitus myonsi Metsanomistajain Metsakeskus 
Oy:lle sellaisen alennuksen polttopuiksi Helsinkiin lahetettaville kaivospuille, 
etta rahti 20/2- 31 /5 valisena aikana lasketaan havuhalkotariffin mukaan. 
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Helmikuun 16 p:na rautatiehallitus myonsi Oy Arabia Ab:lle sellaisen alen- 1.'ar i/t it. 

nuksen Sornaisista Tornion kautta maasta vietavalle talousfajanssille, etta se 
vaunukuormalahetyksina rahditetaan 2. luokan mukaan. Alennus oli voimassa 
20/2- 15/5 valisen ajan. 

Maaliskuun 1 p:na rautatiehallitus myonsi Metsahallituksen polttopuiksi 
lahettamille kaivos- ja sulfiittipuille sellaisen alennuksen, etta se saadaan rah
-dittaa havuhalkotariffin mukaan vuoden 1940 loppuun saakka. 

Maaliskuun 7 p:na rautatiehallitus myonsi Metsahallituksen toimesta Lylyn, 
Suolahden, Lievestuoreen ja Haapajarven asemilta seka mahdollisesti myos 
Oksavan laiturivaihteelta Tornion kautta Narviikiin lahetettaville paalupuille 
50 %:n alennuksen kuljetusmaksuista. 

Huhtikuun 16 p:na rautatiehallitus myonsi l>sterbottens Tra Ab:lle sellai
.sen alennuksen polttopuiksi Ykspihlajasta ja Leppaluodosta Vaasaan seka 
rataosalta Mantyluoto-Virrat Tampereelle lahetettaville propseille, etta rahti 
20/4 alka.en vuoden 1940 loppuun saakka la.sketaa.n havuhalkotariffin mukaan. 

Huhtikuun 23 p:na rautatiehallitus suostui kalkkil{ivijauheelle ja maatalous
kalkille rautatiehallituksen kirjeessa n:o 2719/6108,25/11--39, myonnetyn 10 %:n 
.alennuksen voimassaoloajan pidentamiseen kesakuun 15 paivan 1940 loppuun. 

Huhtikuun 23 p:na rautatiehallitus myonsi H. 0. Elmgrenille sellaisen 
.rahtialennuksen Pietarsaaresta, Kokkolasta, Raahesta, Kemista ja Torniosta 
Helsinkiin tai lahiasemille polttopuiksi lahetettaville kaivos- ja sulfaattipuille, 
etta ne touko-syyskuun aikana rahditetaan havuhalkotariffin mukaan. 

Huhtikuun 30 p:na rautatiehallitus myonsi Ernst Lardotille sellaisen rahti
alennuksen rataosilta Virasoja-Simpele ja Savonlinna- Parikkala Helsinkiin 
polttopuiksi lahetettaville kaivospuille ja muulle lyhyelle pyorealle puutavaralle, 
etta ne 6/5-31/8 valisena aikana saadaan rahdittaa havuhalkotariffin mukaan. 

Huhtikuun 30 p:na rautatiehallitus myonsi Suomen Saha- ja Pyoreapuu
tavara Oy:lle sellaisen rahtialennuksen polttopuiksi Helsinkiin rataosilta Kou
vola_..:.._Hamina, Helsinki- Lappeenranta ja Helsinki- Haapamiiki-Seinajoki 
lahetettaville mantypropseille, etta ne .6/5 lukien vuoden 1940 loppuun saadaan 
rahdittaa havuhalkotariffin mukaa.n. 

Toukokuun 3 p:na rautatiehallitus myonsi Tikkurilan Silkki Oy:lle sellaisen 
alennuksen Haapajarven asemalta ja Parkkiman laiturivaihteelta Tikkurilaan 
polttopuiksi lahetettaville faneeripuille, etta ne saadaan rahdittaa koivuhalko
ta.riffin mukaan. 

Toukokuun 8 p:na rautatiehallitus myonsi OY Weilin & Goos AB:lle sel-
1aisen alennuksen polttopuiksi Helsinkiin Lievestuoreen, Hankasalmen, Iisveden, 
Varkauden, Niemisjarven, Leppalahden, Sauvamaen , Naarajarven, Airakselan 
ja. Bopun liikennepaikoilta lahetettaville mantysulfaattipuille, etta ne 30/9 1940 
sa.akka saadaan laskea havuhalkotariffin mukaa.n. 

Toukokuun 8 p:na rautatiehallitus myonsi Uusi Pesula Oy:lle sellaisen alen
nuksen polttopuiksi Helsinkiin Poljan ja Paltasen liikennepaikoilta lahetettaville 
mantypropseille, etta ne 31/8 1940 saakka saadaan rahdittaa havuhalkotariffin 
mukaan. 
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Toukokuun 8 p:na rautatiehallitus maarasi, etta toukokuun 15 p:sta 194(} 
lukien vuoden loppuun pikatavarana kuljetettavien metsapuuntaimien kuljetus
maksut on laskettava luokkien A I 1 mukaan. 

Toukokuun 14 p:na rautatiehallitus myonsi Jorgen Burud Oy:lle sellaisen 
alennuksen polttopuiksi Helsinkiin ja Sornaisiin Iisveden, Suonenjoen, Heinolan, 
Hankasalmen ja Leppalahden liikennepaikoilta lahetettaville kaivospropseille, 
etta ne saadaan 18/5 lukien vuoden 1940 loppuun rahdittaa havuhalkotariffin 
mukaan. 

Toukokuun 14 p :na rautatiehallitus myonsi Puukeskus Oy :lle sellaisen alen
nuksen selluloosapuiden ja kaivospolkkyjen kuljetusmaksuista, etta, jos niita 
polttopuiksi lahetetaan Koskenkorvan, Turun, Rajamaen ja Helsingin asemille r 
Joensuun , Kaltimon, Jakolwsken, Uimaharjun, Sysmajarven, Ylamyllyn, Ont
tolan, Tohmajarven, Komun, Runnin ja Haminan liikennepaikoilta, kuljetus
maksut lasketaan 18/5 lukien vuoden 1940 loppuun havuhalkotariffin mukaan. 

Toukokuun 18 p:na rautatiehallitus myonsi H. 0. Elmgrenille sellaisen alen
nuksen polttopuiksi Oulusta Helsinkiin tai sen lahiasemille lahetettaville kaivos
ja sulfaattipUi.l.le, etta niiden kuljetusmaksut 22/5- 30/9 valisena aikana saa
daan laskea havuhalkotariffin mukaan. 

Toukokuun 18 p:na rautatiehallitus myonsi Uy Yhtyneet Sahat -nimiselle
yhtii:ille sellaisen alennuksen polttopuiksi Helsinkiin , Tampereelle ja Vaasaan 
Ykspihlajan, Lapaluodon, Lapin, Vihannin, Kilpuan ja Oulaisten liikenne
paikoilta lahetettaville kaivospuille, etta ne saadaan 22/5lukien vuoden loppuun 
rahdittaa havuhalkotariffin mukaan. 

Toukokuun 18 p:na rautatiehallitus pitensi Metsakeskus Oy:lle kirjelmas
saan n:o 231 /573, 16/2-40, myontamansa polttopuiksi Helsinkiin lahetettavien 
kaivospuiden rahtiedun voimassa.oloajan vuoden 1940 loppuun. 

Toukokuun 24 p :na rautatiehallitus myonsi R. Katz'ille sellaisen alennuksen 
polttopuiksi Helsinkiin Kaulirannan, Nuotiorannan, Kannuksen, Ylivieskan, 
Pietarsaaren, Ristijarven ja Kontiomaen liikennepaikoilta lahetettaville kaivos
puille, etta niiden kuljetusmaksut 28/5 alkaen vuoden 1940 loppuun saadaan 
laskea havuhalkotariffin mukaan. 

Toukokuun 24 p:na rautatiehallitus maarasi, etta niiden selluloosapuiden ja 
kaivospi:'lkkyjen kuljetusmaksut, jotka Puukeskus Oy polttopuiksi lahettaa 
Koskenkorvan, Turun, Rajamaen, Helsingin ja Kotkan asemille seuraavilta. 
liikennepaikoilta: Pyhasalmi, Vuoksenniska, Lappeenranta, Mikkeli, Hillosen
salmi, Voikoski, Savonlinna, Mantyharju, Varkaus, Pieksamaki, Suonenjoki ja. 
Kuopio, on 28/5 alkaen vuoden 1940 loppuun laskettava havuhalkotariffin 
mukaan. 

Toukokuun 28 p:na rautatiehallitus maarasi, etta niiden jalkapropsien 
kuljetusmaksut, jotka Tikkurilan Silkki 0/Y polttopuiksi lahettaa Tikkurilaan 
seuraavilta liikennepaikoilta: Suonenjoki, alminen, Kolkontaipale, Varkaus ja 
Kerma, on 31 /5-31/12-40 vi:ilisena ail{ana laskettava havuhalkotariffin mukaan. 

Toukokuun 28 p:na rautatiehallitus maarasi , etta niiden kaivos- ja sulfiitti
puiden kuljetusmaksut, jotka P. Odrischinsky lahettaa polttopuiksi Helsinkiin 
rataosa1ta Heinola- Lahti, on 31 /5- 31 /12-40 valisena aikana laskettava havu
halkotariffin mukaan. 
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Toukokuun 28 p:na rautatiehallitus maarasi, etta niiden propsien ja sul- 'l'ar if!it. 

fiittip:uiden kuljetusmaksut, jotka AB Karl N~rs OY lahettaa polttopuiksi 
Pietarsaaren, Kokkolan, Raahen, Kemin ja Tornion asei11ilta Vaasaan ja Vaski
luotoon, on 31/5-31/12-40 valisena aikana laskettava havuhalkotariffin mukaan. 

Toukokuun 28 p:na rautatiehallitus maarasi, etta niiden propsien kuljetus
maksut, jotka Osterbottens Tra AB liihettaa polttopuiksi Helsinkiin seuraavilta 
liikennepaikoilta: Alapitka, Lapinlahti, Kauppilanmaki, Kainunmaki, Sukeva, 
Kalliomaki, Runni, Honkaranta, Kiuruvesi ja Pyhii.salmi, on 31/5-31/12-40 
valisena aikana laskettava havuhalkotariffin mukaan. 

Toukokuun 28 p:na rautatiehallitus maiirasi, etta niiden propsien kuljetus
maksut, jotka Osterbottens Trii AB lahettaa polttopuibi Ruukista Vaasaa.n 
seka Ykspihlajasta ja Leppaluodosta Tampereelle, on 31/5-31/12-40 valisena 
aikana laskettava havuhalkotariffin mukaan. 

Kesakuun 3 p:na rautatiehallitus maarasi, etta sen n. 700 m 3 kasittavan 
kaivospropsimaaran kuljetusmaksut, jotka lahetetaan polttopuiksi Raahen 
Lapaluodosta Kupittaan Saviosakeyhtit>lle Turku-Itaiseen, samoinkuin sen n. 
500 m 3 kasittiivan eran kuljetusmaksut, joka samaan tarkoitukseen lahetetaan 
ylla mainituiJta liikennepaikoilta Jakarlan Savi OY:lle Jakarlaa.n, lasketaan 
5/6 lukien, kunnes mainitut erat on kuljetettu, havuhalkotariffin mukaan. 

Kesakuun 3 p:na rautatiehallitus maarasi, etta, kun vientipuolukoita laati
koissa lahetetaan vaunukuormin 2-aksel. avovaunuissa tai niiden puutteessa 
katetuissa vaunuissa, kuljetusmaksut lasketaan 8 lk. mukaan lahetyksilta, joi
den paino on vah. 5 ton. tai joiden kuljetusmaksut lasketaan vah. talta painolta. 
Alennus oli voimassa v. 1940 loppulin. 

Kesiikuun 6 p:na rautatiehallitus maarasi, etta niiden puolikuorittujen 
mantysulfaattipuiden kuljetusmaksut, jotka Pitkaranta OY rataosalta Lieksa
Kaurila lahettaa polttopuiksi Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Vaasaan, on 
10/5 lukien vuoden loppuun laskettava havuhalkotariffin mukaan. 

Kesakuun 12 p:na rautatiehallitus maarasi, etta Lahden Lasitehtaan tyhjat 
lasilaatikot saadaan palauttaa tariffisiiannt>n 38 §:n mukaan saapumisajasta 
riippumatta ja kantaa kuljetusmaksut mycs miHi.raasemalla. 

Kesakuun 14 p:na rautatiehallitus myoi)si J. Bassin Puutavaraliikkeelle 
sellaisen alennuksen Rantasalmen asemalta Helsinkiin polttopuiksi lahetetta
valle n . 350 m 3 suuruiselle propsieralle, etta rahti 17/6 alkaen, kunnes mainittu 
era on kuljetettu, lasketaan havuhalkotariffin mukaan. 

Kesakuun 15 p:na rautatiehallitus suostui siihen, etta AB Karl Nars OY:lle 
myonnettya sulfaattipuiden rahtialennusta oli sovellettava myos Leppiiluodosta, 
Ykspihlajasta ja Lapaluodosta tapahtuviin kuljetuksiin. 

Kesakuun 15 p:na rautatiehallitus my .. nsi Haarlan Paperitehtaalle sellaisen 
alennuksen Turun satamasta Tampereelle kuljetettavalle merivahingoittuneelle 
sanomalehtipaperille, etta tavara saadaan rahdittaa 9 lk. mukaan. 

Kesakuun 21 p:na rautatiehallitu,s myt>nsi Laatikkoteollisuus ja Puu
tavara OY:lle sellaisen alennuksen Salmisen asemalta Helsinkiin polttopuiksi 
lahetettiivalle 395 m 3 suuruiselle kaivos-, ma.ssa- ja paperipuueralle, etta rahti 
lasketaan havuhalkotariffin mukaan 25/6 lukien vuoden 1940 loppuun. 
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Tarilfu . Kesiikuun 27 p:na rautatiehallitus myonsi OY Wager AB:lle sellai en alen-
nuksen Punkasalmen asemalta Helsinkiin polttopuiksi lahetettavalle 121.6 m 3 

suuruiselle propsieralle, etta rahti lasketaan havuhalkotarif£in mukaan 29/6 
lukien siksi, kunnes mainittu era on kuljetettu. 

Heinakuun 5 p:na rautatiehallitus myonsi Wiik & Hoglund.ille sellaisen 
alennuksen Kristiinankaupungista ja Kaskisista Helsinkiin polttopuiksi lahe
tettavalle 1 500 m 3 suuruiselle propsieralle, etta kuljetusmaksut lasketaan havu
halkotariffin mukaan 8j1lukien vuoden 1940 loppuun. 

Heinakuun 8 p:na rautatiehallitus myonsi Thomen Metsatoimistolle ~ellai
sen alennuksen rataosalta Tampere-Inha Turkuun polttopuiksi lahetettaville 
kaivospuille, etta kuljetusmaksut lasketaan havuhalkotariffin mukaan 10/7 
lukien vuoden 1940 loppuun. 

Heinakuun 18 p:na rautatiehallitus miiariisi, etta sen n. 2 500m3 kasittavan 
kaivospuueran kuljetusmaksut, jonka Metsanomistajain Metsakeskus OY lahet
tii.a polttopuiksi Lapaluodosta Turkuun, on rahditettava havuhalkotarif£in mu
kaan. Alennus oli voimassa 21 /7 alkaen vuoden loppuun. 

Heinakuun 25 p:na rautatiehallitus myonsi sellaisen rahtiedun tehdasmai
sesti valmistetuille puutaloille ja niiden osille, etta ne 1/8 alkaen vuoden 194-1 
loppuun saadaan rahdittaa rahtitavarana avovaunuissa luokkien D V 6 mukaan 
lisii.amiilla rahtimaksuun peitemaksu. 

Heinii.kuun 29 p:na rautatiehallitus suostui siihen, etta myos niiden kaivos
puiden kuljetusmaksut, jotka Thom(m Metsatoimisto lahettaa polttopuiksi rata
osalta Inha- Seinajoki Turkuun, saadaan laskea havuhalkotarif£in mukaan. 
Alennus oli voimassa 10/ 7 alkaen vuoden loppmm. 

Heinakuun 29 p:na rautatiehallitus maariisi , etta sen n. 550 m 3 kasittava11 
kaivospClkkyeran kuljetusmaksut, jonka. Puukeskus OY lahettaa polttopuiksi 
Kintauden asemalta Rajamaelle, on 1/8 alkaen siksi, kunnes mainittu era on 
kuljetettu, laskettava havuhalkotariffin mukaan. 

Elokuun 24 p:na rautatiehallitus pitensi aikaisemmissa kirjelmissii.an 23/4 
ja 1/5 H. 0. Elmgrenille myonnetyn rahtiedun olemaan voimassa 1/10 alkaen 
vuoden loppuun. 

Elokuun 24 p:na rautatiehallitus maii.riisi , etta kuljetusmaksut selluloosa
puista, jotka Puukeskus OY lahettaa polttopuiksi Sysmiijarven Ahonkylan, 
Viinijarven, Liperin , Ylamyllyn , Onttolan, Vihtarin , Sarvikummun, Kaarna
lammin ja Juojarven liikennepaikoilta Helsingin ja Rajamaen a emilie, on syys
joulukuun aikana 1940 laskettava havuhalkotariffin mukaan. 

Elokuun 27 p:na rautatiehallitus maariisi, etta sen n. 400 ton. kasittavan 
meriveden vahingoittaman sulfaattiselluloosamiiariin, jonka Suomen Merivakuu
tus Oy rautateitse lahettaa Toppilan satamasta keski- ja etela-Suomen liil{enne
pailwille, saadaan rahdittaa luokkien D VI 9 mukaan. 

Elokuun 28 p:na suostui rautatiehallitus pitentiimii.an P. Odrischinskylle 
28/5 myontamansa rahtiedun voimassa olevaksi 1/10-40 saakka. 

Syyskuun 3 p:na rautatiehallitus maariisi, etta kuljetusmaksut propseista, 
jotka Oy Wager Ab liihettaa polttopuiksi Savonlinnasta Helsinkiin, on 3/9-
15/10 1940 laskettava havuhalkotariffin mukaan. 
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Syyskuun 5 p:na rautatiehallitus myonsi Puuvillatehtaitten Myyntikontto- TaTi/Jit. 

rille 10 % alennuksen erikoisesti sisustetuissa vaunuissa lahetettaville kan-
kaille ajalle 10/9-1/10-40 ja taman jalkeen koroittamattoman kuljetusmaksun 
mukaisilla rahdeilla Tampereelta Poriin seka Tampereelta. Vaasaan. .Alennus 
on voimassa vuoden 1941 loppuun saakka. 

Syyskuun 5 p:na rautatiehallitus myonsi Rajaseudun YstavienLiittoonkuu
luville yhdistyksille sellaisen rahtiedun rajaseudun vaestolle tarkoitetuilleHihetyk
sille, etta ruokatavarat, painosta riippumatta, lasketaan 6. lk. mukaan ja muut 
tavarat luokkien C III 4 mukaan . .Alennus oli voimassa v. 1940 loppuun saakka. 

Syyskuun 17 p:na rautatiehallitus myonsi Oy Wager Ab:lle sellaisen rahti
edun 300 m 3 kasittavii.lle, Utajiirven, Ahmaksen ym. liikennepaikoilta Helsin
kiin polttopuiksi lahetettiiville propseille, etta niiden kuljetusmaksut saadaan 
laskea havuhalkotariffin mukaan. 

Syyskuun 19 p:na suostui rautatiehallitus pitentii.mii.ii.n Oy Weilin & Goo
sille polttopuiksi tarkoitettujen sulfaa.ttipuiden kuljetuksille aikaisemmin myon
netyn rahtiedun olemaan voimassa v. 1940 loppuun. 

Lokakuun 7 p:na rautatiehallitus myonsi sellaisen rahtiedun enint. 2.10 m 
pituisten rullakoivujen kuljetusmaksuista, etta ne rahditetaan 20/10-40 alkaen 
vuoden 1941 loppuun 10. tariffiluokan mukaan. 

Lokakuun 8 p:na rautatiehallitus suostui pitentamaan P. Odrischinskylle 
aikaisemmin myontii.mii.nsa rahtiedun voimassa olevaksi 1/11-40 saakka. 

Lokakuun 10 p:na rautatiehallitus myonsi sellaisen a.lennuksen kotieliiinten 
rehuna kaytettavan rehuselluloosan kuljetusmaksuista, etta, kun ne lasketaan 
vah. 5 000 kg mukaan katettua vaunua, 8 000 kg mukaan 2-aksel. avovaunua 
ja 12 000 kg mukaan 4-aksel. avovaunua kaytettiiessa, lahetyksiin saadaan 
soveltaa 10 lk huomioonottaen, etta katettua vaunua kaytettiiessa kuljetus
maksuun on lisattava peitemaksu. Myonnetty etu on voimassa 15/10-40 alkaen 
kesakuun loppuun 1941. 

Lokakuun 17 p:na rautatiehallitus myonsi kalkkikivijaubeelle sellaisen 
rahtiedun, etta sen kuljetusmaksut saadaan laskea voimassa olevan tariffin 
mukaan ilman 1/10-40 voimaan tullutta 10 % :n koroitusta 1/11-40 alkaen 
vuoden 1941 maa.Iiskuun loppuun saakka. 

Lokakuun 18 p:na kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio miii:irasi, 
etta tariffisiiannon 37 §:n 2-kohdassa maitoliihetyksista siiiidetyt vahimmat 
maksut saavat toistaiseksi jiiada korottamatta. 

Lokakuun 29 p :na rautatiehallitus myonsi Suomen Matkatoimistoyhdistyk
seen kuuluville matkatoimistoille 5 % :n myyntipalkkion makuupaikkalippujen 
seka pikajunan lisii lippujen hinnoista. 

Marraskuun 2 p:na rautatiehallitus miiariisi, etta 0. Y. Selsa A. B:n valmis
tama ja Lauritsalan asemalta lahettama jatemassa rahditetaan 10/11-40 lukien 
D VI 10 mukaan. 

Marraskuun 2 p :na rautatiehallitus miiarasi, etta soutuveneista tfs. 42 §:n 
mukaisesti kuljetusmaksua laskettaessa kannetaan, milloin samaan vaunuun 
kuormataan useita veneita, enint. kertoimen 15 mukaan, jos veneet kuljetetaan 
2-aks. vaunussa, seka enint. kertoimen 30 mukaan, jos ne on kuljetettava 4-aks. 
vaunussa. Rahtietu on voimassa 10/ 11-40 Jukien vuoden 1941 loppuun. 

6 
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Marraskuun 2 p:na rautatiehallitus maarasi, ettakustakin hajalleen otetusta 
liitotasosta lasketaan kuljetusma.ksu tfs. 42 §:n mukaisesti kertoimen 5 mukaan. 
Rahtietu on voimassa 10/11-40 lukien vuoden 1941 loppuun saakka. 

Marraskuun 9 p :na rautatiehallitus maarasi, etta niiden propsien ja sul
faattipuiden kuljetusmaksut, jotka AB Karl Nars OY lahettaa polttopuiksi 
Kemin, Raahen, Ykspihlajan ja Leppaluodon liikennepaikoilta rataosille Kerava 
-Helsinki ja Kauklahti-Helsinki, on 15/11-40 alkaen vuoden 1941 toukokuun 
15 paivan loppuun laskettava havuhalkotariffin mukaan. 

Marraskuun 9 p:na rautatiehallitus suostui pitentamaan toiminimi H. 0. Elm
grenille aikaisemmin myi:intamansa rahtiedun polttopuina kaytettaville kaivos
j a sulfaa ttipuille voimassa olevaksi vuoden 1941 toukokuun 1 paiviian saakka. 
Samalla rautatiehallitus maarasi, etta myonnettya rahtietua saadaan soveltaa 
myos toiminimen Tohmajarvelta ja Kaurilasta tapahtuviin, polttopuina kay
tettavien kaivos- .ja sulfaattipuiden kuljetuksiin. 

Marraskuun 9 p:na rautatiehallitus myonsi 20 % alennultsen 300m3 suurui
sen soramaaran kuljetusmaksuista, jonka Rosenlew & C:o Oy Porin konepaja
niminen toiminimi lahettiia Risteen sorakuopasta Poriin. 

Marraskuun 9 p:na rautatiehallitus myonsi 25 %:n alennuksen niiden vaate
tavara-, tyovaline- ja karjalahetysten kuljetusmaksuista, jotka Naisten Tyo
valmiusliitto - K vinnornas Arbetsberedskapsfi:irbund r. y . lahettaa rajaseudun 
vaestoa varten . Alennus on voimassa 15/11-40 alkaen vuoden 1941 maaliskuun 
15 paivan loppuun. 

Marraskuun 20 p:na rautatiehallitus maarasi, etta niiden mantypropsien 
.kuljetusmaksut, jotka Enso-Gutzeit Oy lahettaa polttopuiksi Helsinkiin Komun, 
Pyhasalmen, Hietasen, Mantyharjun, Heinolan ja Kausalan liikennepaikoilta, 
saadaan 22/11-31/12 vi:ilisena aikana laskea havuhalkotariffin mukaan. 

Marraskuun 20 p:na rautatiehallitus maiirasi, etta niiden kaivospolkkyjen 
kuljetusmaksut, jotka Suomen Puutavara Oy lahettiia polttopuiksi Helsinkiin 
rataosilta Kuopio- Pieksamaki- -Joensuu- Nurmes ja Joensuu- Kaurila , saa
daan 21/11-31/12 valisena aikana laskea havuhalliotariffin mukaan. 

Marraskuun 23 p:na rautatiehallitus myonsi Maan Romu r. y:lle 10 % alen
nuksen kerattyjen jateaineiden kuljetusmaksuista. Alennus on voimassa 27/11 
lukien vuoden 1941 loppuun. 

Marraskuun 25 p:na rautatiehallitus maarasi, etta niiden sulfaatti- ja kaivos
puiden kuljetusmaksut, jotka Repola Wood Ltd Oy lahettaa polttopuiksi Hel
sinkiin ja sen lahiymparistoon rataosilta Kaurila-Maansellia, Joensuu-Outo
kumpu ja Viinijarvi- Vihtari, saadaan 27/11-31/12 valisena aikana laskea 
havuhalkotariffin mukaan. 

Joulukuun 7 p:na rautatiehallitus maarasi, etta niiden propsipuiden kulje
tusmaksut, jotka OY Wager AB lahettiia polttopuiksi Turkuun Putikon ja 
Punkasalmen liikennepaikoilla, saadaan 10/12-40-28/2-41 valisena aikana las
kea havuhalkotariffin mukaan. 

Joulukuun 9 p:na rautatiehallitus maarasi, etta niiden propsien kuljetus
maksut, jotka AB Karl Nars OY lahettiia polttopuiksi Turkuun ja sen lahi
ymparistoon Leppaluodosta, Lapaluodosta ja rataosalta Ylivieska-Iisalmi, saa
daan 10/12-40-28/2-41 valisena aikana laskea havuhallwtariffin mukaan. 
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Joulukuun 12 p:na rautatiehallitus myonsi 50 %:n alennuksen invaliideille Tarif/it. · 

Helsingin asemalta rahti- tai pikatavarana Hihetettavien joulupakettien kulje
tusmaksuista. Alennus oli voimassa vuoden loppuun. 

J oulukuun 12 p:na rautatiehallitus suostui siihen, etta niiden puolikuorittu
jen mantysuliaattipuiden kuljetusmaksut, jotka Pitkaranta Oy lahettaa poltto
puiksi Helsinkiin rataosilta Tohmajarvi-Kaurila ja Simpele-Rautjarvi, saa
daan 1/1--31/3 1941 valisena aikana laskea havuhalkotariffin mukaan. 

Joulukuun 12 p:na rautatiehallitus suostui siihen, etta sen noin 250m3 ka
sittaviin selluloosapuueriin kuljetusmaksut, jonka Puukeskus Oy lahettiiii Tikka
lan pysakiltii polttopuiksi Helsinkiin, saadaan laskea havuhalkotariffin mukaan. 

Joulukuun 14 p:na rautatiehallitus suostui siihen, etta sen noin 300 m 3 

kasittavan miintypropsieriin kuljetusmaksut, jonka 0. Haavisto lahettaa poltto
puiksi Helsinkiin Pyhiisalmen asemalta, saadaan laskea havuhalkotariffin mukaan. 

Joulukuun 17 p:na rautatiehallitus myonsi Suomen Heimosoturien Liitto 
r. y.:n Kannatusyhdistys r. y.:lle 50 %:n alennuksen heimosoturien perheille 
Helsingin asemalta rahtitavarana lahetettavien, elintarpeita ja vaatteita sisal
tiivien avustuslahetysten kuljetusmaksuista . .Alennus oli voimassa vuoden lop
puun saakka. 

Joulukuun 17 p:na rautatiehallitus myonsi 50 %:n alennuksen niiden 
avustuslahetysten kuljetusmaksuista, jotka Rintamamiesliitto, sen alaiset rin
tamamiesyhdistykset ja niiden yhteydessii toimivat naisosastot rahti- tai pika
tavarana lahettavat puutteenalaisille rintamamiehille. Alennus on voimassa 
19/12-40 lukien vuoden 1941 loppuun. 

Joulukuun 17 p:nii rautatiehallitus suostui siihen, etta niiden mantysellu
loosapuiden kuljetusmaksut, jotka Repola Wood Ltd lahettaa polttopuiksi Tur
kuun rataosalta Joensuu-Nurmes, saadaan 20/12 lukien maaliskuun loppuun 
1941 laskea havuhalkotariffin mukaan. 

Joulukuun 20 p :na rautatiehallitus pitensi Oy Weilin & Goos Ab:lle aikai
semmin mantysuliaattipuille myontamansa rahtiedun olemaan voimassa 30/4 
1941 saakka. 

VIII. Henkilokunta. 
Henkilokunnan luku vuonna. 1940 seka edellisen vuoden vastaava. maarii Henkil6wma. 

nakyvat seuraavasta taulukosta: 

Vakinainen I Yli.Iniiliralncn I 'fyolaisla 

I 
Yhteensa 

henkilolrunta henkiliikunta Jikimiiiirin 

194o I 1939 194o I 1939 194o I 1939 1940 I 1939 

Rautatiehallitus ............ .. ........ 437 443 117 129 71 73 625 645 
Linjahallinto .. .. ... . .......... ..... .. 12 422 12 879 4 576 3 768 10 885 12134 27 883 28 781 

SHta: 
Talousosasto .......... ....... ........ 125 134 23 32 13 14 161 180 
H.ataosasto ......... . ................. 1144 1206 178 26 4262 5149 5 584 6 381 
Koneosasto: varik:ot • ••••• • ••••• 0 ••• •• 3194 3247 98 975 950 765 5 042 4987 

>> paakonepajat .......... . .. 144 153 107 83 2 742 3 091 2 993 3327 
Varasto-obasto . . .. .. .... .. . . .. . ... . .. 124 122 288 185 2 323 2 064 2 735 2 371 
Liik:enneosasto ............... . . ······ 7 691 8 017 3082 2 467 595 1051 11368 11535 

Rautatierake1musosasto 

Yhteensal 12 859113 322 1 4 69313 897110 956112 207 ,28 508,29 426 

. . . . . . . . . . . . . . . 38 39 178 170 2 282 2 383 2 498 2 592 
Kaikkiaan l 12 897113 3611 4 871 I 4 067 113 238 114 590 131 006 132 018 
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Het1~il6kuma. Viran- ja toimenhaltijain palkkaukset. Kesakuun 28 paivana 1940 rautatie-
hallitus antoi selventavat ohjeet asevelvollisuutta suoritt;wien palkkauksesta.. 

Lokalmun 3 paivana 1940 kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio 
oikeutti rautatiehallituksen suorittamaan taydet palkkaedut niille valtionrauta
teiden palveluksesta reserviharjoituksiin tai muuhun sotapalvelukseen kutsu
tuille tai vapaaehtoisina otetuille vakinaisille ja ylimiiaraisille viran- ja toimen
haltijoille, jotka reserviharjoitusten tai sodan aikana ovat toimineet sotarauta
tiemuodostelmissa taikka rautatieupseerei11a liikennejaksojen toimistoissa ta.i 
rautatieasemilla. 

Rautatiehallituksen kiertokirje 19 paivalta tammikuuta 1940 sisiiltiia va]
tioneuvoston 30/12 1939 antaman piiatoksen, joka koskee ylimaariiiselle toimen
haltijalle ja vakinaiselle tyontekijalle sotatilan aikana suoritettavaa palkkausta. 

Marraskuun 8 paivana 1940 antoi kulkulaitosten ja yleisten toiden minis
terio muutetut miiaraykset viransijaisuuspalkkioista valtionrautateilla ja rauta
tiehallitus tarkemmat ohjeet naiden miiaraysten soveltamisesta. 

Marraskuun 22 paivana 1940 annettiin asetus viransijaisuuspalkkioista val
tionrautateilla 29/3 1924 annetun asetuksen muuttamisesta. 

Virkaloma. Huhtikuun 23 paivana rautatiehallitus paatti jalleen myontiia 
vuotuisia virkalomia, kuitenkin ehdolla, etta lomansaajan on oltava valmis 
viimeistaan kuuden tunnin kuluessa kutsun saamisesta saapumaan virantoimi
tukseen. Taman paiitoksen rautatiehallitus peruutti seuraavan heiniikuun 
1 paivana, mikali se koski edellamainittua ehtoa, etta lomansaajan on oltava 
valmis viimeistiian ]muden tunnin kuluessa kutsun saamisesta saapumaan 
vir an toimitukseen. 

Toukokuun 8 paivana 1940 valtioneuvoston kanslia pyysi kullru1aitosten 
ja yleisten toiden ministeriota virkalomia vuoden 1940 kesan ajaksi alaisilleen 
viran- ja toimenhaltijoille suunnitellessaan harkitsemaan ja alaisilleen virastoille 
huomauttamaan, etta virkalomia myonnetiii:in vasta sitten, kun asiain hoito on 
saatu siiannonmukaiselle kannalle ja etta viraston toimiuta myonnetyista lo
mista huolimatta voi hairiintymatta jatkua. 

Heinakuun 12 paivana 1940 rautatiehallitus kehoitti asianomaisia esimiehia 
1940 vuoden virkalomia myontaessiian antamaan lomat ensisijassa niille vir
kailijoille, joiden virkalomat v. 1939 jaivat joko kokonaan tai osaksi pitamatta. 

Matkakustannu..sten korvaus seka paiva- ja yorahat. Kulkulaitosten ja yleis
ten toiden ministerion kirjeen N:o 4176 3/7 1940 mukaan jiirjestettiin ratainsi
noorien vuosimatkarahat uudelleen heinakuun 1 paivasta 1940 alkaen. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio suostui kirjelmiinsii N:o 4831 
13/8 1940 mukaan rautatiehallituksen esitykseen , joka koski varastojaksojen 
paallikoiden seka puutavarakirjanpitiijien ja -kirjurien vuosimatkarahojen uudel
leen jarjestamista. 

Tammikuun 25 paivana 1940 valtioneuvosto teki piiatoksen, joka koskee 
korvauksen suorittamista sellaisille viran- ja toimenhaltijoille, jotka sotatilan 
j ohdosta oli siirretty toiselle paikkakunnalle. 
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Talousosa.ston johta.ja.n ltirjeen mukaan helmikuun 22 paivalta 1940 on Henldlokunta. 

viran- tai toimenhaltija, saadakseen edellamainitun va.ltioneuvoston paatOksen 
mukaisen korvauksen, velvollinen ilmoitta.maan seka entisesta etta silloisesta. 
asunnostaan suorittamansa vuokra.n maaran ja vain siina tapauksessa, ·etta 
sanotun viran- tai toimenhaltijan on suoritettava vuokra.a myos entisesta asun-
nostaan, han voi saada vuokra-avustusta edellamainitun valtioneuvoston paa-
toksen mukaisesti. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti helmikuun 17 paivana 
1940 paivatyssa kirjelmassaan suostuneensa rautatiehallituksen esitykseen, joka 
koski juna.miehisti:ille suoritettavia virantekorahoja liikennejunien myi:ihastyessa. 
Tata viUiaika.ista jiirjestelya oli noudatettava ma.aliskuun 1 paivasta 1940 ja 
paattyi se kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerii:in kirjeen toukokuun 22 
paivalta 1940 mukaan saman vuoden kesakuun lopussa. 

Kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerii:in maaliskuun 7 paivalle paivatyn 
kirjeen mukaan saadaan harjoittelijalle ja ylimaaraiselle miehelle, joka on ollut 
vahintaan yhden vuoden valtionrautateiden palveluksessa, kun hanet maarataan 
vira.ntoimitukseen asemapaikkansa ulkopuolelle, suorittaa korva.uksena niista 
lisakuluista, joita hanelle tallaisesta. vira.ntoimituksesta. aiheutuu, 10 markkaa 
vuorokaudelta maa.liskuun 1 paivasta 1940 lukien. 

Toukokuun 3 paivana 1940 rautatiehallitus a.ntoi maarayksia, jotka koske
va.t sotarautatiemuodostelmiin kuuluvien palkka.usta, muonitusta. ja va.rusta.
mista.. 

Loka1..'Uun 10 paivana 1940 rautatiehallitus antoi ma.arayksia, jotka koske
va.t korvausta viranteosta venalaisissa junissa. 

Ra.utatiehallituksen kirjeen joulukuun 20 paivalta 1940 mukaan voidaan 
viesti- ja opastinlaitteiden asennus- ja korjaustyi:ikuntien esimiehille suorittaa. 
yi:irahaa, milloin he eivat katso voivansa asua asuntovaunussa, vaan majoittu
va.t muualle, jolloin lmitenkin on esitettava maksukuitti tai jokin muu todiste 
siita, etta y··pyminen todella on tapahtunut muualla kuin asuntovaunussa. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti ltirjelmassaan joulu
kuun 11 paiviilta 1940 suostuneensa rautatiehallituksen esitykseen, joka koskee 
venalaisten kauttakulkujunien kondukti:ii:irien matkakorvausta. 

Huhtikuun 12 paivana 1940 valtiovarainministerii:i antoi erinaisia ohjeita 
a.siassa, joka koskee kadonneita tai turmeltuneita elakekirjoja. 

Peruspalkkaisen viranhaltijan asettamisesta lakkautuspalkalle antoi valtio
neuvosto, valtioneuvoston kanslian kirjeen mukaan kesakuun 27 paivalta 1940, 
tarpeellisiksi havaitsemiaan maarayksia. 

Postisiirtotili. Heinakuun 3 paivana 1940 antoi ylikamreeri lahemmat 
ohjeet, jotka koskevat postisiirtotilin avaamista valtionrautateilla, ja ilmoitti 
seuraavan lokakuun 22 paivana, etta lisavara- ym. rahalahetykset oli lahetet
tava asemille postisiirtotilin valityksella . 

Ma.rraskuun 15 paivana 1940 ylikamreeri antoi lahemmat ohjeet postisiirto
tilin avaamisesta rautatierakennuksia varten. 

Rauta.tiehallitukselle lahettamassaan kirjelmassa lokakuun 24 paivalta 1940 
va.ltiovarainministeri antoi mii.arayksen shekkitilien lopettamisesta. 
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Rautatiehallituksen kirje huhtikuun 19 paivalta 1940 sisalsi valtioneuvoston 
maarayksen puutavaratoimiston maksujen suorittamisesta. 

Talousosaston johtajan buhtikuun 20 paivana 1940 paivatyn kirjeen ron
kana seurasi jaljennos valtioneuvoston kanslian huhtikuun 5 paivalle paivatysta 
kirjeesta, joka koskee invaliidien sijoittamista valtion palvel~tkseen. 

Talousosaston kirje toukokuun 29 paivalta koskee valtion tyomaille otet
tavien asepalvelulcsesta va-pautuvien miesten palkanmalcsua. 

Rautatiehallituksen kirje heinakuun 5 paivalta 1940 sisaltaa kulkulaitosten 
ja yleisten toiden ministerion 3/7 1940 paivatyn kirjelman maaraykset valtion 
varojen kayttamisesta. 

Kirjelmansa mukaan ll /7 1940 kulkulaitosten ja yleisten toiden ministe
rio oikeutti rautatiehallituksen tile ista poistamaan Neuvostoliitolle luovutetuille 
alueille jaaneet valtionrautateiden kiinteistot, laitteet ja kaluston. 

Kiertokirje N:o 9/H. 1312 marraskuun 22 paivalta 1940 sisaltaa valtion
rautateiden laakaripiirijaon, joka tuli voimaan tammikuun 1 paivana 1941. 

Sairaan- ja terveydenhoito. Samoin kuin vuosikertomus vuodelta 1939 jai 
sairaan- ja terveydenhoidon alalta tilastotietoihin nahden sodan melskeitten 
takia epataydelliseksi, ovat numerotiedot nyt kysymyksessa olevalta vuodelta. 
samasta syysta epatarkat. Useimmat rautatielaakarit olivat edelleenkin puo
lustuslaitoksen palveluksessa ja heidan tebtaviaan joutuivat hoitamaan viran
sijaiset, jotka saattoivat olla tottumattomia toimimaan rautatielaakareina. 
Sodanaikaisen vaikean laakaripulan vuoksi taytyi saman henkilon huolehtia. 
naapuripiireistaankin, vieliipa joissakin tapauksissa piti rautatielaisten turvau
tua laakarinavun tarpeessa vapaaehtoisesti maata auttamaan saapuneisiin ulko
maalaisiin laakareihin. Epataydellisten tilastojen mukaan on vuoden kuluessa 
ollut sairaustapauksia yhteensa 27 203, joista on aibeutunut 44 793 kayntia 
laakiirin luona ja 1 168 laakarin kayntia potilaiden luona. Y1eisvaarallisista. 
tarttuvista taudeista on mainittava vain jokunen tapaus paratyyfusta, tuli
rokkoa ja kurkkumatiia, jotka eivat kuitenkaan saaneet ankaramman kulku
taudin luonnetta. Rautatiehallituksen kehoitettua rautatielaisia, erittainkin 
niita, jotka joutuivat kosketuksiin matkustavan yleison kanssa ja joita ei ollut 
isonrokon varalta suojarokotettu viimeisten viiden vuoden aikana, ensi tilassa 
rokotuttamaan itsensa ja perheensa, tata kehoitusta noudatettiin yleisesti ja 
rautatielaakarit suorittivat sangen lukuisasti rokotuksia. Lukuunottamatta. 
vilustumistapauksia muodostavat edelleenkin hermosto- ja sydantaudit huo
mattavan osan sairaustapauksista. 

Ammattiopetus. Kevatlukukaudella 1940, sodan viela kestaessa, kutsuttiin 
alempien liikenneoppikurssien (konduktoorikurssien) ja vetminkuljettajaoppi
kurssien oppilaat Helsinkiin jatkamaan syksylla keskeytyneita opintojaan, 
jotka rautatiehallituksen maariiyksen mukaisesti oli saatettava nopeasti paatok
seen tavallista opetusobjelmaa jonkinverran supistamalla. Loppututkinnossa 
hyvaksyttiin liikenneoppikurssien oppilaista 36 ja veturinkuljettajatutkinnossa 
69 oppilasta. 

Rauhan palattua ehdittiin kevatlukukaudella vielii jarjestaa alustavat 
liikenneoppikurssit aivan taydellisesti varsinaisen opetussuunnitelman mukaan. 



- ·47-

Edellisena syksyna otettuja liilienneosaston virkamiesharjoittelijoita ilmoitet- Henkilokuma. 

tiin naille kursseille yhteensa 42 ja niiden lisaksi 2 tariffiosaston ylimaaraista 
konttoriapulaista. 

Syyslukukauden koulutustoiminta mudostui poikkeuksellisen vilkkaaksi. 
Niinpa ylemmille liikenneoppikursseille oli otettava edellisena vuonna sodan takia 
lukunsa aivan alkuasteella keskeyttaneiden oppilaiden lisaksi myohemmin ote
tut ja saadetyn alustavan koulutuksen saaneet harjoittelijat niin, etta oppilas
luku nailla neljaan luokkaan jaetuilla kursseilla kohosi 155:een. Naiden kerto
musvuoden paattyessii yha viela jatkuvien kurssien aikaisempaan opetussuunni
telmaan tehtiin vahainen muutos, joka koski rautatiesuojelun ja sotilaskulje
tuksen lisiiopetusta. 

Liikenneosaston vakinaisille virkamiehille jarjestettiin taman lukukauden 
lopulla kolmet taydennyskurssit, nimittain yhdet asemapaallikoille ja kahdet 
muille linj,avirkamiehille. Naille osittain vapaaehtoisille luentopaiville pyrki
joita oli paljon enemman kuin voitiin ottaa. Luentojen aiheet oli valittu etu
paiissa sellaisilta ammattialoilta, joita koskeviin miiarayksiin oli tullut muutok
sia tai jotka muuten olivat tarkeitii ja ajankohtaisia. 

Tasta virkamiesten runsaasta koulutustoiminnasta johtuvan tilanpuutteen 
vuoksi voitiin siiannollisille alemmille liilienneoppikursseille ja veturinkuljettaja
oppikursseille syyslukukaudella eniia ottaa vain yksi luokka kummallekin. Nailla 
kursseilla olleista oppilaista, joita edellisilla oli 36 ja jalkimmaisilla 40, ovat kaikki 
tahan mennessa suorittaneet loppututkintonsa. Linjahallinnon viranomaiset 
ovat jarjestaneet alokkaiden koulutusta tarpeen mukaan entiseen tapaan. 

Psykoteknilliset tutkimukset. Koska sodan vuoksi vuoden 1940 alkupuolella 
ei voitu ottaa uusia konepajaoppilaita eika koko vuonna jarjestaa lainkaan 
veturinlammittajakursseja, rajoittui laboratorian koetoiminta v. 1940 Oulun, 
Vaasan, Helsingin ja Kuopion konepajakoulujen. veturinlammittaji:i.oppilaiden 
valintaan; niiissa konepajoissa tutkittiin yhteensii 321 pyrkijaa. 

Kokeiden psykologinen uusiminen toimitettiin piii:i.asiassa v. 1939 kuluessa. 
V. 1940 on sen sijaan suoritettu koetulosten matemaattis-tilastollisen kasittelyn 
uudistaminen. Uuden jarjestelman mukaan py yy pisteasteikko samana huoli
matta kokeiden ja niille menestyskontrollin nojalla annettavan painon muutta
misesta; nain ollen kokeissa eri vuosina saadut tulokset ovat verrannollisia. 

Laaja, edellisten vuosien koetulosten ja konepajakoulumenestyksen ver
tailututkimus on huomattavasti edistynyt, vaikka tyota johtanut henkilo on 
suuren osan vuodesta ollut sotapalveluksessa. 

Eraitten uusien valintajarjestelmien valmistelu on ensimiiisessa vaihees
saan saatettu vuoden kuluessa piiatokseen. 

Muutamia koevalineita on parannettu seka hankittu lisaksi reaktiokokeiden 
rekisteriapparaatti ja eraita pienempia viilineita. 

Laboratorian kirjastoon on vuoden kuluessa hankittu 2 uutta nidetta. 
Sita paitsi tulee laboratorioon 5 ulkomaalaista alan ammattiaikakauskirjaa. -
Laboratorio on edelleen englantilaisen >>National Institute of Industrial Psy
chology>>'n jasen. 
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IX. Tapaturmat. 
Tapaturmat. Tapaturmien luku, laatu ja seura~tkset. Vuoden 194-0 aikana sattui liikenne-

paikoilla 93 ja avoradalla 5 sellaista junien, yksinaisten veturien ja irroitettujen 
vaunujen yhteentormaysta, joissa rautatien omaisuutta vahingoittui vahintaan 
500 markan arvosta tai mukana olleet ihmiset saivat ainakin mainittavia ruu
miinvammoja. Niiihin vammoihin kuoli 83 ihmista, ktm taas henkiinjaaneiden 
loukkaantuneitten luku oli 98. Resiinan yliajoja sattui 5, vaatien uhrikseen 
yhta monta henkiloa. Pelkiistiian aineellisia, 500 markan ja sita suurempia. 
vahinkoja aiheutti 52 liikkuvan kaluston radaltasuistumista seka 26 tormaysta 
kiinteiian esineeseen, joista jiilkimmaiset tapauk et kauttaaltaan ja edellisetkin 
kuutta lukmmottamatta tulivat liikennepaikkojen osalle. Rautateiden taso
ylikaytiivilla sattui kaikkiaan 82 tapausta, jolloin juna tormasi tieta kulkevia. 
ajoneuvoja vasten tai ajoi jalankulkijan yli. Niista oli seurauksena, etta 49 
henkiloa kuoli ja 70 loukkaantui. Samalla jai 4 valjastettua hevosta junan aile 
ja ajoneuvoja seka rautatiekalustoa vaurioitui. Lisiiksi todettiin 26 puomien 
paalleajoa. Lopuksi mainittakoon, etta 27 ihmista sai surmansa tai loukkaantui 
ty··skennellessiian asemalla tai radalla, 38 pudotessaan veturista tai vaunusta, 
18 astuessaan kulkevaan junaan tai siita pois, 22 kavellessiian luvatta radalla. 
ja 37 muissa liikenneonnettomuuksissa. Ka.ikkiaan sattui rautatiekaluston kul
kiessa 392 (edellisena vuonna 282) mainittavaa onnettomuustapausta, joiden 
johdosta 210 (69) henkiloa kuoli ja 237 (120) loukkaantui. 

Kiskojen, akselien ja pyo1·arenkaiden katkeamiset. Katkeamisen takia vaih
dettiin vuonna 1940 kaikkiaan 4:52 ratakiskoa, joista 44: kpl oli 4:3.567 kg/m, 
2 kpl 33.4 s kg/m, 324 kpl 30 kg/m, 1 kpl 28 kg/m, 22 kpl 25 kg/m ja 59 kpl 
22.343 kg/m kiskoja. Niinikiiii.n oli korjattava 1 veturin- ja 6 vaununakselin 
katkeamaa. 

X. Taloudellinen tila. 
Valtionrautateiden paaoma-arvo. 

TaloudeUinen Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiiioma-arvo oli kirjan-
Paa:~::arvo. pidon mukaan vuoden 1939 lopussa . . . . . . . . . . . . . . . . 5 914 961 4:96 mk 

Tahan on vuonna 194:0 tullut lisiia: 
Uudisrakennusten ja eraiden uusien rata-

osien arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84- 889 198 mk 
Duden liikkuvan kaluston arvo ...... 31 589 262 » 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatieraken-

nusten tyokoneita seka kayttoka-
lustoa lukuunottamatta) . . . . . . . . . 1 266 34:2 >> 117 74:4: 802 >> 

-----------6~03~2~70~6~29~8~m~k 

Tasta on vuonna 194:0 vahentynyt: 
Vuoden kuluessa poistettu: 

Kiinteistojen arvosta . ........... 94:8 758 196 mk 
Liikkuvan kaluston arvosta ... . . 13 887 134 >> 

Tyokoneiden arvosta . . . . . . . . . . . 3 520 720 >> 
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Vuoden kuluessa kuoletettu: 
Kiinteistojen arvosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 704 600 mk 
Liikkuvan kaluston arvosta 0 0 ° 0 • • 27 908 500 >> 

Tyokoneiden arvosta 0 • 0 •• 0 •• 0 • • 3 484 200 >> 1 037 263 350 mk ----------------------------
Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiiioma-arvo oli siten 

vuoden 1940 pi:i.attyessii 0 •••••• 0 0 0. 0 •• 0 0. 0 0 0 •• 0.... 4 995 442 948 mk 
Tahan on lisiittiivii uusien rautatierakennusten kiinteisto-

arvot, yhteensii 0 0 • 0 0 0 • 0 ••• 0 0 0 0 0 : 0 0 •• 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 723 996 721 >> 

Koko paaoma-arvo oli siis vuoden 1940 lopussa 1) 0 ••• 0. 5 719 439 669 mk 

Valmiiden ratojen piiaoma-arvosta tuli kiinteistojen osalle 3 819 240 491 mk, 
liikkuvan kaluston 1 136 708 609 mk ja tyokoneiden osalle 39 493 848 mk eli 
prosenteissa 76. 4, 22. 8 ja. 0. 8 %. 

Valtionrautateiden tulot 

Taloudellintn 
tila. 

PiiiitmVJ.-arco. 

Valtionrautateiden tuloutetut tulot, so. niille maksettavaksi lasketut PtUot. 

miiiirat nousivat vuonna 1940 1 297 759 282 markkaan. Tiistii on vahennettava 
suorituksia vieraille rautateille ym. ja takaisinmaksuja rautatien kayttajille 
yhteensii 22 896 244 mk, joten kertomusvuoden lopullisiksi tuloiksi jaa 
1 274 863 038 mk. Kun vastaava mi:i.ara oli edellisena vuonna 1 150 571 033 mk, 
ovat tulot lisiiantyneet 124 292 005 markalla. 

Piiaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuivat vuosina 1940-1938 seuraavasti: 

- Lisays tai vahcnnys (-) 
Vuonna 1940 Vuonna 1939 Vuonna 1938 vuonna 1940 vuoteen 

Tulon laatu 1930 verrattuna 

mk I % mk mk mk I % 

Henk.iloliikenteen tulot 469 940 173 1 36.86 333 765103 297 874933 136175 070 40.80 
Tavaraliikenteen tulot . ... 734 767 714 57.63 751682 681 750 211311 - 16 914967 -2.25 
Muut liikennetulot ....... 10 022 327 o. 78 9 ,Q7 L5 10 044 989 815 202 8.85 
Lenuatintulot ........ .. .. 873 570 0.09 618 658 487 757 254 91:l 41.20 
Autoliikennetulot 10150 439 0.79 8 500 0!5 8 661 689 1650 394 19.42 

17 560 000 1.38 17 ~!50 000 17150 000 30 000 0.17 Korvaus posti.nl..ll.ljetuksestaJ 
ekalaiset tulot .. 0 • • • • • • • 31 548 815 2.47 29 537 421 28 914 306 2 011394 6.81 

.. 
Yhteensal1 274 863 038 1100.oo 11150 571 033 11113 344 985 I 124 292 005 I 10.80 J 

Valtionrautateiden menot. 

Valtionrautateiden hallinto-, kunnossapito- ja kiiyttomenot olivat vuonna .Menoto 

1940 998 959 547 mk, oltuaan edellisena vuonna 939 999 341 mk, ja osoittivat 
siten 58 960 206 markan eli 6.27 % :n lisiiystii. 

Menoprosentti, so. menojen ja tulojen valinen prosenttisuhde, oli vuonna 
1940 78.36; vuonna 1939 se oli 81.70 ja vuonna 1938 82.!>1. 

Rautatiehallituksen menot olivat 23 997 492 mk ja linjahallinnon menot 
974 962 055 mk eli prosenteissa menojen kokonaismiiari:i.stii 2. 40 ja 97.60 %. 

Menojen jakautuminen eri menomomenteille verrattuna edellisen vuoden 
vastaaviin menoihin selviaa seuraavasta taulukosta: 

1 ) Tahan ei ole luettu kayttokalustoa. , jonka. a.rvo oli kcrtomusvuonna. 60 641 503 mk. 

5650-41 7 
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Menon laatu 

Rautatiehallitus. 
Palkkaukset ... . ........................ · . .. . 
Y~~·a_isen henkil_okunnan palkkiot .. . .... . 
Vrralli>l]Msten palkkiot ............ . ........ . 
Matkakusta!lllulu.et ... . .................... . 
Vakinaiset elakkeet .................. . ..... . 
Ylimaaraiset elakkeet . ..................... . 
Apuraha eliikelaitok~elle ............... . .... . 

~~~~~~~~~t ·l:~~t~ti~~pb;.t~j~· ~~~t~~. : :: : } 
Piiiijoht<~.jan kayttovarat .................. . . 
Lammitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito ... . 
Painatuskustannukset .. .. .. . ..... . . .. . . .... . 
Sekalaiset menot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } 
Tarverahat ..... .. ... . . . .......... . ... .. . . 
Kuolctukset ... .. .. . .. . .................... . 

Ra.utatiehallitus yhteensa 

Rautatielaitoksen linjahallinto ja ki:iyttornenot. 
I-Ienki lomenot. 

Palkkaukset ...... . ... . ...... . .... . ........ . 
Ylimaaraisen henkilolrunnan ja tyovoiman palk-

kiot ..... . .......................... . . . . 
Viransijaisten palkkiot .......... . .......... . 
Viran_tekoEahat ja palkinnot taTveaineiden saasta-

mtsesta ............................ . ... . 
Matkakustaruiukset, paivarahat ja korvaus muut-

tokustannuksista ......... . ... . ... . .. . .. . 
Vakinai et elak:keet ............ .. .... . ..... . 
Ylimiiaraiset elakkeet .. . .................. . . 
Apuraha elak:elaitokselle .... . ...... . ..... .. . . 
Tapaturmakorvaukset ...................... . 
Muut huoltotoimenpiteet ..... .. ........ . ... . 

I Kalusto ja kayttoaineet. 
\ Kayttok:aluston tiiydentaminen, lrunnossapito ja 

tarkastuskusta!lllukset .. . . . ............. . . 
Polttoaineet ......................... ... ... . 
Muut kayttoaineet ja sekalainen hankinta . . } 
I onttoritarpeet .... .. .......... . ........ . 

Rata ja rakennuksot. 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossapito 
Siihkovoimalaitosteu ynna vahvav:irta-, lennatin-

ja pubelinjohtojen kunnossapito .......... . 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kunnossa-

pito ................ . ... . ......... . .... . 
Lumen ja jaau poistaminen . ............... . 

L i i k k u v a k a l u s t o. 

Menomaariit, markkaa , 1 --L-ls-iiy....:s~ta::::i::..::v::::iil....;~e:!:.m~ly:...s_<-_> - I vuonua 1940 

v. 1940 I v. 1930 mk I % 

16 233823 
3 034 871 

125 857 
347 580 

1236 928 
88465 
75 705 

136 522 

6170 
990 611 
199 999 

1523 961 

24 000 492 

16 627 770 - 393 947 
167 462 

36 022 
18 403 

261960 

3202 333 -
161879 -
329177 
974 968 

92 805 -
67 560 

4340 
8145 

247 988 
54800 
22 607 

783 857 
250 826 

1434 360 
553 079 
228 000 

25 032 009 

- 166 266 
- 16 437 

206 754 
- 50 827 

- 463 478 

- 228000 
- 1031517 

- 2.37 
- 5.23 
- 22.25 

5.59 
26.87 

- 4.68 
12.06 

- 54.91 
- 72.71 

26.38 
- 20.26 

- 23.32 

- 100.oo 
- 4.12 

316 096 399 319 243160 - 3146 761 - 0.99 

62 500 353 50 669 976 11 830 377 23.35 
19 731 756 17 320 107 2 411 649 13.92 

11 980 119 10 912 513 1 067 606 9. 78 

4 362 815 
33 659 662 
1832 845 
4067 250 
2 717133 

324 342 

4 200 643 
201033 994 

24 711223 

78 651486 

7 037 483 

2 704 234 
7 314198 

3 089 928 1 272 887 
31 439 751 2 219 911 
1 854 104 - 21 259 
3 728 283 33 967 
2 260 801 456 332 

414 701 - 90 359 

4125 000 
160 170 536 
21 743 856 

425 000 

75 643 
40 863458 

2 542 367 

41.19 
7.06 

- 1.15 
9.09 

20.18 
- 21.79 

1.83 
25.51 

11.47 

82 957 832 - 4 306 346 - 5.19 

4 973 676 2 063 807 41.49 

4 599 824 2 714 374 59.01 
2 388 270 I 315 964 13.23 

Liikkuvan kaluston, tyokoneiden ja koneellisten 
laitteiden kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 860 970 98 204 903 

Korvaus vieraan liikb.11van kaluston kaytosta . . 979 762 140 255 
4 656 067 

839 507 
4.74 

598.55 

M u u t a s i a m e n o t . 
Painatuskustannukset .... . ....... . ... . . .. .. . 
Vahingonkorvaukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Verot .......... . . ...... . .......... . .... . .. . 

3194 071 
2 073 991 

455 395 

2 700 000 494 071 18.30 
770 832 1303 159 169.05 
522 096 - 66 701 - 12.78 

Postilaitokselle postin kuljetuksesta suoritettava 
kOJ-vaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 1 000 000 

Sekalaiset menot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 012 568 228 425 784 74.93 
Kuoletukset .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 80 474 919 77 010 000 3 464 919 4.50 
Liilrepiiiioman korko .... . ... , . . . . . . . . . . . . . . . 11 733 700 -11 733 700 -100.oo 

L:injahall:into yhteensa I 974 959 055\914 967 332 I 59 991 723 J 6.56 
Kaikkiaan 998 959 547 939 999 341 58 960 206 6.27 
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Rahallinen tulos. 

Rahallinen tulos valtionrautateiden liikenteesta osoittaa lisaysta edelliseen 
vuoteen verrattuna. Tulot, jotka vuonna 1939 nousivat 1150.6 milj. markkaan, 
olivat kertomusvuonna 1 274.9 milj. mk, lisaantyen siis 10. so %- Menot, so. 
vuotuiset hallinto-, lmnnossapito- ja kayttokustannukset, lisiiantyivat 940. o milj. 
markasta 999.o milj. markkaan eli 6.27 %- Tulos osoittaa ylijaamaa 275.9 milj. 
markkaa; vuonna 1939 ylijaama oli 210.6 milj. mk. 

Tasmallisin luvuin esitettyina puheenaolleet rahallisten tulosten vaihtelut 
kayvat ilmi seuraavasta yhdistelmasta: 

I 
Vuonna. 1939 I Lisiiys vuonnn 1940 

-------1 
mk mk % 

Vuonna 1940 

mk 

1 274 863 038: 35 1 1 150 571 033: 20 1 
998 959 546: 95 939 999 340: 60 

124 292 005: 15 1 10.80 
58 960 206: 35 6.27 

Tulot .................. . 
Menot .. . .............. . 
Ylijaama ....... . ....... ·I 275 903 491: 40 1 210 571 692: 60 1 65 331 798:80 31.03 

Relsingissa 30 paivana toukokuuta 1941. 

Jalmar Castren. 

Ossian Hellman. 

Rahallinen 
tttlo~. 


