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Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1941. 

I. Yleinen hallinto. 

Valtionrautateiden jaksojako. Joulukuun 23 paivalle 1941 paivatyllii. kierto
kirjeella rautatiehallitus ilmoitti tiedoksi ja noudatettavaksi kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerion samana paivana vahvistaman uuden valtionrauta
teiden jak ojaon, joka tuli voimaan 1 paivasta tammikuuta 1942 alkaen. Ta
man jaon mukaan kuuluvat satama- ja haararadat tai muu rataverkon haarau 
tuma samoihin jaksoihin kuin ne liikennepaikat tai rataosat, joilta sanotl1t radat 
erkanevat. Samassa yhteydessa maar&ttiin myoskin jaksojen paallikoiden 
asemapaikat. 

Komiteat. Vuonna 1941 rautatiehallituksessa asetettiin kaksi komiteaa. 
Toisen tehtavaksi annettiin laatia ja rautatiehallituksen ratkaistavaksi alistaa 
suunnitelma Viipurin a eman rakennusten, varastojen, veturitallien ja turva
laitteiden kunnosta.mis sta ym. esiintyvista seikoista. Toisen komitean tuli val
mistella kysymysta liikenne- ja veturimiehiston virantekorahojen korottamisesta. 

- Kertomusvuonna kdsiteltyjen asiain luku kay selville allaolevasta taulukosta, 
johon vertailun vuoksi on otettu myo ·kin edellisen vuoden vastaavat luvut: 

Asin.t, jotka on ratknissut: 

Rantatiehalli· Rautatiehalli- Yhteensii 
Osa.sto, jostn asia on Piili.johtaja a~loita 

esitelty 
tuksen ylels- tuksen O!lasto- (toi ylijohtnja) Joh(,oja 

istuuto L~tunto 

1041 I 1940 J()U I 1040 1941 1 1940 1941 1 1940 1941 1 1940 

Hallinto-osasto ........ . 2 2 34.5 376 174 210 3836 2143 4357 2 731 
Talou osasto ..... .... .. 5 6 297 236 591 704 3609 3459 4502 4405 
Itataosasto ........ . .... 3 9 564 458 62 59 1226 1147 1855 1673 
Koneosasto ............. 4 11 125 119 300 374 2823 2937 3252 3441 
Varasto-osa sto . ..... .. .. 1 1 340 177 447 646 884 877 1672 1701 
Liikenneosasto ........ .. 3 4 138 114 849 841 4562 49 0 5552 5 939 
Tariffiosasto .. .... ...... 4 2 111 170 324 159 5073 3962 5 512 4293 
Rautati rakennusosasto .. 1 2 33 32 216 230 689 740 I 939 1004 

Yhteensii. l 23 37 1953 1682 1 2 963 3 223 122 702 20 245 27 641 _25 187 

II. Rata, rakennukset ja laitteet. 

Uudet rakennukset ja laitteet valmiilla radoilla. Uusia asuinrakennuksia ra
kennettiin seuraaville liikennepaikoille: Anttilan, Karjaan, Urjalan, Liedon, Sa
lon, Karkun, Tyrvaan, Mantyluodon, Vaasan, Kajaanin, Sukevan, Kuopio:n, 
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Mikkelin, Pieksiimiien ja Huutokosken asemille, Hytin ja Martinkylan laituri
vaihteille seka Oripohjan ja Messukylan pysakeille 1 kullekin seka Kouvolan 
ja Iisalmen asemille, 2 kummallekin. Pika-asuntotaloja valmistui Haapamaelle 
ja Kouvolaan, 5 kummallekin, Rovaniemelle 3 seka Turkuun ja Pieksamaelle, 
2 kummallekin. Yopymistaloja rakeru1ettiin Kouvolaan ja Mikkeliin seka Pasi
Jaan puinen rakennus korjaustyomiehia varten. Tavarasuojia valmistui Saaks
jarven pysakille, Vaasan asemalle tuhoutuneen tilalle, seka Imatran asemalle 
ja Voltin pysakille. Kouvolan asemalle rakennettiin tavara-asematalo. Kuo
pion ja Lappeenrannan asemien tavarasuojia laajennettiin. Jyvaskylan asemalle 
valmistui uusi pikatavaramakasiini ja Tohmajiirven asemalle tavarasuoja. 

Riihimaen asemalle rakennettiin vaunujen korjauspaja ja Turussa edelli
sena vuonna alotettu maalaustyopajan rakennus valmistui . Kouvolan veturi
tallia .laajennettiin. 

Vaestosuojia rakennettiin Pasilan asemalle 3 seka Toijalan asemalle, Haapa
miielle, Kokkolaan, Kontiomaelle, Iisalmelle, Kajaaniin, Kuopioon, Pieksamaelle, 
Mikkeliin, Savonlinnaan, Huutokoskelle, Jyvaskylaan, Viinijarvelle ja Nurmek
seen, 1 kullekin. 

Rakennusten, radan, siltain ja muiden laitteiden kunnossapito ja uudistus 
sekd laajennukset. Seinajoen-Ylivieskan rataosalla uusittiin Ahtiivan joen yli 
vieva 33 m pituinen silta. 

Kolhon a emalla asetettiin Kolhon salmen yli uusi 33m silta ja Kymijoen 
.yli Voikkaalla rakennettiin uusi 63 + 70 + 63 m pituinen silta. 

Huomattavampia raidelaajennuksia suoritettiin Helsingin, Hatanpaan, Ru
han, Lapuan, Kokkolan, Rovaniemen, Joroisten ja Haminan ratapihoill'a. 

Tarkeimpia vuoden lmluessa suoritetuista toi ta olivat satan;taradan rak n
taminen Valkeakoskella seka kaksoisraiteen rakentaminen Saaksjar en aEtman 
ja Kuljun laiturin valilla n. 4 km. 

Rajan laheisyyteen rakennettiin vetureiden k.aantamista varten Parikkalan 
aseman laheisyyteen ko]mioraide. 

Kuten aikai empina vuo ina oli kertomusvuodenkin aik.ana tarkoitus vaih
taa vilkasliikenteisilla rataosilla kevyita kiskoja rask.aampiin eka muuten eri
'koisesti k.uluneita kiskoja uusiin kiskoiliin. Syttynyt sota esti kumminkin suu
'rimmalta osalta tyot. Vuoden kuluessa vaihdettiin: Iisalmen-Ylivieskan ra
dalla 0.9 km kuluneita 22 kg/m kiskoja 30 kg/m kisk.oihin, Oulun- Nurmeksen 
radalla 0.840 km 22 kg/m kiskoja 30 kg/m k.iskoihin, Tuiran-Tornion radalla 
1,321 km. 25 kg/m kiskoja 30 kg/m kiskoihin. 

TU?·vallisuuslaitteet. Kun sodan johdosta asentajahenkilokuntaa ja 17 tyo
vaunusta 11 oli kesakuussa luovutettu puolustuslaitoksen rautatiemuodostel
mien kayttoon, rajoittuivat toimintavuoden uutisrakennussuunnitelmien toteut
tamismahdollisuudet huomattavasti. Taman johdo ta taytyi myo neljas opas
tinmestaripiiri (Joensuu) elokuun 1 paivana yhdistaa viidenteen (Kouvola) ja 
marraskuun 1 paiva ta lukien kolmas (Oulu) toiseen opastinmestaripiiriin (Tam
pere). 

Ennen sodan syttymista loppuun suoritettiin kuitenkin seuraavat edellisena 
·vuou'na aloitetut suurehkot tyot: Varkaus (asetinlaitteet I ja II), Pieksamaki 
(asetinlaitteet I, II ja V), Tampere (asetinlaite III Viinikan ratapihan telatulo
uunnalla) Hel inki (asetinlaite III) ja Viinijarvi (lansitulosuunta). 
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Sodan aiheutta.mista vaikeuksista huolimatta valmistuivat seuraavat myo
hemmin aloitetut uusien opastinturvalaitosten tyot: Haukivuori (etelatulo
suunta), Kannus (pohjoistulosuunta) ja Olhava (etelatulosuunta). 

Huomattavia turvalaitosten taydennyksia ja uudistuksia suoritettiin 13 
liikennepaikalla, mm. Oulussa, Lapissa, Lapualla, Ahtarissa, Tampereella (ase
tinlaitteesssa II), Keravalla ja Mankalassa. 

Saaksjarven-Kuljun kaksoisraiteen kaytantoon ottamisen johdosta raken
nettiin turvalaitos KuJjun erkanemisvaihteelle ja taydennettiin Saaksjarven 
turvalaitosta. 

15 liikennepaikalle rakennettiin varmi tuslukkolukituslaitokset niista kak. i 
ilmai inlaittein lukitusten valvontaa varten. 

Maantieliikenteen tm·vaami ·eksi tehtiin uude,t tiepuomilaitokset Rovanie
men Koskikadun risteyksem ja Mantyluodon radalla (km:lla 324 + 153m) si
jaitsevalle ylikaytavalle. Sitapaitsi vaihdettiin vanhat tiepuomit Porvoossa., 
Korialla, Hikialla ja Kannuksessa uusiin, ohjesaannOn muka.isiin tiepuomi
laitoksiin. 

PienehkOja korjaustoita suoritettiin myos valloitdun alueen vahingoittu
neis a turvalaitoksissa. Niinpa kuru1o tettiin tiepuomilaitokset Tienhaara sa, 
Sorvali sa ja Linnansaaren ylikaytavalla Viipurissa s ka varmistuslukkolukitus
laitokset erinaisilla liikennepaikoilla. Matkaselan pohjoistulosuunna.n valiaikai
sen turvalaitoksen rakennustyot ja Janisjarven turvalaitoksen korjaustyot olivat 
vuoden vaihteessa melkein loppuun suoritetut. 

Lopuksi mainittakoon rautati museolle lahjoitetun AGA opastinmallin asen
taminen, joka malli meilla kaytantoon otetuin teknillisin erikoislaittein havain
nollisesti osoittaa, miten puoliautomaattirien valo- ja aanimerkkilaitos toimii. 

Puutarhat ja istutukset. Vuosi 1941 oli puutarhatoiminnalle monessa suh
teessa hyvin epaedullinen. Kovan pakkastalven jalkeen seurasi kuiva ja kuuma 
kesa, joka haittasi kasvilisayksia ja taimistotoita. 

Kun kesakuun 18- 27 p:na suurin osa keskustaimi ton ja puutarhapiirien 
ammattityOmiebista joutui sotatoimiin, jai puistojen varsinainen hoitotyo mo
nilia asemilla puutteelliseksi, joskin pen asaitojen ja muotopuiden leikkaus k e
tettiin saada suoritetuksi laheWimalla anhempia miehia piireihin, joissa heita 
ei ollut kaytettavissa. 

Uusimis- ja korjaustOita suoritettiin sella.isilla liikennepaikoilla, joissa tyo 
oli edellisena syksyna aloitettu. 

Kaikki ammattitaitoa vaativat tyot ovat puutarhurit suorittaneet kayt
taen apunaan ammattitaitoisia puutarhatyomiehia seka korjau"- ja uudi tois~?a 
p~allisilta ratamestareilta aatua li atyovoimaa. 

Talvella leikattiin ratojen varsilla olevia kuusiaitoja (lumiaitoja) seka puh
distettiin asema-alueilla olevia luonnon puistoja. 

Vuoden 1941 aikana tehtiin 5 uutta ja korjattiin 107 vanhaa puistoa. Ta
man lisaksi poistettiin kaikki vanhat Berberis-pensasaidat ja korvattiin ne 
uusilla. 

Taimistoissa hyodettiin ja istutettiin eri liikennepaikoille 475 lehtipuun-, 
236 havupuun-, I 637 koristepensaan-, 3-863 aitapensaan-, 2 103 marjapensaan
seka 23 747 perennakasvintainta. 

Rataosaslo. 
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Varoja naihin tOihin kaytettiin kaikkiaan 779 004: 15 markkaa. 
S i 11 a n r a k e n n u s j a o s t o n insinoorit ovat suurimman osan vuotta 

olleet komennettuina sodan vaatimiin erikoistehtaviin. Ainoastaan 3 insinMria 
on tyoskennellyt jaostossa. 

Vuoden 1941 aikana suoritetuista toista on tarkeimpana mainittava Kemi
joen paavaylan ylitse johtava 4-aukkoinen jatkuva rautatiesilta, jannevalit 
70 + 84 + 84 + 70 m , rataosalla Kemijarvi- Salla. Siltaan on laadittu tay
delliset tyOpiirustukset ja painoluettelot sekii valvottu sillan valmistusta Kone
ja Silta 0. Y:n konepajassa ja asennustoita tyOpaikalla. Tyo on edistynyt niin 
pitkalle, etta sillan kaikki terasosat, yhteensa noin 1 550 tonnia, on lahetetty 
tehtaasta tyopaikalle ja 3-jannetta valmiik i niitattu. Myoskin saman rataosan 
Norvion ja Koivukosken vaylan 60 m janteisten ristikkosiltojen valmistusta on 
valvottu samassa konepajassa ja asennusta tyopaikalla. Nama sillat ovat jo 
taysin valmiit. Lisaksi on laadittu tiiydelliset tyOpiirustukset 78 m janteiseen 
normaalirautatiesiltaan ja 22 .5 m jiinteiseen hitsattuun ratakaarresiltaan sekii 
piirustukset Viinikan illan kolmamten raiteen viiliaikaiseen siltaan Tampereella. 

Ylikulkusiltoja koskevista toista ovat tiirkeimmat: Tyopiirustukset ja kus
tannusarviot Risteen ja Vaajakosken rautabetonikehasiltoihin sekii Kittilan yli
kulkusillan leventaminen. 

HuonerakennustOista niainittakoon Tampereen, Porin, Vaasan, Turun ja 
Lahden asuintalojen perustuspiirustukset, Pieksiimiien vaununkorjauspajan 
rautabetonirakenteet seka Seinajoen veturitallin lisarakennuksen perustukset ja 
Tampereen veturitallin kattorakenteet. 

Edella 1ueteltujen toiden lisaksi on laadittu useita rumpujen kattamispii
rustuksia eri rataosille , suoritettu korkeajiinniteristeilyjen tarkastuksia ja suun
niteltu terasristeilypylvaita seka sarettyjen siltojen korjaustehtavia. 

Rautatiehallituksen ratapihajaostossa on kertomusvuoden aikana kasitelty 
yli 120 ratapihojen laajentamista ja raidejiirjestyksen parantamista koskevaa 
asiaa sekii laadittu niita varten tarpeelliset piirustukset ja kustannusarviot. Vuo
den alkupuoliskolla oli liikenne Rovaniemelle seka Savon radalla hyvin vilkasta, 
minka takia useat ratapihat nailla rataosilla osoittautuivat liian ahtaiksi tallai
-selle junaliikenteelle. Pahimmin oli ruuhkautumisia Tampereella, missa rata 
etelan suuntaan ei aina voinut valittaii vilkasta junaliikennetta, seka Savon 
radalla Mikkelissa. Vuoden jalkipuoliskolla kasitellyt asiat koskivat suurimmalta 
osalta takaisinvallattujen alueiden ratapihojen jalleenrakentamista. Lisaksi teh
tiin luonnoksia ja kustannuslaskelmia uusien ratojen haarautumisasemia varten. 

Yksityinen raiteenrakennustoin,inta oli kertomusvuonra erictiin villcasta, 
johtuen seka evakuoidun teollisuuden uudelleenrakentamisesta etta myOs van
bojen teollisuuslaitosten laajentamisesta ja aivan uusien yritysten perustami
sesta. Kas1teltyja asioita oli 67. 

Lisaksi annettiin lausuntoja ja tehtiin piirustuksia 18 tiekysymykeeen, 57 
rakennusasiaan, 80 aluekysymykseen ja 7 vesi-, viemari- ym. johtoja koske
vaan kysymykseen. Asemakaavoja kasiteltiin yhteensa 14. 

Sitapaitsi jaostossa tehtiin joukkb erikoispiirustuksia, karttoja, graafisia 
ym. taulukoita jne. 
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Rautatiehallituksen huonerakennusjaostossa on kertomusvuoden aikana laa- RataOBat<to. 

dittu paapiirustuksia yhteensa 241 erilaista uutisrakennusta varten, joista huo
mattavimmat olivat Tampereen, Turun, Lahden, Kuopion, Kotkan, Vaasan ja 
Porin asuinrakennukset, seka asematalo- ja asuinTakennuspiirustukset sota
vaurioiden korjaamiseksi, yhteensa 62 rakennusta. Sitapaitsi on laadittu lisa-
ja muutospiirustuksia 121 vanhaa rakennusta varten. Naista mainittakoon 
Pieksamaen konepaja, Helsingin asematalon saapuvain pikatavarain toimisto, 
Lappeemannan pikatavaratoimisto ja Kuopion konepajan ruokailurakennus seka 
asuintalojen, tavarasuojien, konepajojen ja veturitallien lisarakennukset, kuten 
pesuhuoneet, asemakaymalat, autovajat seka 9 veturitalliin suunnitellut 22 kpl 
uutta veturisijaa. Kertomusvuoden kuluessa valmistettujen taydellisten paa- ja 
erikoispiirustusten lukumaara oli 487 kpl. 

Asuntopulan lieventamiseksi on rakennettu 5 kpl (3 h + k) asuntoa, 118 kpl 
(2 h + k) asuntoa, 18 kpl (h + k) asuntoa, pikatupa- ja parakkirakennuksia 
23 kpl 63 perhetta varten seka yopymishuoneita 28 kpl. Laadituista suunnitel
mista on n. 15 kpl koskenut vanhojen huonerakennuksien muuttamista. Ra
kenteilla olevien ratojen huonerakennuksia varten on enimmakseen kaytetty 
valmiita standardipiirustuksia. Ta.lla.isten piirustusten mukaan suunniteltujen 
rakennusten lukumaara oli 117. Sitapaitsi on huonerakennusjaosto laatinut 
luonnospiirustuksia useita asuntotaloja varten esim. Oulussa, Savonlinnassa, 
Haapamaella ym. seka valmistanut malleja suunnittelunalaisia rakennuksia 
varten. 

Turvalaitejaostossa laadi.ttiin 67 liikennepaikan, 12 tienristeyksen ja 1 
kaantosillan turvalaitoksen uudistus- ja taydennyssuunnitelmat. Taman lisaksi 
jaostossa kasiteltiin 23 muuta opastinteknillista asiaa. 

Erityisesti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia koskevat suunnitelmat: 
Pieksamaki (asetinlaitteet III ja VI), Nikkarila, Joensuu, Tornio, Olhava, Hauki
pudas, Oulu, Hirvineva, Oulainen, Kannus, Haapamaki (asetinlaite ·n), Saaks
jarvi, Hameenlinna, Hikia, Kausala ja Oulunkyla. 

Turvalaitosten kaytantoonottamista va.rten laadittiin 27 asemapiirustuk
sella varustettua erikoisjohtosaantoa, niista 7 varmistuslukkolukituslaitoksia 
varten. 

Valtiomautateiden suojelujarjestyksessa (0. N:o 1254) annettujen kiin
teiden opastimien pimentamista koskevien uusien maaraysten johdosta laadittiin 
viipymatta tarpeelliset rakennepiirustukset ja huolehdittiin kiinteiden opasti
mien pimentamiseen tarvittavien valineiden hankinnasta seka annettiin asentaja
henkilokunnalle tasta aiheutuneet tarpeelliset maaraykset. 

Sen johdosta, etta suurin osa jaoston teknillista henkilokuntaa sedan syt
tymisen johdosta kutsuttiin sotapalvelukseen, voitiin rakennepiirustuksia laatia 
vain vahainen maara. Kertomusvuonna valmistui siten vain 5 uutta rakenne
piirustusta. 

Jaosto valvoi turvalaitostoiden teknillista puolta ja laati niita varten 42 
erikoispiirustusta ja tarpeellisia asetinlaitekilpipiirustuksia 164 kpl. Sitapaitsi 
jaosto huolehti kaikkien asetinlaitekoneistojen ja tarkeimpien erikoistarveainei
den tilaamisesta tyopaikoille ja turvalaitevarastoon seka niiden tarkastuksesta 
ja vastaanotosta. 
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Kertomusvuoden kuluessa saatiin varat kahden uuden tyovaunun han
kintaa seka uusien tyoka1ustojen ostoa ja vanhojen taydentamista varten. 

Geoteknilliset tyot ja toimenpiteet. Rautatiehallituksen g e o t e k n i 11 i. n e n 
j a o s to on jatkanut toitansa kuten edellisinakin vuosina, kunnes sodan puh
jetessa tyOvoiman puutteen takia toita pi.ti supi.staa. Suoritetui.sta selvittelyista 
ja tutkimuk ista mainittakoon seuraavat: 

Maantie- ja rautatietasoristeysten poistawisesta aiheutuvia tutkimuksia 
suori.tetti.in Ko kenkorvan ja Nokian ratapihoilla seka Oitin- Mommilan ja 
Vilppulan- Mantan valisilla rataosilla. 

Uudisrakennuksien pohjatutkimuksia toimitett.i.in Virasojalle, Lahteen, 
Tampereelle ja Vaasaan rakennettavien asuntotalojen rakennuspaikoilla ja Seina
joen veturitallin lisarakennusta varten. 

Lappeenrannan ja Vuoksenniskan satamalaajennukset antoivat aihetta 
selvi.ttelyihi.n. Niinikii.an suoritettiin Milili:elin ja Kyttii.lii.n ratapihojen laajen
nuksia varten tutki.muksia. 

Edelleen tutkittiin Korkeakosken ja Lylyn valisellii. rataosalla HyOnyn 
suota, Parolan ja Leteensuon valilla rumpupaikkaa salaojitusta varten seka 
Kaakamon ja Kylajoen vii.lisella rataosalla Kylajoen siltapaillliaa. 

Inkeroi.sten ja Liikalan asemien valillii. suunniteltua radanoikaisusuuntaa 
oli. jaoston suorittamien tutkimusten perusteella muutettava. 

Salon etelapuolella ns. Tottolan oikaisua varten tebtiin pengervabvi tus
ehdotuksia. 

Puolustuslaitoksen laskuun tutkitti.in rumpupaikka Tammisaaren ja Lappob
jan valisellii. rataosalla. 

Suunn.iteltua teollisuuslaitosta ja satamaa varten oli Valkeakosken satama
rataan nii.bden suoritettava selvittelyja ja uudelle metaUiteollisuuslaitokselle 
Turun Oljysatamaradan varrella laaditti.in eri.naisiii. ratarakennusohjeita ja an
nettiin neuvoja. 

Rakenteella olevalla Kemijarven- Sallan rada.lla tutkittiin Kuopasojan, 
Aatsinginojan ja Pekelojan siltapaikat ja Oriveden ja Jamsan valisella rata
osalla Nytkymenjoen siltapaikka ja samalla radalla maantieristeyskohdat 
Talviaisen ja Lankipohjan seka Alhojarven ja Jamsan valilla . Soransaanti
mahdollisuudet Jamsii.n Kollinkankaalta olivat n.iinikaan selvittelyjen kohteena. 

Lisaksi main.ittakoon, etta geoteknillinen jaosto on oikeudenkayntia varten 
antanut selvittelyja sorae iintymisista Inkeroisten-Haminan radan varrella ja 
erittainkin siellii. olevan Metsakylan liikennepaikan tienoilta. 

IlL Rautatierakennukset. 

Vuonna 1941 jatkettiin rautatierakennusosaston toimesta Varkauden
Vi.in.ijarven, Kontiomaen-Taivalkosken, Suolahden-Haapajarven, Oriveden
Jamsan, Kemijarven- Sallan ja Korian-Harjun rautateiden seka Simolan yh
dysraiteen ja Pieksamaen-Nikkarilan kaksoisraiteen rakentamista. 

Tyottomyyden lieventamiseksi tarkoitettuja toita suoritetti.in Suolahden
Haapajarven, Oriveden-Jamsan ja Korian-Harjun rautatierakennuksilla seka 
Simolan yhdysraiteen rakennuksella. 
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Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin eri rautatierakennuksilla ja muilla raf.::::::;'fs~t. 
tyomailla seuraavasti: 

Varkauden- V iinijarven rautatierakennus. 
'I' alia rautatierakennuk ella, josta viimeinenkin o a oli jo v. 1940 luovutettu 

yleiselle liikenteelle ja josta on H1hempia tietoja v. 1940 kertomuksessa, suoritet
tiin kertomusvuoden aikana taydennys- ja viimeistelytoita. 

V arojen kii;yttii: 
iirtynyt vuodelta 1940, 19 Pl. I: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 38 946: 70 

Myonnetty vuodelle 1941, 19 Pl. I: 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 500 000:-
Yhteensii. mk 12 538 946: 70 

Kaytetty vuonna. 1941 . .. .. . ................. . . .... ............. mk 6 338 756: 60 
---:-::-:--:-:---:-

iirtyy vuod lie 1942 . . . . . . . . .. . ...... . .. . ...... . ...... . ...... mk 6 200 190: 10 

Lisaksi oli tileissa v. 1938, 19 Pl. V: 1, tyottomyyden lieventamiseksi myon
netyn maararahan jaannos mk 143 378: 25, jota ei kaytetty, seka erinaisten 
velallisten ja velkojain tililla Suomen Mineraali 0 /Y:n Juojarven satamaan 
rakennettua pistoraidetta varten uorittamat mk 150 000: -, jotka vuoden 
aikana ka ytettiin. 

Suoritetut tyot: 
Pengerrystyot ja raidesm·an kuljetus. Sorastusta suoritettiin erailla liikenne

paikoilla sivuraiteita rakennettaessa seka valilla Vihtari-Viinijarvi. 
Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 1941 seka rautatie

rakennuksen alusta seuraavasti: 

'1' y i.i I n.j i 
Pa]jou 

Y. 1941 

Kust.-tnnus 
mk 

1--------------------~--------~---

469: - 1 
Penge·rrystyot: 

Riuvattu rata-aluetta ..... . ....... . 
I ~yet~u maata lask-uojista ja purojen 

SlllTOISta ............ . ...... . .. . 
iirrotty maab ojista p nkereisUn .. 

SUrretty maata ojista syrjiiiin ..... . 
» >> leikkauksista penke-

reisiin ......................... . 
iilTetty maata leikkauksista syrjaan 

'luotn lisamaata penkerei iin ilman 
normaaliraitcen junia ..... . .. . . . . 

'l'uotu lisiimaata p nkerei iin normaali-
raitc n junilla ... . .............. . 

Louhittlt kalliota ojista ........... . 
>> >> leikkauksista .... . 

arett~· isohkoja maakiviii . .. ... .. . 
Tehtv puualustaa ................ . 

'' · tukimuuria ................ . 
'' kivipiiiillystettii .. : . . . . . .. .. . 
>> turvcpeitettii. . ............. . 

salaojaa . ................... . 

Sorastus: 
Kuljetettu raidesoraa normaaliraitc n 

junilla ............ . .. . .. . .. . . . . I 

1168 ro 3 

2 961 >) 

3 096 >> 

483 >) 

632m2 

34 214:50 

165 310:50 
60 411: -

1109:20 

6281:-

16 829:30 
23 506: 50 

9310: -

687 228: 5 

vv. 1932-1941 

P a)jous 

341,341 ha 

68 905m3 

82 969 » 
51548 )) 

41733 » 
26 582 » 

565 202 >) 

1 0 1 029 
3 098 

211930 >) 

38 378 » 
1890m2 

37m3 

11081 m2 

67 577 )) 
1 513 Dl 

371243 m3 

Kmt.·um~ 
mk 

327 276:75 

709 425:-
1044 375:70 

484 746:4.0 

15 532 324:-
417 402:50 

6 848 350: 75 

11 006 734: 70 
183 85:60 

12 046 949: 95 
1419 790:95 

5 9: -
2032: -

152 5:60 
115 948:10 
37 551:50 

3 224119:10 
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R'l.tmmut ja ratasillat. Kahden sillan rautao at maalattiin. 
Piiiillysrakenne. Juojarven satamas a kiskoi.tettiin sivuraiteet seka Suomen 

Mineraali 0/Y:n pistoraide, ja Syrjan, Sapun, Ristinpohjan seka Viinijarven 
liikennepaikoilla kullakin kiskoitettiin yksi sivuraide. Viinijarven asemalla 
uusittiin Joen uun puo1einen ratapihan osa. 

Aitaukset ja tiet. Kaksi edellisena vuonna valmistunutta tietii 1uovutettiin 
tieviranomaisten hoitoon. · 

Ristinpohjan tu1o- ja kuormausalueen tie rakennettiin valmiiksi. 
Ristinpohjan, Kaarna1ammin ja Viinijarven liikennepaikkojen tasotus- ja 

tietyot suoritettiin. 
Huonerakennukset ja laitu1·it. Eri liikennepaikoille tehtiin mm. seuraavat 

rakennukset: · 
V ark aut e en 3 perheen asunto, ullwhuone, sauna ja kellari; 
He in ave de 11 e 3 perheen asunto, ulkohuone ja kellari; 
R i t in p o h j a an u1kohuone, sauna ja yleinen kaymala; 
K a a rna 1 am mi. ll e ulkohuone, sauna ja yleinen kayma1a; seka 
Vii n i. j a r v ell e 4 perheen asunto, ulkohuone ja kellari seka tavara

suojan 1aajennus. 
Opastin- ja turvalaitteet. Viinijarven asemalle rakennettiin Varkauden puo

leiseen paahan keskusa eti.nlaite ja siihen kuuluvat merkinanto- ja tur a1aitteet. 

Kontiomden-Taivalkosken rautatierakennus. 
Radalla, jonka rakentaminen oli paatetty huhtikuun 20 paivana 1934 an

netulla 1ailla rautatierakennuk ita vuo ina 1934-1938 ja jonka pituus on 
153 km, jatkettiin lokakuussa v. 1934 aloitettuja toita. Tyot jouduttiin sodan 
johdosta keskeyttamaan rautatiehallituksen 10 paivana heinakuuta 1941 teke
man paatoksen mukaan ja jalella oleva tyovoima siirrettiin ajankohtai.semmille 
tyomaille. Erinaisia pien mpia toita, joi.ta ei. voitu jattaa keskeneraisiksi, jat
kettiin niiden valrnistumiseen asti mika tapahtui lokakuun aikana. 

V arojen kiiytto: 

Siirtynyt vuoclolta 1940, 19 Pl. J: H .... .. ........................ mk 3 622 754: 10 
:\fyonn tty vuoclollC' 1941, 19 Pl. I: 7... . .... ......... ............. 5 000 000: -

Yhteonsa mk 8 622 754: 10 

Kayt,E>tty v'Uonna 194 1 . .. .. ..................... . ...... . ... . ..... mk 3 867 966: -

Siirtyy ynoclE'llP 194:! ... ...... ................. . ........... ... ... mk 4 754 788: 10 

Lisaksi on tileissa v. 1939, 19 Pl. V: 1, tyottomyyden lie entami tksi myon
nettyjen varojen jaannos mk 320 918: 35, jota ei kaytetty. 

Suoritetut tyot: 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljetus. Maa- ja kallioleikkaustoita jatkettiin 
Laajan-Pesiokylan valisella rataosalla seka Kiannan haararadalla. Myos Kon
tiomaen asemalla tehtiin vahaisia maatoita raiteiston laajentami ta varten. 
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Pengerrystoita on suoritettu seka raidesoraa kuljetettu v. 1941 seka rauta
tierakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

Tyi:ilaj i 
I 

v. 1941 l vv. 1934- 1941 
---P-n-Jj-ou-s-~,--.~K~u~s~~~7n~u~s------Pa-lj-o-us-~f-~K~usJ~~:~n~~s--l 

Peng<.1·rystyot: 
Raivattu rata-aluetta ............. . 
Ka~yett.u maata laskuojista ja purojm 

snrr01sta ...................... . 
Siirretty maata oji ta penkercisiin .. 
Siirretty maata ojista syrjiiiin . .. .. . 

• ~ leikkauksista pcnke-
reisiin .. .. ............... ...... . 

Siirretty maata leikkauksista syrjiiiin 
Tuotu lisii.maata pcnkcreisiin ilman 

normaaliraiteen junia ........... . 
Tuotu lisamaata penkereisiin nonnaali-

raiteen junilla . .... ....... ... ... . 
Louhittu kalliota ojista ........... . 

>> >> leikk::.uksista .... . 
Sii.retty isohkoja maakivia ... . .. .. . 
Tehty puualustaa ................ . 

>> tukimuuria ................ . 
~ kivipaiillystetta ............ . 
» sora- ja turvepeitetta ...... . 
>> salaojaa ................... ·1 

I 
Sorastus: 

1 
? l~~ll~tu. ~~~~~s~~-~~- ~~~~~~~~i:~~~ 

1132 m3 

795 & 

13 413 )) 
1247 )) 

3 811 }) 

3 282 }) 
309 )) 

14m2 

4.00 » 
112m 

612:25 

18 908:--
11577:50 
15 235: --

147 992:45 
39 277:50 

106 412:50 

5 621:05 

388 007: 80 
54 8 0:50 

560:--
600:--

12 836:--

310:--

50104 m3 

119 830 >) 

43 870 >) 

674.418 >) 

4.0 062 » 

185 605 )) 

170 790 >) 

1498 )) 
4.6 028 >) 

17107 >) 

1103 m2 

10 327m3 

21390 m2 

375 537 >) 

1474m 

173387m3 

481482:75 

4.88 535:25 
1196 316:10 

357 228:55 

14 529 626: 20 
5604.60:70 

2 434567:70 

1559 226:65 
121512:20 

3 414 44.9:65 
58 319:50 

4 4.63:25 
785 550:20 
429 4.60:45 
490 584= 25 I 
119 571:05 

I 
1 282 324: 3o I 

Rummut ja ratasillat. Rumpuja tehtiin 7 kpl, joista 6 kpl Kiannan haara
radalla. Ylikulkusiltaa varten km 48 suoritettiin kivien hankintaa ja tehtiin 
perustukset valmiilcsi. Laajan alikulkusillan seka Tuomijoen ja Salmijoen sil
tojen rautaosat hankittiin. Loytojoen kivisillan keilamuurit ja Tuomijcen sillan 
pystytystelineet tehtiin. 

A itaukset ja tiet. Tieviranomaisten hoitoon luovutettiin almiina joukko 
tiensiirtoja ja tuloteita. 

Laajan pysakin tulotie valmistui sorastusta lukuunottamatta. Hyrynsal
men, Karppilan ja Oravivaaran liikennepaikoille tehtiin kuormausalueen tulo
tiet seka suoritettiin kuormausalueen tasoitukset. Kontiomaen asemalla soras
tettiin uudelle asuntoalueelle johtava tie seka tehtiin kuormausalueen tiella 
alustaVia toita. 

Huonerakennukset ja laiturit. Eri liikennepaikoilla suoritettiin mm. seuraa-
vat huonerakennustyot: 

K o n t i o m a e 11 a jatkettiin veturitallin perustuksen kaivua; 
Karp pi l a an rakennettiin yleinen kaymala; 
0 r a v i v a a r a an yleinen kaymala; 
H y r y n sal melle l perheen asunto ulkohuonerakennuksineen; seka 
P e s i o k y l a a n pysakkitalo valmiiksi. 
Kontiomaen ja Laajan valilla suoritettiin rakennusten laudoitusta ja maa

lausta. 
Jokikylan vesitorni muurattiin valmiilcsi, pumppuhuone rakennettiin ja 

kaikki putkijohdot seka moottori hankittiin ja asennettiin. 

Rautatie
rakennukset. 
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.Rautatie- s l l. _:] k ra~>ennttk8et. uo artMen-Haapajar·ven rautatiera ennus. 
Suolahden-Haapajarven rautatieUa, jonka rakentaminen oli paatetty 

huhtikuun 20 paivana 1934 annetulla lailla rautatierakennuksi ta vuosina 1934-
1938 ja jonka pituus on 167 km, jatkettiin lokakuussa 1938 aloitettuja toita. 
Vuoden tyot ke kittyivat 7 km. pituiselle Suolahden-Aanekosken rataosalle. 
Rautatierakennuk ella oli toissa myos pienehko maara la.heisten kauppaloiden 
metsa.toihin pystymattomia tyottomia. 

Varojen kiiytt6: 
Siirtynyt Yuodelta 1940, 19 Pl. I: 8 .................... . ..... ..... mk 3 594 520: 45 
Myi:innetty vuod ll 1941, 19 Pl. I: 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 5 000 000:-

Yhteensa mk 8 594 520: 45 

Kaytetty vuonna 1941 ........... . ........... ..... ..... .. ........ mk 4 337 573: 40 

Siirtyy vuodello 1942 ... . ..................................... .. . mk 4 256 947: 05 

Naiden lisaksi on ollut kaytettavana tyottomyyden lieventamiseksi myon
nettyja varoja seuraavasti: 

Si.irtynyt vuodelta 1939, 19 Pl. Y: 1 ........................... ... .. mk 202 110: 70 
~1yi:innetty vnodelle 1941, 19 Pl. V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 690 000: -

Yhteensa mk 892 110: 70 

Ka.ytotty vu01ma 1941 mk 690000:-

Siirtyy vuod llo 1942 ........... . ............ .... .... ........ .. .... mk 202 110: 70 

Suoritetyt tyot: 
Pengerrystyot ja raidesm·an kuljetus. Suolahden-Aanekosken rataosalla 

jatkettiin leikkaus- ja pengerrystoita paris a suuressa tyokohteessa, nimittain 
Riihivuoren leikkauksessa ja Paatelanlahden jarvipenkereella. Naista ensin
mainittu valmistui. Kuljetuksiin on kaytetty Bagnall Ltd:n merkkista kapean
raiteen hoyryveturia. 

Pengerry toita on suoritettu v. 1941 seka rautatierakennuksen alusta seu
raavasti: 

I Tyolaii 1------===-v. 19-U 

Paljous I· 
Kustannus 

mk 

1 Pengerrystyot: . -~ 
Raivattu rata-aluetta ............. . 
Kaivett_u maata laslmojista ja purojen 

Sllil'OJSta ........... . .......... . 
Siirretty maata ojista p nke.reisliu .. 
Siirretty rnaata ojista )Tjih'in ..... . 

. .. » lr kkauksista penke-
relS.l.ln ........................ . . 

Siirr tty maata leikkauksista syrjaan 
Tuotu lisamaata pen.kereisiin ilman 

normaaliraitcen junia ........... . 
Tuotu lisiimaata p nkereisliu normaali

r ai teen j unilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Louhittu kalliota leik.kauksista .... . 

ii.T tty isohkoja rnaakivia .. .. .... . 
Tehty tukirnuuria ................ . 

•• kivipai.U_lyst~tta ............ . 
•> turvepe1tetta .............. . 

salaojaa .............. . ..... 1 

I 
386m3 5 964: -

73 )) 876: -

522 90 251:45 
441 7 563: -

24 322 >) 697 801:45 

25 36 :95 
2 8 9 » 309 363: -
7 85.6>) 222 473.45 

17m2 255: -

451 m 32 710:85 

vv. 103 - 1941 

l'aljou~ I Kustannus 
mk 

I 63 614: 95 
I 

5 715m3 81878:50 
22 050 )) 288 516.20 
3 018 >) 44 523. 50 I 

152 8 3 5 207 550:65 
3571 )) 74 299:25 

7 90 )) 2 095 884:80 

180 558: 70 
9 612 >) 1130 057:75 

33 401 >) 960315:40 
4905:-

1163 m2 31500:-
19 185 )) 56 013.40 

956 m 45 390.85 
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Rummut ja ratasillat. Km 5 olevaan 2l.o m janteiseen alikullrusiltaan han
kittiin rautaosat. 

A itaukset ja tiet. Aanekosken asemalla suoritettiin tuloteiden maaleikkaus
tyot seka osittain kallioleikkaus- ja ajoratatoita. Ramalla. liikennepaikalla suo
ritettiin suuria tasoitustoita . 

H uonerakennukset. 
A a 11 e k o s k e n asemalle rakennettiin ratamestarin asunto, 4 per he en 

ulkohuo11e, kaksoissauna ja kaivo seka tehtiin perustukset valmiiksiasemataloon 
ja tavara uojaan seka kiilattiin tarvittavat luv1jalkakivet. 

Oriveden-J anu;an rautatierakennus. 
Radalla, jonka rakentaminen oli paatetty kesakuun 3 paiva11a 1938 anne

tulia lailla rautatierakennuk ista vuosina 1939-1946 ja jonka pituus Olkkolan 
7 km pitui ine atama.- ja Jamsanko ken 4 km pituisine tehdasratoineen on 68 
km, jatkettiin marra kuu sa 1938 aloitettuja toita. Tyottomyyden lieventami
seksi jarje tetyis a toissii oli tyontekijoita 28 Hameen laanin eri kunnasta seka 
H lsingin ja Turun kaupungeista. Vuoden alkupuoleUa oli heidan lukumiiariinsa 
keskimaarin 370, mutta pieneni kesakuu ta liihtien, niin etta heita vuoden jalki
puoliskolla oli keskimaarin vain 30. Majoitusta arten tehtiin kolme parakkia 
entisten kuuden lisaksi. 

Vm·ojen kayttO: 
Siirtynyt vuodelta 1940, 19 Pl. I: 8 ... . ....................... . .. mk I 914 442: 95 

16 000 000: -
1000 000: -

Myonnetty vuodelle 1941, 19 Pl. I: 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 

(Jamsanko ken haararata) . . . . . •> 

~~------~~------~ Yhteensii mk 18 914 442: 95 

Kaytetty vuonna 1941 ... . ...................................... mk 14 621 211: 60 

Siirtyy vuodolle 1942 ........................................... mk 4 293 231: 35 

Naiden lisaksi 011 ollut kaytettavana tyottomyyden lieventamiseksi myon
nettyja varoja seuraavasi.i: 

Siirtynyt vuodelta 1939, 19 Pl. V: 1 ............. . . . .............. mk 350 000: -
1 601 773: 90 •> 1940, 19 Pl. V: 1 . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. •> 

Myonnetty vuodelle 1941, Erinaisten velallisten ja velkojain tili . . . . . •> 4 4r;O 000:

Yhteensa mk 6 401 773: 90 

Kaytctty vuonna 1941 

Siirtyy vuodelle 1942 

Suoritetyt tyot: 

m.k 5 138 108: 35 

mk l 263 665: 55 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljetus. Pengerrystoitii jatkettiin paaa ias a 
edellisina vuosina alotetuilla suuritoisimmillii. kohdilla km l-16 24-28, 33-
38 seka 50-54. 

Oriveden ratapihan laajentamiseen tarvittavan taytemaan kuljetusta Ori
pohjan pysakkialueen leikkauksesta normaaliraiteen junilla jatkettiin sedan 
alkuun asti, jolloin tyovoima ja liikkuva kalusto jouduttiin luovuttamaan ajan-

Rauttttill
mkennukstt. 
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kohtaisempiin toihin. Maan kuormaus tapahtui Orenstein & Koppel kaivin
koneella n:o 222. 

Rautatierakennuksella oli lisaksi kaytossa kaksi hoyry- ja yksi moottori
veturi kapearaidekuljetuksessa seka kaksi dieselmoottorilla varustettua ilma
tiivistajaa koneporineen. 

Pengerrystoita on suoritettu v. 1941 seka rautatierakennuk en alu ta seu
raavasti: 

I 
I 

v. 1941 

I 
vv. 1938-1941 

Tyolai i 
I Kustannus I Kustannus PaUous mk PaUous mk 

Pengerry tyot: 
Raivattu rata-aluetta ... .. .... . .. . . - 6381: - - 142 638:95 
Kaivettu maat1~ laskuojista ja purojen 

siirroista .......... .. .. . . . .. .... 2 432m3 63 353 :95 18 785m3 314 746:70 
Siirretty maata ojista pcukereisiin .. 4346 >) 97 591 :40 41790 >) 707 122: 45 
Siirretty maata ojista syrjiiiin ...... 954 >) 20 899:75 4534 >) 71159:55 

>>. .. >> leikkauksista penke-
105 349 4 469 618:75 358 913 13 013 630: 80 TClSllll ••••••• •• 0 • •• ••• •••••• 0 ••• 

)) )) 

Siirretty maata leikkatlksista syrjiiiin 637 >) 15114: - 10 532 >) 161730: -
Tuotu lisamaata penkereisiin ilinan 

675 354:80 uormaaliraiteen junia ............ 10 887 )) 174193: - 55 632 )) 

Tuotu lisiimaata penkereisiin normaali-
raiteen junilla ........... . ....... 19 677 » 429130:75 19677 )) 559378: -

Louhittu kalliota ojista . ........ . .. 117 » 8 647:- 69 )) 79 92:50 
» >> leikkauksi ta .... . 45190 » 4085154:80 120 699 )) 10 723 514: 10 

Siiretty isohkoja rnaakiviii ...... . .. 9 958 >) 464 447:50 27 543 » 1003 209:80 
'l'ehty puualustaa .. ..... ... . . ... .. - - 10m2 23 635:20 

» tukimuuria .. . .............. - - 144m3 527:50 
>) kivipiiiillystettii . . ........... 1 474m2 53945:- 7 436m2 233165: -
>) turvepeitettii . ... .. .. . ... . . . 2 604 » 11338: - 21048 >) 

I 
5 403:50 

I) salaojaa . .. . ...... . ......... 115m 4442: - 133m 83 763:45 I 

Rummut ja ratasillat. Rumpuja rakennettiin 24 kappaletta ja kaytettiin 
niihin kivea 2 282 m 3 . 

Venetjoen 12. o m janteisen levysillan rautaosat hankittiin. Sulkusalmen 
22.o + 26.o + 22.o m janteisen sillan Oriveden puoleisen maatuen ja valipilarin 
perustu tehtiin ja kivia seka soraa hankittiin muureja varten. Nytkymenjoen 
18.o m jannemittaisen sillan Jamsan puoleinen maatuki perustettiin ja hankit
tiin paalupuut Jamsanjoen 12.o + 48.o + 12.o m janteista siltaa varten. 

Aitaukset ja tiet. Muutamia tilusteiden siirtoja suoritettiin. 
Huonerakennukset. Eri liikennepaik:oille tehtiin mm. seuraavat rakennukset : 
0 r i v e de 11 e 4 perheen asunto ulkohuonerakennuksineen; 
T a l v i a i s i i n 2 perheen asunto ulkohuonerakennuksineen. 
Pl. 56 rakennettiin kaksoisvahtitupa ulkohuonerakennuksineen. 

K emijarven-Sallan 1·autatierakennus. 
Talla Moskovan rauhansopimuksessa rakennettavaksi maaratylla 86.4 km 

pituisella radalla, jonka suunnan valtioneuvosto vahvisti 20 paivana kesakuuta 
1940, jatkettiin kesakuussa 1940 aloitettuja toita. 

Toiden suoritus tapahtui kertomusvuoden aikana sangen vaiherikkaissa 
oloissa. Vuoden alkupuolelia toistuivat Neuvostoliiton taholta seka V'irallista 
diplomaattista tieta etta valittomasti rajakosketuksissa radan rakennu toiden 
kiireht irniset. Lukuunottamatta Kello elan liikennepaik:an ja rajan valia, kaik-
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kiaan vain muutamia kilometreja, suoritettiin toita kautta linjan taydella te
holla. Ankara tal i, valiin 40°-50°0 pakkasineen, rajoitti kuitenkin osittain 
varsinkin pengerrystois a tyo aavutuksia. 

Kesakuun puolivalissa rakennu toiden oltua vuoden kaynnissa alkoi uusi 
kiireinen tyovaihe. Ensin sodanuhka ja sitten alkanut sota pakottivat kiirebti
ma an toita aarimmilleen. Tyontekijamaara, joka alkuvuode ta oli ollut kor
keimmillaan huhtikuun 3 paivana, eli 3 422 henkea, laski valilla sotahuhujen 
ja a ekuntoisten miesten toisiin tehtaviin siirt misen tahden ai:na puoleentoista 
tuhanteen. Tama oli korvattava tyovelvolli ilia, joita oli elokuun I paivana 
noin puolet vuoden suurimmasta tyontekijamaarasta, 3 580 hengcsta. 

Tyovoiman lisaaminen aiheutti uusien majoituspaikkojen rakentamista ja 
kunnostamista. Lopulta oli 4 7 rakennusta tyonjobdon, konttorihenkilokunnan 
ja ravintoloiden kaytossa seka 81 rakennukseen majoitettuna tyontekijoita. 
Naista yhteensa 128 rakennuksesta oli tehdasmaisesti valmistettuja 84 ja rauta
tierakennuksen toimesta tehtyja 28. 65 rakennusta oli kaytettyna yhteismajoi
tukseen ja 42 perhemajoitukseen. Muonituk esta huolehti edelleen koko vuo
den Osuusliike Salla r.l. Laakintahuoltoa varten palkattiin rautatierakennuksen 
sairastuvalle toinen sairaanhoitajatar ja linjalle terveyssisar. Tyontekijain hen
kiseksi huoltamiseksi jarjestettiin 39 valistustilaisuutta ja tilattiin sanoma- ja 
aikakausilehtia 231 vuosikertaa seka hankittiin 10 radiota ja 18 tyomaakirjastoa. 

V arojen kaytto: 

Siirtyny t vuodelta 1940, 19 Pl. I: 8 ... .. . . .......... . ... . ....... mk 
Myonn tty vuodelle 1941, 19 Pl. I: 8 .. . . . . . ... .. .. .. ... .. . . .. . . 

•> ....................... . 

4 976 831 : 20 
75 000 000: -
80 000 000: -
50 000 000: -

Yhteensa rnk 209 976 831: 20 

IGi.yt tty vuonna 1941 . . ........ .... . .... . . . . . . ....... . . . . . . . . . mk 173 277 878: 25 

Siirtyy vuodelle 1942 .. ... .. . ..... .. . .. . ... .. . . ....... ..... . . . . rnk 36 698 952: 95 

Suoritetut tyot: 

Puhtaasti rakennuk en kannalta katsoen ovat vuoden vaiherikkaat tapahtu
mat haitanneet huomattavastikin rautatierakennuksen edistymista. Alkuvuo
den kiireinen tyoskentely radan kiskoittamiseksi mahdollisimrnan nopeasti ja 
sittemmin keskeneraisen radan liikennekuntoisena pitaminen ovat itoneet run
saa ti tyovoimaa ja varoja, jotka rauhallisemmissa olois a oli i kokonaistuloksen 
kannalta voitu sijoittaa tehokkaammin. 

P engerrystyot ja raidesoran kuljetus. Keskeneraisten rataleikkausten ja 
penkereitten tekoa jatkettiin. Varamaan ja raidesoran kuljetuksen jarjestami
seksi mahdollisimman lyhyilta matkoilta avattiin uudet soranottopaikat vanhan 
radan varrelle n. 3 km Kemijarven asemalta lanteen, Kur. uun ja K elloselkaan. 
Tyotehon lisaamisek i saatiin kaytettavaksi viela lisaa kaivinkoneita ja sita 
muka.a kuin lciskoitus edistyi, ryhdyttiin maan ja soran siirtamiseen normaali
raiteen jtmilla. Rautatierakennuk en kaytossa on ollut lO kaivinkonett~, niista 
3m ottorikayttoista ja kapearaidekaluston lisak i 7-ll normaaliraiteen veturia 

Rautatie
rakennukset. 



Ratd4tie
~akennukset. 
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vaunuineen. Kuljetustehtavissa on kaytetty myt>s autoja, joita vuoden alussa 
oli eniten, eli keskimaarin 50 yksityisautoa ja 3 rautatierakennuksen o:maa_ 
Sum·immat pengerrystyt>t, Kotavaaran ja KelloseHin leikkaukset seka Kemi
joen, Kotajarven ja Kelloselan penkereet siirtyivat huomattavan keskenerii.isina 
viela seuraavan vuoden toiksi. Raidetta sorastettiin auttavaan liikennekuntoon 
Joutsijarven-Salmivaaran valilla, km 25-56. 

Pengerrystoita on suoritettu v. 1941 seka rautatierakennuksen alu ta seu
raavasti: 

I 
v. 1941 

I 
vv. 1040--1941 

'.ryolaj i 

I Ku.stannus I Kustannus Paljous mk Pnljous mk 

Pengerry tyiit: 
Raivattu rata-aluetta ... . .......... - 140 762:- - 555 772:50 
Kaivettu rnaata laskuojista ja pmojen 

siirroista ...... . .. . ....... . ... . . 7 894 rn3 253 316:65 19 949m3 471072:70 
Siirretty maata ojista penkereisiir, .. 18 052 )) 607 533:45 92 619 )) 2 336 097: 50 
Siirretty maata. ojista syrjiiiin ...... 24 759 )) 53 375:50 36 964 >) 729 43 : -

•>. .. >> leikkauksista penke-
552 932 35 362 947:35 38194 47 -173 162: 60 rersun ....... . ...... . ........... )) >) 

ISiinett.v maata leikkauksista syrjiiiin 73540 >) 3 732 201: 50 74 792 )) 3 752104: 50 
1't10tu lis~m~ata p ~ereisiin ilman 

37 48 12 9 304:15 82 901 2 951564:30 normaalirartecn JUIDa ............ » » 
'fuotu lisamaata 1:enk r i iin norma ali-

raitem junilla .. . ..... . ...... . ... 146 696 )) 10 057 985:35 162 611 )) 1214 295:75 
Louhittu kalliota ojist,a ............ 104 )) 23 672:- 207 )) 55 685: -

>> •> leikkauksista ..... 48136 )) 9114892: - 56 546 )) 11603 707: 90 
Siirctty isobkoja maalrivia ... . ..... 20 073 >) 1184 599: 65 35 599 )) 2166 738:35 
Tehty tukimuuria .......... . ...... 359 >) 27 440:- 359 )) 27440: -

» Jrivipiially tetta ............. 2 386m2 139 601:- 2 624m2 154151: -
)) turvepeitetta ............... 3361 )) 1 105: - 4674 )) 21560:50 
)) salaojaa ........... . ... . .... - - 24m 8 702:50 

Rummut ja ratasillat. 32 rumpua rakennettiin valmiiksi. Siltatoista val
mistui vuoden lnittaan 33 sillanmuuria ja 10 sillanmuurin perustusta seka kah
den 60 m janteisen ristikkosillan rautaosat asennettiin taysin ja Kemijoen paa
vaylan 70 + 84 + 84 + 70 m janteisen ristikkosillan rautaosat osittain. Silta
t<>issa oli kaytettavana lukuisten kasikayttoisten nostokurkien lisaksi 4 North
west-moottorinostmia ja 3 hoyrynostokmkea. 

Pddllysrakenne. Radan edellisena vuonna Kelnijoen lansirannalle paatty
nytta kiskoitusta jatkettiin pengerrystoiden edi tymisen mukaan. Kelnijoki 
ylitettiin aluksi normaaliraidejunilla keinotekoisesti vahvistettua jaata myoten 
ja kesalla valiaikaista puusiltaa pitkin. Rataa kiskoitettiin eri paikoissa linjalla 
lruljettaen kiskoitustarpeet autoilla tyopaikoille. Kaikkiaan kiskoitettiin 91,145 
km raidetta ja naulattiin 29 yksinkertaista vaihdetta, seka lisaksi soranotto
paikoille tehtiin 6 .12 km raidetta ja naulattiin 7 vaihdetta . 

Tiet . Rajalan ja Ruuhijarven maantiensiirrot, edellinen 2 400 m pitka, 
km 29-31, ja jalkimmainen 520 m pituinen Jrm 67, valmistuivat. 

Lenniitin ja puhelin. Kelnijarven ja Sallan valille rakennettiin entisten 
lisaksi kaksi uutta kaksoispuhelinjohtoa. 

Liikenne. Radan valmistuttua riittavaan kuntoon aloitettiin liikennoimi
nen rautatiehallituksen antamien maaraysten mukaisesti. 
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Korian-Harjun rautatierakennus. 

Radalla, josta tarkempia tietoja on vuoden 1940 kertomukses a, jatkettiin 
tammilruussa 1940 aloitettuja toita. 

V a'rojen kiiyttO: 
Myonnetty vuoclelle 1941, 19 J->1. I:!) ............................. mk 4 500 000: -
Kaytetty yuonna 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 15 950: -

• iirty~: vuodclle 1942 ..................... . .... . .......... ..... .. mk 4 484 050: -

Naiden lisaksi on ollut kaytettavana tyottomyyden lieventamisek i myon
nettyja varoja seuraavasti: 

Siirtynyt vuodelta 1940, 19 Pl. V: 1 .................. . ..... . ..... mk 1 2 3 672: O;:; 
Kaytetty vt1onna 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 1 267 325: 15 

Siirtyy vuode>ll 1942 .......... .. ....... . .............. . ......... mk 16 436: 90 

Suoritetut tyot: 

Vajaiden penkereiden tayttamista jatkettiin ja rata sorastettiin, mutta 
aikaisen talven vuok i jai pieni maara paally soraa vetamatta ja lopputa aus
tyo suorittamatta. 

Voikkaassa olevan, Kymijoen yli johtavan rata illan loppukuntoon raken
tamista varten tarvittavien siltakivien hankintaa jatkettiin. 

Simolan yhdysraiteen 1·akennus. 

Yhdysraiteella, josta tarkempia tietoja on vuoden 1940 kertomuk e sa, 
jatkettiin alku uodesta toita suunnitelman mukaisesti. odan syttyessa uudel
leen kesakuussa voitiin toita jatka.a vain vahennetyin voimin. 

V arojen kiiyttO: 

:-liirtynyt vuodPlta. l!l40 tyottomyyden licventiimi ·ekRi myom1cttyjen 
varoj n jtliinnos 19 Pl. Y: 1 ......... . ....................... mk 446 532: 80 

joka yuonna. 1941 kokonaan kaytC'ttiin. 
iirtynyt vuodelta 1940 Yiipmin-Ti nhaaran radalUlluuto;,ty"lta, 19 Pl. 

I: 10, Kulk:n k.irjclmau N:o 11518 9/10 19-10 mukaisia varoja ... mk a 750 000: 
Ki:i ·tetty vuonna 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 2 882 994: 20 

Siirtyy vuodoUe 1942 .... . ............................ . ... ... .... mk 867 005: 80 

Su01·itetut tyot: 

Kaksi li asivuraidetta naulattiin. Tehtiin liikennerakeunu. ja 2 perheen 
asuntoon peru tu . 0 a turvalaitteita asennettiin. 

Pieksamden-N ikkarilan lcaksoisraidemlcennus. 

Radalla, josta tarkempia tietoja on vuoden 1_940 kertomuksessa, tehtiin 
ta ydennystoita. 

Rautatu
rakennukset. 
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Varojen kayltii: 

Siirtynyt vuodelta 1940, 19 Pl. I: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0. 00 00 mk 1 270 447: 20 
Kaytetty vuonna 1941 kokonaano 

Suoritetut tyot: 

Paaraide sorastettiin tayteen korkeuteen, oijottiin ja tarkistettiin o Nikka
rilan pysakilla tehtiin kaksi sivuraidetta valmiiksio Samalle pysakille rakennet
tiin pysakkitalo ulkohuoneineen ja kellari, henkil6laituri seka pysakin kiertotie, 
joka samalla tulee olemaan pysakin kuormausalueen tulotiena. 

Rautatietutkimukseto 

Vuonna 1941 suoritettiin seuraavassa selostetut rautatietutkimukset, joita 
varten varsinaisia tutkimusvaroja on kaytetty seuraavasti: 

Siirtynyt vuodelta 1940, 12 Pl. XI: 7 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o. o 0 0 0 o o 0 0 o 0 o 0 0 o 0 0 mk 142 764:15 
Kaytetty vuonna 1941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 93 957: 95 

Siirtyy vuod lie 1942 0 o o. o o o o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o o o o 0 o o o o o o o o o 0 o o o 0 o 0 o o 0 o .. 0 o mk 48 806: 20 

Lisaksi oli vuodelle 1941 myonnetty 12 Pl. XI: 7 mk 100 000: -, joka 
Jal kayttamatta seka Rauman kaupungin Harvialan- Matkun- Peipohjan ra
dan tutkimista varten m ontamista varoista vuodelta 1940 jaanyt jaannos 
148 820: 25, josta kaytettiin 36 982: 050 Samaten olivat erinai et toiminimet 
ja Tampereen kaupunki myontaneet 175 000: - Tampereen- Kyrosjarven rata
suunnan tutkimiseen; tasta kaytettiin mk 2 738: -. 

Vuoden 1941 kevaalla jatkettiin eraiden edellisena vuonna kesken jaanei
den tutkimusten maastotoita vahaisessa mi.iarin seka suoritettiin naihin tutki
muksiin llittyvien piirustusten ja laskelmien laatimiseto 

Vaasan-Harman ja Tampereen- Kyrosjarven ratasuuntien seka Kontio
maen- Taivalkosk n radalta erkanevan Kiannan satamaradan uuteen Suomus
salmen kirkonkylaan asti suunnitellun jatkon tutkimukset aloitettiin, mutta 
taytyi ne keskeyttaa sodan syttyessa, koska teknillinen tyovoima siirtyi maan
puolustustehta viino 

Vuonna 1941 kaynnis a olleisiin rautatierakennuksiin niiden aloittamisesta 
lahtien kaytetyt rahamaarat, taysiksi markoiksi tasoitettuina, ja rautatietutki
muksiin v o 1941 kaytetyt varat ilmenevat euraavasta taulukostao 



Vuosi 
Varknul!- Kontiomiiki-1 Huolahti- OriYesi-

Korla- JTorju I . lmolnn yh- K emijiirvl - Pieksamakl- I Yhteensa VUnUiirvl Talva lk oski Hanpajtirvi Ji.i,ru.~:.a dysrnide Salin ikkarila 

I 

1932 2 344 749 2 344 749 
1933 19 238 95 19 238 958 
1934 758 377 2 017109 10 775 486 
1935 8 573 255 9 611692 181 -!947 ... 

-.] 

1936 10 704 63J 10 521 163 21225 797 
1937 11995 233 9 712 299 21 707 532 
1938 21 003 901 12 450 915 16013 2 491 053 35 547 251 
1939 32 228 735 29 912 353 10 0 1 576 11 61 449 84 0 4113 
1940 20 058 30! 4443 702 6 333 69 16 931 281 6 216 328 2 203 467 75 023169 il729 553 133 939 673 
1941 .... . - 6 33 757 3 867 966 5 027 573 19 759 320 1 283 275 3 329 527_173 !7'i 878 1270 447 21415J 743 

141 244 903 1 82 537l99 23 044400 49 04310~ 7 499 603 5 532 994 I 2-i8 301 047 4000 000 561 203 249 
RautatictuUdmukset v. 19-11 133 678 

Kaikkiaan mk 56133f927 



.. 
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IV. Liikkuva kalusto ja sen tarveainekulutus, konepajat ja 
sahkolaitteet. 

{;,;~~~;:r~~ii!:. Vetut·it. Vuonna 1941 laadittiin Ks-sarjaa varten valurauta-arinan, etu-
1~!f,':fia· 8trf:'o~ maisen vetolaatikon, luistihak:in. venttiilijalustan ja sii.hkovalaistuk ·en piirus-

laiueet. tukset. PI- arjalle tehtiin uudet piirustukset tenderin kehyks sta vetolaa
tikkoineen eka veturin takatelista palautuslaitteineen. Usealle veturisarjalle 
laadittiin piirustuk et savupesassa olevaa lietsoinlaitetta varten. Kaikk:ien 
veturien ja tenderien ak eleita varten tehtiin tilauspiirustuk et. Junalammityksen 
paineenva henn ysventtiili piirrettiin. 

Virosta maahantuoduille ja venalaisille, sota aaliina saaduille vetureille 
piirrettiin mm. uusi kaantoarina, uusi viheltimien sijoitus- ja tuhkalaatikon 
muutospiirustus, erimallisia jarrutonkkia seka uusi valtaventtiili. U ealle kysy
myksessaolevista veturi arjoi ta laadittiin junakuormitustaulukot. Uusia veturi
tilauksia varten laadittiin tarpeelliset hanlcintamaaraykset seka va.lvottiin vetu
rien rakennustoita Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus Osa.Ke-Yhtios a ja 
0 . Y. Lokomo A. B:ssa. 

Vaunut. Vuonna 1941 kaytettiin vaunuja. rakennettaessa vanhoja hylatty
j~m vaunujen aluskehyksia laatimalla niihin tarpeelliset rnuutos- ja li apiirus
tukset eka uudet runko-, isustus- ja kokoonpanopiirustukset tarpeellisi.ne tyo
piirustuksineen. Nain tehtiin jo ed.ellisenii vuonna a.Ioitetun puolustuslaitokselle 
valmistettavan, siirrettavaan pesulaitok een kuuluvan kuivausvaunun, Riihi
maen lennatinasentajien asunto- ja tyovaunun seka turvalaitejao ton asunto
ja tyovaunun piiru. tukset. 

Uudelleen rakennettaessa tuhoutuneita III lk Ei-vaunuja n:ot 22602, 22619 
ja 22630 tehtiin naiden vaunujen alkuperaisiin runko- ja aluskehyspiirustuksiin 
sahkovalaistuslaitteen aiheuttarnat muutos- ja lisapiirustukset. 

Uusia sailiovaunuja rehuliuoksen kuljetukseen rakennettiin 2-ak elisia 
10 rn3 ailiolla ja 3-akselisia 16 m 3 sailiolla. Naita varten tehtiin uudet piirus
tukset, paitsi alu kehykset rakennettiin aikai empien piirustusten mukaan. 

Posti- ja lennatinlaitokselle rakennettuihin 19 620 mm pituisiin postivau
nuihin laadittiin piiru tukset. 

Okm-vaunujen alu kehyksen vahvistami esta laadittiin piirustukset. Sa
moin on junien nopeutta ja vaunujen kuormitu ta suurennettaessa taytynyt 
vahvistaa seka matkustaja- etta tavaravaunujen rakennetta ja laatia niista 
uudet piirustukset. Tasta syysta ja piirustusten taydentamiseksilaadittiin uudel
leen Gg-, Gb-, Hdk- ja M-vaunujen aluskehyspiirustuk et o ineen. 

Tyojarjestyk en muka.isesti huolehdittiin yksityisten toiminimien rakenta
mien vaunujen piirustusten tarkastami esta ja valmi tuneiden vaunujen hyvak
symisesta. Samoin valvottiin uu ien vaunujen ja pyorakertojen valmistu sta 
Pasilan konepajalla. 

Toimi ton tehtavana on myos ollut vaunujen kaasuvalai tuksessa kaytet
tavan kaasun valmistuksen ja kuljetuksen jarjestely. 
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Ldmmityslaitokset. Vuoden 1941 kuluessa tehtiin koneteknillisessa toimiR-f~i~~u:,~;~~~ 
tossa tyopiirustukset ja osaksi ku ta1musarviot Turun konepajan maalaamon, ;~};:';:; 8tlf:t~;. 
Kouvolan siirtokuormauslaiturin ja tavarasuojuksen, Seinajoen veturitallin lisa- znw.eet. 

rakennuksen, Vainikkalan, Etusimolan ja Aiinekosken a ematalojen, Rovanie-
men ja Tampereen halkotyolaisten ruokailuhuonerakennu ten, Lappeenrannan 
pikatavaratoimiston ja tavarasuojan, Seinajoen ja K min auto- ja paristovaunu-
vajojen, Vainikkalan tavarasuojan, Lappeenrannan toimi to- ja lepohuoneraken-
nuks n, Kokkolan autovajan. Pasilan muunto-asEman, Jo nsuun ravintola
rakennuks n Pieksamaen ja Salon yopymiskotien, Oulun akkumulaattorivaunu-
vajan, Viipurin aliaikaisen asematalon seka Pieksama n pari tovaunujen la-
taamon ja pikatavarasuojan lammityslaitoksia varten. Lisak i useaan edella
mainittuun rakennukseen tehtiin ve. i- ja viemarijohtosuunnitelma. 

Mita aunuihin tulee niin tehtiin puheenalaisena vuonna DEi~vaunujen 
N:o 2634-2639 ja Ei-vaunujen N:o 22192-22209 seka puolustuslaitokselle ra
ketmettujen . iirrettavien pesulaitosten kuivatusvaunujen lammityslaitosten tyo
piirustukset. 

Kon ·truktiivi ten toiden ohella on koneteknillinen toimi to suorittanut 
seka yk ityi ten toiminimien etta Helsingin konepajan valtionrautateille raken
tamien lammity laito ten ja vesi- ja viemarijohtolaitteiden tarkastami ia ja 
vastaanottoja seka antanut lau untoja lampoteknilli i . a ja polttoainekulutusta 
koskevissa asioissa. 

Konepajat. Valtionrautateiden paakonepajoja oli vuonna 1941 kaikkiaan 
kuusi, nimittain Helsingi sii Pa ilassa, Turussa, Vaasa sa, Oulussa ja Kuopios. a. 
Pieksamaen vaunujenkorjauspaja toimii toistaiseksi Kuopion kon pajan alai
sena. Konepajojen toiminta vuonna 1941 oli paaasiallisesti edellisen vuoden 
tyoskentelyn jatkoa ja kohdistui liikkuvan kaluston kunnos apitoon ja uu imi
seen. Erinaisia toita on suoritettu allamaini.tusti: 

Korjatuu kaluston Jnlmmlillrii 

I 
-

I 
Yeturit ja rnoottori-

Henkilo\'nunut Tuv:\ra.vnunnt 
Koncpajn Vt\Ullltt 

I I Tiiyo· l Villi· 

I 
Va.ur.-. Tih1'· 1 Pika- I Ynur.- '!'iiY!o\-

I 
Yi\li- I Pika' 

I 
Vnur.· 

korj. korj. knrj. korj. korj. k<>rj. k ori. korj. korj. Jcorj. 

Helsinki .. . .. . . . . j 871 --1 -I ' 
76 3~ I - - - -

51 Pasila .... . ...... 18 25 808 372 J 3187 43 531 
Turku .......... . 32 27 G 3J 107 3 391 331 1 729 381 
Vaasa ......... .. 42 67 17 1 28 70 12 453 93 347 14 1 Oulu ............ 20 98 32 49 137 20 675 207 922 63 
Kuopi~ ja Picksii- 75 1 62 sl 137 159 ! 976 202 8271 mii.ln ..... .. ... - -

l.'llteensii 263 366 64 1056 8J5 39 5 6821 876 4356 120 ' 

Paitsi edella mainittuja korjauksia paakonepajoissa suoritettiin muitakin 
toita, joi ta erikoisesti mainittakoon seuraavat: 

Helsingin konepajassa uoritettiin 80 tay - ja 47 sisapuolista kattilan kat
sastu ta ynna korjausta. Ta starkastuksien yhteyde a valmistettiin 3 uutta 
veturikattilan tulipesaa ja 19 veturin savutorvea. Pajassa korjattiin mm. 8 650 
veturin ja aunun jousta seka valmistettiin 3 450 puskimenpaata, 1940 vaunun 
vetokoukkua 3 590 jousilaattaa 4 020 vaunun sarvirautaa, 1 700 rautakankea 
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;::~~~u~:.t:~'t:!e~ym. Yhteensa kaytetti:in 589 tonnia rautaa ja terasta, siita pajassa 540 tonn:ia. 
;~~;~~j~·s~~'f:i. Valetti:in 4 344 laakeripesaa, 110 689 veturin ja vaunun jarrutonkkaa, 22 luis-

lailteec. tia ja hakkia, 19 sylinterin kantta ja pohjaa, 1 616 mannanjousirengasainesta, 
7 528 arinarautaa, l 022 vaihteen jalustaa ja painoa, 158 kaatoarinaa, 126 lampo
patteria, 52 kam.iinaa, vesiviskurin osia ym. Yhteensa valmi tetti:in ja valetti:in 
valurautaa 2 428 tonnia seka valetti:in messinkia 36 763 kg. 

Pasilan konepajassa valmistetti.in 13 matkustajavaunua, 32 konduktoori
vaunua, 281 katettua tavaravaunua, 150 avonaista tavaravaunua, 44 sora
vaunua, 25 sailiovaunua, 8 asunto- ja erikoisvaunua ja 3 postivaunua seka ra
kennetti:in uudelleen 14 matkustajavaunua, 82 katettua ja 191 avonaista tavara
vaunua. Samassa konepajassa suoritetti:in vaunujen muuto toi.ta. Niinpa ase
tetti:in vahvistettu vetolaitos 2 matkustaja- ja 61 tavaravaunuun, vahvistetut 
jousipukit 40 tavaravaunuun ja vahvemmat laakeripesat 2 matku taja ja 41 
tavaravaunuun. Sitapaitsi rakennetti:in 5 kpl 10-27 metrin rautasiltaa, joiden 
yhtei.nen paino on 227 tonnia. Yhteensa kaytettiin 3 597 tonn:ia rautaa ja te
rasta., siita pajassa ja pultti- ja niittiosastossa 1 310 tonnia, seka valettiin mes
sinkia 4 7 044 kg. 

Turun konepajassa suoritettiin 28 tays- ja 19 sisapuolista kattilankatsas
tusta ynna korjausta. Uudelleen rakennettiin 28 katettua ja 30 avonaista ta
varavaunua eka 6 soravaunua, valmistettiin 17 erilaista resi:inaa ja kasivaunua, 
4 71 rataki kon ruuviavainta ja sorkkarautaa, 300 rautakankea, 500 kirvesta 
vetureihin, 124 (62 paria) ki:inteata raidepuskinta, 500 vaihteen asetinta, 1 082 
vaihteenkielta, 767 vaihteen ja raiteen risteysta, 4 444 erilaista vaihteen osaa, 
3 914 erilaista lyhtya ja lamppua, 2 492 erilaista kannua ja voiteluruiskua, 600 
erilaista kippoa ja sankoa, 190 vaate- ja tyokalukaappia, 100 hiilimittaa ym. 
Yhteensa kaytettiin 1 180 tonnia rautaa ja terasta, siita pajassa 308 tonnia, 
seka valettiin messinkia 11 530 kg. 

Vaasan konepajassa suoritetti:in 24 tays- ja 20 sisapuolista kattilankatsas
tusta ynna korjausta, rakennetti:in uudelleen 15 tavaravaunua, valmistetti:in 
18 veturitallin savutorvea, 5 paria veturitallin ovia, 72 halkomittavaunua ja 
100 rautakankea seka korjattiin 1 lumiaura, . 2 rata-autoa, Vaasan halkotarhan 
nostolaite, 3 sirkkelisahaa ja 1 923 veturin ja vaunun jousta. Yhteensa kaytet
tiin 73 tonnia rautaa ja terasta, siita pajassa 38 tonnia, seka valettiin messinkia 
21 638 kg. 

Oulun konepajassa suoritettiin 7 tays- ja 9 sisapuolista kattilankat astusta 
ynna korjausta, asennettiin keskusjunavalaistus yhteen veturiin, valmistettiin 
9 3-pyoraista resiinaa, 20 matkatavarakelkkaa, 25 matkatavarakarrya, 900 
rautakankea, 154 poramoukaria, 106 hiilimittaa seka korjattiin 10 kaivinkonetta, 
2 puomia, 14 kaivinkauhaa, 1 rata-auto, lumiaura, 13 3-pyoraista resiinaa, 26 
matkatavara- ja makasiinikarrya, 106 loppuopaste- ja muita opa telyhtyja. 
Yhteensa kaytettiin 100 tonnia rautaa ja terasta, siita pajassa 59 tonnia, seka 
valettiin messinkia 10 921 kg. 

Kuopion konepajassa ja sen alaisena toimivassa Pieksamaen vaunujenkor
jauskonepajassa suoritettiin 36 tays- ja 31 sisapuolista kattilankatsastusta ynna 
korjausta, valmistettiin 181 veturin arinaa, 14 tavaramakasiinin ja veturitallin 
oven rautaosat, korjattiin kaivinkone ja lumiaura, uoritetti:in muutoksia 11 vau-
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nussa seka asennettiin ve iviskuri J yvaskylaan. Yhteensa kaytettiin 90 tonniaf;:~:;:~~~ 
rautaa ja terasta, siita pajassa 32 tonnia, seka valettiin messinkia 14 976 kg. ::tJ~1fr; 8~kJ:o~ 

Kuluneen vuoden aikana suoritettiin paakonepajoissa tyotehon parantami- laiJUet. 

seksi pienempia laajennustoita seka hankittiin uusia tyokoneita ja laitteita, joista 
huomattavimpina toimenpiteina tassa suhteessa mainittakoon: 

Helsingin konepajassa rakennettiin parveke varustinosa toa seka siirtolava 
vetureita varten ja konepajaan hankittiin sorvikone ja sahkomoottori. 

Pasilan konepajassa pajan ja niitti- ja pulttiosaston pesu- ja pukuparveke 
rakennettiin uudelleen seka varu tettiin tuulettimella, konepuuseppaosastoon 
hankittiin tuulettaja ilmanvaihdon parantamisek i. Hankittiin sahkovakipyora, 
hiomakone ja uuttauskone. 

Turun konepajassa otettiin kaytantMn konepajan uusi 50 X 15 m suurui
nen maalaamo ja 22 X 10 m suuruinen vaihteiden valmistu osaston uu i lisa
rakennus valmistui. Puutavaran kuljetusta varten rakennettiin 100 m kapea
raidetta. Konepajaan hankittiin sahkohitsauskone, sahkoniitinkuumentaja, 
yleishiomalaite taipuvalla akselilla, hiililla toimiva pajan kuumennusuuni ja 
valkometallin sulatusuuni. 

Vaa8an konepajassa otettiin uusi tyokaluosasto. lopullisesti kaytantoon ja 
hankittiin ilmanpuristuskone moottoreineen. 

Oulun konepajaan rakennettiin uusi raide vaununvaihdon helpottamiseksi 
ja uusi parveke verhoilu- ja sahkokorjausosastoja varten seka hankittiin 5 sahko
moottoria tyokoneita varten. 

K uopion konepajan etelapaan korjausraide varustettiin kanaalilla. 
Selontekovuonna tyoskenneltiin paakonepajoissa 6-paiyisin tyoviikoin. 

Yleensa tyoskenneltiin yhdessa vuorossa, mutta useilla osa toilla tyoskenneltiin 
myos kahdessa vuorossa ja suoritettiin ylityota. 

Tunneiksi laskettuna oli varsinaisten tyontekijain ja oppilaiden tyossaolo
aika seka paakonepajoissa etta varikkokonepajoissa ja Riihimaen lennatinkone
pajassa seuraava: 

Tyiituntien Juku 

v. 1041 I V. 1940 I v. 1939 

Pii3.!rone~ajoiss~ ................................ 6 379609 6 213253 6 971168 
Varikko onepa]Ol sa . ..... .... ................. 87 968 747 776 692 835 
Lennatinkonepajassa ..... .............. ... .. .. . 757 035 74052 72416 

Yhteensa 1 7 2245121 7 035 081 [ 7 736 419 

Valmistearvo oli selontekovuonna allamainittu: 

Vnlmlstearvo 

v. 1941 I V. 1940 I v. 1939 

Pii.iikone~ajoissa .. ............................. 206 761989 155149 811 174 063 559 
Varikko onepajoissa ........... . ........... .. .. 15 240 sos 13 0 2 246 11213 812 
Lennatinkonepajassa ......... . . . ........ .. .... . 1514 715 1138 655 903114 

Yhtcensa 1 223 517 512 [ 169 370 712 186180 485 



Liikl.:uva kalmto 
ia se1~ tarveaine
kulutus, kone
pajat ia sli.hko

lflilteet. 
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Tyontekijoita ja oppilaita oli konepajois. a yhteensa vuoden 1941 paattyessa: 

'l'yontekiiiiin iuk11milara 

v. 1941 I v. 1040 I v. l039 

Piiiikonepajoissa .............. . ................ 2 761 2 8J3 2 798 
VarikkoKon pajoissa ........................... I 690 703 714 
Lenn ii.tinkonepa jassa ........................... 251 227 238 

YhteE>nsii. I 3702 1 37731 3750 

Konepa,jakouluista valmistui 21 veturinlammittaja- ja 9 ammatti ppilasta. 
Uusia oppi opimuksia laadittiin 68 veturinlammittajaoppila.an kanssa. 

Siihkolaitokset ja laitteet. Kertomusvuoden aikana myonnettiin maararaha 
sahkoasetelmien asentamise]{si 7 liikennepaikalle, joi ta 5 l;ikennepaikalla asen
nustyot uoritettiin loppmm. Takaisinvallatulla alueella kunnostettiin tai uudel
leen asennettiin sahkovalaistusasetelmat 20 liilrennepaikalla. 1) Nainollen oli 
sahkoistettyja liikennepaikkoja vuoden paattyessa 459. 

Ennestaan sahkoi tetyilla liilcennepaikoilla suoritetui ta uudis- ja uusimi -
toista mainittakoon seuraavat: Pasilan aseman uudelle muuntoasemalle asen
nettiin muuntajat ja uudet suurjannitelaitteet. Kouvolan siirtokuormausmaka
siinin ja vaununkorjauspajan sahkoa etelmat seka Toijalan ja Inkeroisten rata
pihavalai tuksen uudelleenjarjestely sa.atiin loppuunsuoritetuksi. Tampereen 
Hatanpiifin lruormauslaiturin sahkovalaistuslaitteet valm.istuivat. Turun uuden 
asemarakennuksen sahkolaitteita taydennettiin asemarakennuksen valm.i. tuttua 
vuoden alussa. Helsingin asemalla suoritettiin erinaisia sahkoasetelmien uusi
mis- ja parannustoita. Kotkan uuteen veturitalliin, Seinajoen ja Tampereen 
veturitallien laajennettuun osaan . eka Kemijarven veturitallin korjau. pajaan 
asennettiin . ahkolaitteet. Voim.a- ja valaistusasetelmat asennettiin Riihimaen 
uuteen aununkorjauspajaan seka Turun konepajan maalaamoon. La.ppeen
rannan ja Kuopion seka eraitten muitten liikennepaikkojen tavaramakasiinit 
varustettiin sahkovalaistuksella. Pieksamaen laiturivalaistusta parannettiin. 
Liikenteen vilkastumi ·en johdosta lisattiin sahkovalaistus- ja voimalaitteita 
Tornion ja RoTaniemen liikennepailwilla. Vainikkalan ratapiha- ja sisaasetel
mien asennusta jatkettiin, mutta keskeytettiin sodan sytyttya, jolloin myos 
siirtokuormausasetelmat poistettiin. Kahdenkymmenen liikennepaikan vara
asemille asennettiin sahkolaitteet. Riihimaen ja Kouvolan asemille hankitti;in 
aanenvahvistinlaitteet. 

Iisalmen liilcennepailmlla siinyttiin tasavirran jakelusta vaihtovirran jake
luun ja siita aiheutuvat sahkolaitteiden muutostyot pantiin alulle. Myoskin 
Kauliram1an liikennepaikalle saatiin vuoden alkupuolella vaihtovirtaa paikalli
selta virranhankkijalta, joten siella kaytannossa ollut piensahkolaitos siirrettiin 
Kemijarven-Sallan rautatiera.kennukselle. - Ylivieskan liikennepaikalle asen
nettiin valiaikaisesti oma hoyryturpiinilaitos antamaan sahkovirtaa valaistus
tarkoituksiin sen johdosta, etta paikallisen ahkovirranhankldjan oli lopetet
tava toistaiseksi virrananto vesivoiman puutteen takia. 

1) Situpait i erotettiin erilloen viisi sellaista liikennepaikkaa, joiden kulutus aikai
sernrnin on sisaltynyt muiclen liikennepaikkojen yhteyteen. 
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Vuoden lruluessa sahkoistettiin Huutokosken ja Kyttalan liikennepaikko-t/~;:;:~~ 
jen vedenottolaitokset ja Pieksamaen vedenottolaitoksen pumppumoottori;!J~s~Z-
uusittiin. U.ilket. 

Sahkosirkkelilaitteet a ennettiin Kemijarven liikennepaikalle. 
VR:n polttoturvevalmistamoon K01munsuolla asennettiin kuutta koneistoa 

varten sahkolaitteet seki:i. sahkojakoverkosto. 
Takaisinvallatulla alueella saatiin Viipurin valiaikaisen asematalon si:i.hko

asetelmat suurin piirtein valmiiksi ja asuntotalojen valaistusasetelmia kunnos
tettiin, Maaskolan muuntoasema kunnostettiin vi:i.liaikaisesti, joten vuoden 
vaihteessa halkosirkkelit voitiin taalli:i. ottaa kaytantoon. Elisenvaaran ja Sorta
valan liikennepaikkojen sahkovalaistuslaitteiden jarjestelytyot pantiin alulle. 
Roikonkosken sahan voimalaitosta seka voima- ja valaistusasetelmia kunnos
tettiin. Matkaseli:i.n liikennepa.ikalle asennettiin sahkOvalaistuslaitteet seki:i. sahko
laitteet vedenottolaitosta ja sirkkeleita varten. Useiden muiden takaisinvalla
tulla alueella olevien liike1mepaikkojen sahkolaitteita ja sahkopumput kunnos
tettiin tai uusittiin. 

Liikkuvan kaluston varu tamista sahkovalaistuksella jatkettiin. Vuoden 
kuluessa asennettiin sahkovalaistuslaitteet kolmeen aikaisemmin rakennettuun 
yhdistettyyn I ja II lk paivavaunuun seka seuraaviin uusiin vaunuihin: Kah
teen yhdistettyyn I ja II lk makuuvaunuun, kuuteen yhdistettyyn II ja III lk 
paivavaunuun ja seitsema!in III lk paivavaunuun seka yhteen konduktMri
vaunuun. 

Niinikaan varustettiin sahkovalaistuksella 5 kpl H 9-sarjan vetureita seka 
4 kpl R 1-sarjan vetureita. Siti:i.paitsi on kmmostettu viiden sotasaaliina saa
dun A-sarjan veturin sahkolaitteet. Naissa vetureissa on 1 kW:n 50 voltin 
jannitteinen ahkovalaistusturpiini. 

Viestiverkoston ja -laitteiden kehitykselle muodostui vuodesta 1941 kaan
nevuosi. Kesalla alkanut sota ja luovutettujen alueiden takaisinvaltaaminen 
aiheuttivat sen, etta uudisrakennus- ja korjaustoiden painopiste oli Karjalassa, 
jonka viestiverko. ton uudelleenrakennustyo vaati suurimman osan kaytetta
vissa olevasta tyovoimasta, tarvikkeista ja kalustosta. Naiden toiden vuoksi 
olikin varsin huomattava osa muualla Suomessa suoritettavista uudisrakennus
ja korjaustoista jatettava toistaiseksi tekematta ja osa vain kaikkein kiireel
lisimmista saatiin suoritetuksi. 

Moskovan rauhanteon jalkeisessa va.Itakunnan osassa tehdyista uudis
rakennus- ja korjaustOista mainittakoon seuraavaa: 

Uusia kaukopuhelinjohtoja rakennettiin: K uparinen kaksoispuhelinjohto 
Kouvolan ja Otavan asemien valille 99 km matkalle ja rautaiset kaksoispuhelin
johdot Joensuu-Nurmes 160 km, Iisalmi-Haapajarvi 99 km, Muukko-Kon
nunsuo 12 km ja Kemijarvi-Salla 84 km seka entinen yksinkertainen lennatin
johto kaksoispuhelinjohdoksi Kemijarven ja Sallan valilla 84 km matkalla, eli 
siis yhteensa 992 lankakm. Paikallisia puhelinyhteyksia rakennettiin 21 lii
kennepaikalle ja vaihdepuhelinjohtoja 9 liikennepaikalle seka 20 liikennepaikan 
vara-asemalle tarpeelliset viestiyhteydet, niista useimmat maakaapeliyhteyksina. 

Rautateiden viestijohdot siirrettiin posti- ja lennatinlaitoksen pylvailta 
rautateiden omille viestipylvaille Kaipiaisten ja Utin a emien vi:i.lilla lO km 
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!-iikkuva kal~stomatkalla Kaksi rautateiden kaksoispuhelinJ· ohtoa siirrettiin koukuilta orsille 1a sen tarveatne- · 
:;;;::; 8~1:6- Kemin ja Rovaniemen asemien valilla 114 km matkalla. Posti- ja lennatin-. 

laateet. laitoksen yksi kuparinelikierre purettiin rataosalta Seinajoki- Vaasa ja Alavus
Orivesi yhteensa 219 km matkalla. Ratapihalaajennus- ym. uudistus- ja muu
tostoiden vuoksi suoritettiin suurehkoja viestipylvaslinjan siirtoja 25 eri lii
kennepaikalla. Suurehkoja kaapeliasennustoita tehtiin Turus a , Kouvolassa, 
Jyvaskylassa ja Haapamaella seka pienehkoja kaapelitoita usealla eri liikenne
paikalla. 

Erilaisia viestilinjojen varmistustoita pommitusvaurioiden vahentamiseksi, 
kuten esim. varapylvaiden pystyttamisia, pylvaslinjojen lisaharu tamisia ja 
-pongittamisia, kaapelijakopaikkojen suojaamisia sirpalevaikutusta vastaan, 
ohituslinjojen rakentamisia yms. suoritettiin yhteensa 30 liikennepaikalla. 
Viestijohtojen karsimien pommitusvaurioiden korjaustoita tehtiin 31 liikenne-
paikalla. · 

Rautateiden viesti- ja vahvavirtapylvaslinjojen vuosikorjaustyot ehditt:iin 
suorittaa vain 1937 ratakilometrin matkalla, jolloin vaihdettiin 9 366 kpl rikot
tuja eristimia, 3 576 kpl viestipylvaita ja 452 kpl vahvavirtapylvaita eli yhteensa 
4 028 kpl pylvaita seka 663- kpl viestipylvaan- ja 160 kpl vahvavirtapylvaan 
tyvenvahvikkeita eli yhteensa 823 kpl tyvenvahvikkeita. Samalla kunnostet
tiin 14 756 lankakilometria rautateiden viestijohtoja ja 19 001 lankakilometria 
posti- ja lennatinlaitoksen rautateiden viestipylvailla olevia viestijohtoja eli 
yhteensa 33 757 lankakilometria viestijohtoja. 

Vuoden 1941 aikana lisaantyi koko maassa lennatinjohtojen pituus 790 
lankakilometrilla, puhelinjohtojen pituus 6 954 lankakilometrilla ja viestipylvas
linjojen pituus 1 020 km:lla seka lennatinkoneiden lukumaara 22:lla, puhelin
koneiden 266:lla, keskuskoneiden 42:lla ja lennatinasemien luku 16:lla. 

Lenniitinkonepajassa valmistett:iin vuoden 1941 aikana 10 lennatinkonetta, 
10 puhelinkeskuskonetta, 10 taydellista vesisaili6halytyslaitetta, 1 suurehko 
viestitysjohtojen tarkastus- ja mittausteline, 56 kaapelinpaatekaappia ja eri
laisia kaapelinpaatteita 306 kpl. Viestikorjaustyokuntia varten valmistettiin 
75 kpl vakipyoria, 78 paria pylvaskenkia, 125 kpl pylvasvoita, 10 kpl kirkas
johtokeloja, 45 kpl juotinuuneja, 36 kpl tyokalulaatikoita ja 32 kpl sekalaisia 
tyokaluja. Vuoden kuluessa -korjattiin 93 lennatinkonetta, 78 lennatinkoneen 
osaa, 280 puhelinkonetta, 298 puhelinkoneen osaa, 73 puhelinkeskuskonetta, 
215 puhelinkeskuskoneen osaa, 70 puhelinvaihtolaitetta, 151 sahkosoittokelloa, 
575 leimasinta, 28 leimasimen osaa, 829 painemittaria, 118 nopeus- ja tulistus
mittaria, 24 seinakelloa, 15 kirjoitus- ja laskukonetta, 105 vahvavirtakonetta, 
46 vahvavirtakoneen osaa ja 1 221 kpl sekalaisia kojeita. 

Lennatinkonepajassa oli vuoden 1941 paattyessa tyotuntien luku 87 968, 
tyontekijoiden ja oppilaiden keskimaarainen lukumaara 41 ja valmistearvo 
mk 1 961 115: 25. 

Saapuneiden risteilylupa-anomusten johdosta annettiin vuoden kuluessa 
rautatiehallituksen paatoksella lupa 100 vahvavirtajohto- seka 37 heikkovirta
johtoristeilyn rakentamiseen. Sahkolaitteiden asennusanomusten johdosta an
nettiin 16 tapauksessa lupa valaistusjohtojen ja 6 tapauksessa puhelinjohtojen 
asentamiseen rautatiealueella oleviin rakennuksiin . 
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Risteilytarkastubia suoritettiin sahkoteknillisen toimiston toimesta 12 jaf;;~~:~':: 
ratainsinoorin toimesta 13 seka sahkolaitteiden asennustarkastuksia sahko- :;tj;:tf,; 6~'J:k6_ 
teknillisen toimiston toimesta 2. Zaitteet. 

Valtionrautateiden omien sahkovoima- ja muuntoasemien kayttotarkkailua 
jatkettiin sahkoteknillisessa toimistossa entiseen tapaan, samoin valvottiin 
liikennepaikkojen sahkonkulutusta. 

V. Varastot ja hankinnat. 

V arastot. Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroiden keskimaarainen 
varastoarvo oli vuonna 1941 173 310 700 markkaa, josta maarasta eri varasto
jen osalla oli: Pasilan 68 611 500, Turun 24 105 000, Vaasan 31 563 800, Oulun 
30 04J 500 ja Kuopion varastossa 18 916 800 markkaa seka kertomusvuoden 
aikana perustetuissa Viipurin varastossa 54 500 ja Aanislinnan varastossa 17 600 
markkaa. Tarveaineita otettiin varastoista kaytettavaksi 629 110 900 markan 
arvosta ja myytiin muille valtionlaitoksille seka yksityisille 61 172 100 markan 
arvosta. 

Hankinnat. Kaikkiaan ostettiin varastoihin tavaraa v. 1941 734 331 400 
markan arvosta. 

Ulkomailta tuotettiin seuraavat maarat tavaroita: 

Kivibiilii:i ja koksia ........................... . . 
Pyorakertoja ja pyoranrenkaita ................. . 
Ratakiskoja tarpeineen ... . . . .. ............... . . . 
Rautaa ja rautalevyja . .... .. ... .... . .... ...... . 
·Oljyja . . .. . ............................... . .. . 
Sekalaisia tarveaineita ................. . ....... . 

Miiiira, tonnia 
n. 180 400 

1 060 
7 000 
3 300 
2 700 

Arvo mk 

n. 136 350 300: -
>) 7 694 800: -
>) 26 000 000: -
~ 16 940 000: 
>) 25 605 500:-

13 885 600: -

Yhteenea noin mk 226 476 200: -

Edellamainitusta n. 180 400 tonnin kivihiili- ja koksimaarasta on myyty 
muille valtionlaitoksille ja yksityisille n. 23 740 tonnia kivihiilia, raha-arvoltaan 
n. 17 605 900 markkaa. Kotimaasta on edellamainitun maaran lisaksi ostettu 
muille valtionlaitoksille toimitettavaksi n. 3 100 tonnia koksia, arvoltaan n. 
2 909 000 markkaa, josta tavarasta hankkijat ovat antaneet laskunsa suoraan 
tavaran vastaanottajalle. 

Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1941 vastaanottaneet 2 355 746. s m 3 

halkoja, josta maarasta yksityiset hankkijat ovat toimittaneet 18 182 m a, kan
sanhuoltoministerion alainen rautatiehallituksen puutavaratoimisto 2 051 170.5 
m 3 seka valtionrautateiden puutavaraliike 286 394 m a. Viimemainitusta erasta 
on valtionrautateiden aluksilla laivattuja halkoja 151 100 m 3 . 

Ratapolkkyja on ostettu 392 123 kpl, joista 176 078 kpl oli 10 tuuman, 
147 249 kpl 9 tuuman ja 68 796 kpl 8 tuuman paksuisia. Naista on mainittu 
rautatiehallituksen puutavaratoimisto luovuttanut 354 322 kpl, valtionrauta
teiden puutavaraliike 199 kpl ja yksityiset hankkijat 37 602 kpl. 

Varastot ja 
hankinnat. 
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~:fi~t~a{~ Hirsia on ostettu 197 323.9 m. Naista ovat yksityiset hankkijat luovutta-

Liikenne. 

I 

/ 

neet 27 485.1 m, rautatiehallituksen puutavaratoimisto 168 158.8 m ja valtion
rautateiden puutavaraliike I 680 m. 

Puhelin- ja lennatinpylvaita on ostettu 8 448 kpl, josta maarasta yksityiset 
hankkijat ovat toimittaneet 106 kpl, rautatiehallituksen puutavaratoimisto 
8 273 kpl ja valtionrautateiden puutavaraliike 69 kpl. 

Roikonkosken sahaa ryhdyttiin v. 1941 syksylla rakentamaan jalleen kaytto
kuntoon. 

V. 1940 Konnunsuolle perustetun V. R. Polttoturvevalmistamon laajenta
miseksi hankittiin Lokomo 0 /Y:lta 6 uutta Anrep-Svedala-polttoturpe nnosto
konetta ja niihin tarvittavat sahkomoottorit. Voiman siirtoa varten rakennet
tiin 2 uutta muuntajatornia ja jarjestettiin tarpeelliset sahkojohdot. Nain oli 
v. 1941 kesakuussa Konnunsuolla kaynnissa 8 polttoturpeennostokonetta kah
dessa tyovuorossa ja tyomiehia tyoskenteli polttoturvevalmistamossa talloin 
n. 320. Syttynyt sota kuitenkin keskeytti taman tarkean tyon, niin etta vuo
den 1941 aikana ehdittiin valmistaa vain n. 2 000 tonnia polttoturvetta suun
nitellun 20 000 tonnin asemesta. 

LaboratO'rio. Hankintatoimiston laboratoriossa tutkittiin vuonna 1941 638 
tavara- ja ainenaytetta. 

vr. Liikenne. 

Yleiset liikennemaaraykset. Valtionrauta.teille huhtikuun 26 paivana 192 9 
annettuun liikennesaantoon lisamaarayksineen tehtiin toimintavuoden aikana 
muutoksia ja lisayksia sikali, etta 13 § (Yoaika-kasite), 69 §:n (Tavaran kulje
tettavaksi jattaminen ja kuormaaminen, vaunujen tilaaminen seka kuljetetta
vaksi jattamis- ja kuormausmaaraajat) 4, 5 ja 14 kohta ynna 83 §:n (Tavaran 
noutaminen seka noutamis- ja purkamismaaraajat) 3, 4, 5 ja 6 kohta muutet
tiin asetuksella (14. 11. 41) seka 69 §:n 5 ynna 83 §:n 2 ja 3 lisamaarays rauta
tiehallituksen paatoksella (17. 11. 41) toisin kuuluviksi. 

Poikkeuksena liikennesaannon I liitteen (Maaraykset tavaroista, joita ote
taan kuljetettavaksi erityisin ehdoin) 9 §:n 2 kohdan maarayksesta suostui rauta
tiehallitus toukokuun 19 paivana siihen, etta paaleihin puristettuja heinia ja 
olkia saatiin vaununpeitteiden puutteen takia toukokuun aikana lahettaa myos
kin ilman peitetta. 

Asiassa tehdyn anomuksen johdosta selitti rautatiehallitus tammikuun 23 
paivana, etta, koska liilrennesaannon I liitteen (Maaraykset tavaroista, joita 
otetaan kuljetettavaksi erityisin ehdoin) 10 §:n 8 kohdan maarays siits, etta 
kloraatteja ei saanut kuljettaa rautateilla kappaletavarana, oli ristiriidassa sa
man liikennesaannon II liitteen (Rajahdysaineiden kuljetus rautateilla) 4 §:n 
kanssa, jonka mukaan kloraatteja saatiin kuljettaa rautateilla erityisitta eh
doitta, ja kun jall{immainen maarays niin ollen kumosi ed llisen, estetta ei ollut 
kaliumkloraatin kuljetukseen myoskin kappalepikatavarana, sitakin vahem
min, kun kloraattien kuljetus rautateilla ilman erityisia ehtoja oli sallittua muissa
kin maissa. 
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JunaturvallisuussiiiintO. Tehdysta esityksesta suostui rautatiehallitus loka- Liikenne. 

kuun 23 paivana siihen, etta junanlahetysta koske at ilmoitukset ja tiedu telut 
vallattujen ratojen liikennepaikoilla toistaiseksi ja kunnes helmikuun 10 pai-
vana 1938 annetun junaturvallisuussaannon ed llyttama lennatinyhteys oli ai
kaansaatu, tehtiin patevina pidettavina puhelimitse viitatun turvallisuussaannon 
1Z2 :n 4 kohdan mukaisesti. 

Muutoksena junaturvallisuussaannon III liittee een maarasi rautatiehallitu 
maali kuun 13 paivana, etta ratao alia Oulu-Kontiomaki-Oulu oli seuranneen 
huhtikuun 1 paivasta lukien kaytettava junapainotaulukkoa N:o 1, jarruakse
lien luvun maaraavan laskun ollessa 10 °/oo> seka etta rataosan Tampere-Pei
pohja-Tampere s~teen oli samasta huhtikuun 1 paivasta alkaen noudatettava 
junapainotaulukkoa N:o 2. 

H elsingin satamaradan liikenniiimismiiii1·aykset. Syyskuun 11 paivana vah
visti rautatiehallitus uud t saannot Hel ingin satamaradan liike1moim.ise. ta 
tulevik i voimaan tammikuun 1 paivana 1942, jolloin helmikuun 25 paivana 
1921 annetut vastaavanlaiset saii.nnot lakka ivat olemasta voima sa. 

Asetna- ja junapalvelussddntO. Toukokuun 29 paivana vahvisti rautatie
hallitus uuden asema- ja junapalvelussaannon tulevaksi voimaan seuram1een 
syyskuun 1 paivana, amalia kumoten marraskuun 22 paivana 1918 annetun 
jarjestelymestarien, huhtikuun ll paivana 1919 am1etun konduktoorien ja jarru
miesten, helmikuun 14 paivana 1919 annetun junapakkame tarien, tammikuun 
14 pai ana 1921 annetun aihdemiestene imie ten ja vaihdemiesten seka maa
liskuun 12 paivana 1920 am1etun aakamestarien, pakkamestarien. asemamies
tenesimie ten, asemamiesten, asemavahtime tarien ja vahtimiesten johto aan
non niihin myohemmin tehtyine muutoksineen ja li ayksineen samoinkuin ne 
muut kuin junaturvallisuuteen kohdistuvat asema- ja junapalvelusta koskevat 
maarayks t, jotka olivat ri tiriidassa taman uuden saannon kan sa. 

U~tsien vi1·kamiesharj01:ttelijain ottaminen. Poikkeuksena alokkaiden ottami
sesta ja ammattiopetuk e ta huhtikuun 19 paivana 1929 annetun ohjesaannon 
5 ja 26 §§:sta, sellaisina kuin ne elokuun 30 pai ana 1939 muutettuina kuului
vat paatti rautatiehallitus marraskuun 28 paivana, etta liikeru1eosastolle saa
tiin ottaa uusia virkamiesharjoittelijoita tammikuu sa 1942 ja etta otettavien 
alin ikaraja talloin sai olln 17 vuotta. 

Alolckaiden ottaminen. Lokakuun 2 ·paivana suo.·tui rautatiehallitus siihen, 
etta alokkaiksi rautateid n liikenneosastolle toi taiseksi ja kUJUles toisin maarat
tiin, voitiin, poikkeamalla alokkaiden ottamisesta ja ammattiopetuksesta huhti
kuun 19 paivana 1929 ann tun ohj aannon 2 §:n a-kohdasta, ottaa henkiloita, 
jotka olivat tayttaneet 17 vuotta. 

Junan pysahtyminen junakohtat~ksia varten. Asiassa tehdyn tiedustelun 
johdosta antoi rautati hallitus maaliskuun 6 paivana selventavan maarayksen 
iita, mita tarkoitettiin aikataulukirjassa kaytetylla merkilla )) ® = juna py

sahtyy tarpeen vaatiessa junakohtauksia vartem. 
Ensi luokan matkali1Jpujen myynti. .Joulukuun 3 paivana paatti rautatie

hallitus, etta ensi luokan makuupaikkojen varaaminen ja myynti oli lopetettava 
saman joulukuun 10 paivasta lukien, kasittaen tama maarays myoskin ensi 
luokan vapaalippujen ja vuosilippujen haltijat. 
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Rautateiden kotiinkuljetustariflit. Joulukuun 23 paivana vahvisti rautatie
hallitus uudet kotiinkuljetustariffit noudatettaviksi valtionrautateilla tammi
kuun 1 paivasta 1942 lukien tavaraa seka vastaanottajien kotiin vietaessii etta 
liihettajien kotoa noudettaessa. 

Junamiehistojen virkanumerot. Siihen nahden, ettei konduktoorien eika 
junamiesten virkanumeroma enaa ollut kaytannollista merkitysta, maarasi rau a
tiehallitus tammikuun 23 paivana, etta kyseelliset numerot oli po;stettava kay
tannostii seuranneen helmikuun 1 paivasta lukien. 

Uusia liikennepaikkoja. Helmikuun 6 paivana paatti rautatiehallitus, etta 
paaradan ja Lappeemannan viilisen oikoradan yhtymakohtaan Pulsan-8imolan 
valille junien suoritusta varten perustetun liikennepaikan Jllini oli oleva >>Etu
simola>> ja etta sita oli liikennoitava pysakkina, toistaiseksi kuitenkin ilman 
seka henkilo- etta tavaraliikennetta. 

Tassa yhteydessa mainittakoon lisaksi, etta Loviisan-Vesijarven yksityi
sella rautatiellii avattiin maaliskuun 1 paivasta lahtien >>Patuna>>-niminen laituri
vaihde tavaraliikenteelle ilman rajoitusta. 

M uutolcsia liikennepaikkofen hoidon suhteen. Rautatiehallituksen toiminta
vuoden aikana tekemilla paatoksilla tehtiin liikennepaikkojen hoidon suhteen 
niilla esiintyvan liikenteen laadusta ja laajuudesta aiheutuvina toimenpiteina 
muutoksia sikali, 

etta Keravan aseman alainen Talman laituri muutettiin maaliskuun 1 pai
vasta 1941 lukien laiturivaihteeksi; 

etta Ylitornion aseman alainen Armassaaren laituri alennettiin huhtikuun 
1 paivasta 1941 alkaen seisakkeeksi; 

etta Kaulirannan, Kemijarven ja Aetsan viidennen luokan asemat koro
tettiin kesakuun 1 paivasta 1941 lukien neljannen luokan asemiksi seka Esko
lan, Huopalahden ja Tuovilan pysakit samasta paivasta lahtien viidennen luo
kan asemiksi.; 

etta Kaarlahden pysakki alennettiin lokakuun 20 paivasta 1941 alkaen 
Hiitolan aseman alaiseksi laiturivaihteeksi; 

etta Mantyharjun aseman alaiset Mynttilan ja Varpasen laituri aihteet, 
Pitkarannan aseman alainen Uuksun laiturivaihde sekii S'tl.ojarven aseman alai
nen Paperon laiturivaibde korotettiin joulukuun 1 paivasta 1941 lukien pysa
keiksi; 

etta rataosalla Simpele-Elisenvaara olevaa Lamminsalon liikennepaikkaa 
joulukuun 12 paivasta 1941 alkaen toistaiseksi liikennoitiin tilapaisena junien 
kohtauspaikkana ja seisakkeena; 

etta Muukon ja Puntalan pysakit alenn ttiin joulukuun 16 paivasta 1941 
lahtien laiturivaihteilrsi, edellinen Lauritsalan aseman ja jalkimainen Raut
jarven pysakin alaiseksi; seka 

etta Kaurilan, Nousiaisten ja Paukkajan pysakit alennettiin tammikuun 
1 paivasta 1942 lukien toistaiseksi laiturivaihteiksi, Kaurila Tohmajarven ase
man, Nousiainen Mynamaen pysakin ja Paukkaja Uimaharjun aseman alai eksi. 

Valtionrautateiden mainostoiminta. Vallitsevasta tilanteesta johtuen paatet
tiin mainonnalle antaa paaasiassa opastava luonne. Tassa mielessa toimitettiin 
selo. tusvihkonen >>Matkustakaa taitavasti>> ja julkaist.iin siihen liittyvanii laaja, 
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melkein kaikissa maan lehdissii ilmestynyt ilmoitussarja. Samaan henkeen 
laadittiin rautateiden nayttelyo a tot >mutuus- ja korvikenayttelyssii» Helsin
gissii ja lomankaytt(}niiyttelyssii Helsingissii, Turussa, Tampereella, Lahde sa 
ja Kotkassa. - Huhti- ja toukokuussa jul.kaistiin liikemaailman lehdi sa suu
rehkoja ilmoituksia, joissa kiinnitettiin huomiota nopean kuormauks n ja pur
kauksen merkitykseen rautateiden kuljetuskyvyn lisaajinii. - Yhdessii Suomen 
Matkailijayhdistyksen kanssa lunastettiin v. 1939 tilatut kak i matkailuaiheista 
lyhytelokuvaa. - Ikkunamainontaa harjoitettiin Helsingin, Turun, Tampereen 
ja Vaasan matkatoimi tojen kiiytettavaksi asettamissa ikkunoissa. - Entiseen 
tapaan julkaistiin eri tilaisuuk. iin ja tarpeis;in liittyvia tilapaisluontoisia ilmoi
tuksia, toimitettiin lehdille uutisainehi toa, hank.ittiin eri tarkoituksiin valo
kuvasuurennuksia jne. 

Kesakuun lopulla keskeytettiin mainonta sodan al.kamisen johdosta. Sen 
jalkeen julkaistiin vain valttamattomia tiedoitusluontoisia ilmoituksia. Mm. 
jatkui aikatauluilmoitu ten jul.kai eminen enti een tapaan. 

Selostusvihkosia ja julisteita painettiin yhteensa 92 750 kpl, ja ehdittiin 
ne mel.kein kokonaisuudessaan le ittaa ennen mainonnan ke keytymista. 

Valtiom·autateiden autoliikenne. Vuonna 1929 aloitettua ja vuosi vuodelta 
laajennettua autoliikennetta, joka jakaantuu kahteen ryhmaan, tavarain kul
jettamiseen vastaanottajien kotiin ja kotoa seka linjaliikenteeseen, on poikkeuk
sellisen tilanteen vuoksi jouduttu vuoden 1941 aikana supistamaan. 

Kuten edellisena vuotenakin, on rautateille kuljetettavaksi otettujen tavara
lahetysten kuljettaminen vastaanottajien kotiin ja kuljetettavaksi jatettavien 
noutaminen kotoa vuonna 1941 ollut jarjestettyna 31 eri liikennepaikalle . Tata 
~ennetta ei kuitenkaan ole voitu harjoittaa siina laajuudessa kuin aikais m
min, kun valtionrautateiden omistami ta kuorma-autoista 24 on ollut puolustus
laitoksen kaytossa. 

Linjaliikennetta on puheenaolevana toimintavuotena harjoitettu Heino
lan- Sysman, Kaulirannan-Muonion, Kouvolan-Kymintehtaan, Lappeen
rannan as.-Kaupungin, Lohjan-Siuntion, Lohjan-Karjaan, Simpt:leen
Parikkalan ja Sotkamon-Vuokatin autolinjoilla. Voiteluoljyjen ja autorenkai
den kayton upistamiseksi on linjaliikennetta taytynyt supistaa vahentam&lla 
autojen ajovuoroja. Kun junayhteys Virasojan-Simpeleen rataosalta Parik
kalan -Savonlinnan rataosalle ja painvastoin oli saatu jalleen Elisenvaaran 
kautta jarjestetyksi, lopetettiin autoliikenne marraskuun 20 paivana Simpe
leen --Parikkalan linjalla. 

A utoyhdysliikenne. Kun poikkeuksellisen tilanteen vuok i ammattimaisen 
autoliikenteen harjoittajat eivat ole voineet saannollis sti harjoittaa Iiikennetta, 
on vuonna 1932 aloitettu ja jo laajaksi kehittynyt yhdysliikenne supistunut 
vuonna 1941 miltei olemattomaksi. Yhdysliikenneautojen kulkuvuorojen aika
tauluja ei ole liioin voitu liikenteen jatkuvan epasaannollisyyden vuoksi kysy
myks sa olevana toimintavuotena julkaista. 

Tavaroiden puuttuminen ja liikatavarat. Sellaisia eri liikennepaikoilla laa
dittuja tiedustelusetel ita, jois a ilmoitettiin kuljetettavaksi jatettya tavaraa 
puuttuvan ja joiden johdosta tiedustelujao ton on taytynyt ryhtya toimitta
maan tutkimuksia, on vuoden 1941 aikana kertynyt 7 274. Nain huomattava 

Liikenne. 
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maara on johtunut sodan aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta ja siitii. 
etta siirtovaen tavaraa on jouduttu kuljettamaan paika ta toiseen ja takaisin 
palautetulle alueelle, jossa ei ole ollut tavarasuojia, vaan tavarat on taytynyt 
jattaa asemalaiturille siihen asti, kun ne on peritty. 

Liikatavaroiden lukumaara oli puheenaolevana toimin:cavuotena 2 694. 
Edellisena vuonna se oli 3 521. Vahennys oli siis 827. Edelleenkin on rauta
tielle joutunut huomattava maarii tavaraa osoitteettomana ja virhe llisella 
osoitteella arustettuna. Liikatavaroiden runsauden vuoksi niiden selvittely ja 
toimittaminen omistajalle on vaatinut runsaa ti tyota ja aikaa, eilra laheskaan 
kaikelle liikatavaralle ole onnistuttu loytamaan omistajaa. 

V ahingoittunut tavam. Tavaroiden vahingoittumise ta on tiedustelujaos
tolle vuonna 1941 saapu11ut 4 089 ilmoitusta. Vuonna 1940 oli vahinkotapausten 
lukumaara 2 720. Lukumaara 011 iis lisaantynyt 1 369:lla. Lisays on erittain 
huomattAva, johtuen poikkeuksellisista oloista. 

Varkaustapaukset. Poikkeuk elli en tilantee11 ja elintarvil epulan johdosta 
11iipistelyt ja varkau tapaukset ovat niinikaa11 lisaantyneet huomattava ti. 
Tavaraa on varastettu seka vaunuista etta tavarasuojista. Myos rautatien pal
veluksessa olevia he11kiloita on varkaul<siin ja 11apistelyihin o allistunut. Syyl
liset 011 saatettu syyttee ee11 ja varkauk ia ehkaiseviin toime11piteisiin ryhdytty. 

Viivastyneet kuljetukset. Tavaralahety ten kuljetuk en viiva tymi esta ynna 
muista tavaran kuljetu ta kohdanneista epasaannollisyyksista saapu11eiden il
moituste11 johdosta on myos toimitettu tutkimuksia. Naitbi. ilmoituk ia oli 
puheenaolevana toimintavuotena 845. 

Korvausanomukset. Tavaran katoamise ta ja vahi11goittumi esta seka vii
vastyneesta kuljetuksesta ym. tavara11 kuljetusta kohdanneista epasaannolli
syyksista tehtyja korvau vaat1muksia kasiteltiin vuoden 1941 aika11a 1 441 
kappaletta. Vertailu11 vuok i mainittakoon, etta edellisena vuotena kasiteltyjen 
korvausvaatimusten lulrumaari:i. oli 777. 

Perimdton tavm·a. Tiedustelujaoston toimesta toimitettiin Helsingissa pu
heenaolevana toimintavuotena 4 eri huutokauppaa, joihin mi.iki.raysten mukaan 
asemilta lahetettiin eri laatuiset perimattomat ja lovtotavarat myytaviksi. 
Myyntieria oli huutokaupoi a yhteensa 2 541. Myos as milia suoritettiin mai
nitunlaisten tavaroiden myynteja, ja lahetettiin jokaisesta myynnista tiedustelu
jaostolle eri tili, kertye11 11iita vuode11 kulues a 740 kappaletta. 

Kaiki ta nii ta pika- ja rahtitavaralahetyksista, jotka perimattomi11a 011 
myyty ja joista kuljetusmaksu 011 ollut maaraasemalla maksettava, on tiedustelu
jaosto tilannut maariiasemille rahdit. Myos sellaisen asemilla havitetyn ta ara11, 
joka on pilaa11tunut arvottomaksi tai jonka on todettu oleva11 arvotonta, maara
a emalla maksettava11 kuljetusmak. Uil on tiedustelujaosto tilannut. Kadon-
11een seka tuhoutuneen ja arvottomaksi pilaantunee11 tavara11 maaraasemalla 
maksettava kuljetusmaksu on esitetty tileista poistettavaksi. Lahetyksista, 
joille on ollut a etettuna ji:i.lkivaatimus, on Hi.hetetty tarkastustoimi toile ver
tailua varten luettelo, johon on merkitty kaikki ellaiset jalkivaatimuslahetyk
set joista jalkivaatimusseteli on saapunut myyntiasiakirjojen mulmna tiedus
telujaostolle. 

Perimattomien matkatavaroiden tarkkailua varten saapui tiedustelujaos
tolle eri asemilta puheenaolevana toimintavuotena 640 ilmoitusta. 



- 31-

Aikataulut. Toukokuun 15 paivana 1939 kaytantoon otettu aikataulu 
N:o 108 oli pakkorauhan jalkeenkin soveltuvin kohdin voima sa elokuun 25 
paivaan 1941, jolloin uusi aikataulu N:o 109 voitiin ottaa kaytantMn. Vali
aikaisen rauhan aikana oli henkilojunien lukumaaraa edelleen vahennettava ja, 
uuden sodan uhkan synnyttya, voimassa ollut aikataulu useaan otteeseen muu
tettava sota-ajan aikatauluksi. Uuden aikataulun N:o 109 kaytantoonotto vii
vastyi senkin johdosta, etta junien kulkua oli hidastutettava ja aikataulu laa
dittava uudelleen. Painatustyo vaikeutui myoskin, koska suurin osa kirjapaino
henkilokunnasta oli sotapolulla. 

Kesakuun 19 paivana siirryttiin suurella osalla rataverkkoa sota-aikaiseen 
aikatauluun, mutta jo saman kuun lopulla voitiin taas palata rauhanaikaiseen 
aikatauluun, joslcin tuntuvin henkilojunarajoituksin. 

Heinakuun lopulla ulotettiin rautatieliikenne takaisinvallatuilla alueilla 
Kaurilasta Matkaselkaan ja Loimolaan, elo-syyskuun vaihteessa Suojarvelle 
saakka ja Parikkalasta Elisenvaaraan seka syyskuun kuluessa Pitkarantaan, 
Elisenvaarasta Antreaan ja Vainikkalasta Perkjarvelle. 

Vahin erin oli sotila hallinnon kaytossa myoskin aloitettu rautatieliikennetta 
entisilla Venajan.alueilla, ja joulukuun 12 paivasta lukien voitiin yWi.pitaa saan
nollista liikennetta erikoisaikatauluin Suojarvelta Aanislinnaan ja Syvarille. 

Muuten oli vuosi 1941 junien kul1..'Uun nahden varsin poikkeuksellinen ja 
kaikista parannusyrityksista huolimatta epasaannollista, koska kulussa olevat 
junat eivat liikkuvan kaluston riittamattomyyden vuoksi voineet tyydyttaa 
matkustustarvetta. 

VII. Tariffit. 

Liikenm. 

Rengasmatkat. Maali kuun 14 p:na rautatiehallitu , kumoten kiertokirjeen Taritfit. 

N:o I /533, 26/ I - 39, antoi uudet maaraykset valtionrautateiden rengaslipuista. 
V altionrautateilla kannettavien makswjen vtiliaikaincn korottami·nen . Marras

kuun 21 p:na annetulla asetuksella muutettiin 8 p:na tammikuuta 1938 annetun 
yaltionrautateiden tariffisaannon seka siihen 4 p:na marraskuuta 1938, 30 p:na 
marraskuuta 1939 ja 6 p:na yy kuuta 1940 annetuilla asetuksilla tehtyjen 
muutosten mukaan valtionrautateilla kannettavat maksut tammikuun I p:sta 
1942 all{aen. 

Rahti- ym. alennukset. Tammikuun 8 p:na rautatiehallitus myonsi Puu
keskus Oy:lle sellaisen alennuksen polttopuiksi Helsinkiin ja Rajamaelle lahe
tettaville kaivos- ja selluloosapuille, etta rahti 30/4 saakka lasketaan havuhalko
tariffin mukaan. 

Tammikuun 8 p:na rautatiehallitus myon i 0/Y Lokomo A/B:lle sellaisen 
alennuksen polttopuiksi Tampereelle lahetettaville kaivospuille, etta rahti 10/1-
30/4 viilisena aikana lasketaan havuhalkotariffin mukaan. 

Tammikuun 16 p:na rautatiehallitu myonsi Suomen Puutavara Oy:lle 
sellaisen alennuksen polttopuiksi Helsinkiin lahetettaville mantypropseille, etta 
rabti 20/ l - 30/4 valisena aikana lasketaan havuhalkotariffin mukaan. 

Tammikuun 23 p:na rautatiehallitus myonsi Metsanomistajain Metsakeskus 
Oy:lle sellaisen alennuksen polttopuiksi Turkuun, Helsinkiin ja Kotkaan lahe-
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tettaville kaivospolkyill , etta rahti 25/1-30/4 valisena aikana lasketaan havu
halkotariliin mukaan. 

Tammikuun 28 p:na rautatiehallitus maarasi, etta kotimaiset )>Mineraali)>
asbesti ementtilevyt l/2- 31 /12 valisena aikana rahditetaan luokkien D V 6 
mukaan. 

Helm.ikuun 4 p:na rautatiehallitus myonsi Suomen Graniitinjalostajain 
Vientiliitto r. y :lle 10 %:n alennuksen ulkomaille vieta an kiilloitetun, hakatun 
ja raakagraniitin seka katu- ja kadunreunakivien kuljetusmaksuista, kun niita 
kuljetetaan vientia varten vabintaan l 0 tonnin vaunukuormaluokkien mukaan 
rahditettuina lahetyksina ja kuljetusmatka on vahintaan 30 km, taikka kun 
rahti lasketaan vi:ihintaan talta kuljetusmatkalta. Alennus oli voimassa vuoden 
1941 aikana. 

· Helmikuun 18 p:na rautatiehallitus my<>n i Tornator 0. Y:lle sellai en 
alennuksen polttopuiksi Kaukopaasta Helsinkiin lahetettaville mantypropseille, 
etta rahti 20/2-30/4 valisena aikana lasketaan havuhalkotariffin mukaan. 

Maaliskuun 6 p:na rautatiehallitus jatkoi kalkki1."ivijauheelle aikaisemmin 
myonnetyn ja lcirjelm. N:o 2124/4615, 17 /10·-~lO tiedoitetun rah,tiedun voimassa
oloaikaa 31 /5 saakka. 

Maali kuun 6 p:na rautatiehallitus myonsi Oulu Oy:lle sellaisen alennuksen 
Oulun asemalta Eteli:i-Suomeen lahetettaville jaterimoille, etta rahti lasketaan 
15/3-31 /12 valisena aikana H 3 mukaan. 

Maaliskuun 6 p:na rautatiehallitus myonsi Puuvillatehtaitten Myyntikont
torille sellaisen rahtiedun erikoisesti sisustetuissa vaunuissa Turusta Tampereelle 
lahetettaville puuvillakankaille ja -langoille, etta rahti l0/3- 31 /12 valisena 
aikana lasketaan ilman 1/10-40 voimaantullutta 10 %:n tariffikoroitusta. 

Maaliskuun 12 p:nii rautatiehallitus myonsi Suomen Puutavara 0/Y:lle 
sellaisen rahtialennuksen polttopuiksi erinaisiltii asemilta Helsinkiin lahetetta
ville mantypropseille, etta rahti 31 /5 saakka lasketaan havuhalkotariffin mukaan. 

Huhtikuun 9 p:na rautatiehallitu maariisi, etta metsapuuntaimia saadaan 
25/4-31/12 valisena aikana kuljettaa pikatavarana A I I luokkien mukaisista 
maksuista. 

Huhtikuun 16 p:na rautatiehallitus myonsi vuoden 1941 aikana voima sa
olevan 10 %:n alennuksen ulkomaille vietavien noppakivien kuljetusmaksuista, 
kun niitii kuljetetaan rahtitavaraluokan 9 mukaan rahditettuina lahetyksina, 
ja kun kuljetusmatka on viihintaan 30 km, taikka kun rahti lasketaan vahin
taan taltii matkalta. Alennus suoritettiin takaisinmaksuteitse. 

Toukokuun 8 p:nii rautatiehallitus myonsi Puuk skus OY:lle sellaisen rahti
alennuksen polttopuiksi erinaisiltii liikennepaikoilta Sornaisiin ja Turku-Itiiiselle 
lahetettiiville propseille, etta rahti vuoden 194lloppuun saakka la ketaan havu
halkotariffin mukaan. 

Toukokuun 20 p:na rautatiehallitus maiir!i.si, etta paallyksetta irrallaan 
laivassa kuljetettavan hienon suolan kuljetusmaksu on 25/5- 31 /12 valisena 
aikana laskettava 10 tonnin vaunukuormaluokan 10 luokan mukaan. 

Kesakuun 4 p:nii rautatiehallitus jatkoi kalkkikivijauheelle aikaisemmin 
myonnetyn rahtiedun voimassaoloaikaa 31/5 saakka. 
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Ke akuun 4 p:na lrulkulaitosten ja yleisten toiden ministeri<:i my<:insi sellai- TarijjU. 

sen vuoden loppuun saakka voimassaolevan alennuksen marjalahetysten kulje
tusmaksuista, etta ylin rahtiyksikk<:imaksu sanotuista lahetyksista 100 kg koh-
den on oleva 10 markkaa. 

Kesakuun 12 p:na rautatiehallitus maii.rasi, etta suolasilakkaa saadaan 
pikatavarana kuljettaa helpostipilaantuvana rahtitavaraluokkien A I I mukaan 
16/6-30/9 valisena aikana. 

Lokakuun 14 p:na rautatiehallitus my<:insi sellaisen alennuksen kotielainten 
rehuna kaytettavan rehuselluloo an kuljetusmaksuista, etta, kun ne lasketaan 
vahintaan 5 000 kg:n mukaan katettua vaunua, 8 000 kg:n mukaan 2-akselista 

. avovaunua ja 12 000 kg:n mukaan 4-akselista vaunua kaytettaessa, lahetyksiin 
saadaan soveltaa 10 lk huomioonottaen, etta katettua vaunua kaytettaessa 
kuljetusmaksuun on lisattava peitemaksu. My<:innetty etu on voimassa 20/10 
1941 alkaen vuoden 1942 loppuun. 

Lokakuun 28 p:na rautatiehallitus my<:insi liikemies K. Peltoselle sellaisen 
rahtialennuksen polttopuiksi Tampereen-Haapamaen valisilta liikennepaikoilta 
Helsinkiin lahetettaville jatepropseille ja -paperipuille, etta rahti 1/11-41-
31/8--42 valisena aikana lasketaan havuhalkotariffin mukaan. 

Marraskuun 6 p:na rautatiehallitus myonsi Kymin Oy:lle Kymintehtaalle 
kuljetettav1en k'v'h~ilien rahdeista 10 %:n alennuksen Raumalta ja Manty
luodosta seka 20 %:n alennuksen Kaskisista, Kristiinankaupungista ja Vaasasta 
lahetettaessa. Myonnetty rahtietu on voimassa 15/11-41-1/4-42 valisena 
aikana. 

Marraskuun 11 p:na rautatiehallitus maarasi, etta avustuslahetykset, jotka 
Rajaseudun Ystavien Liitto r. y. ja sen alao astot rahtitavarana lahettavat 
raja eutujen k<:iyhille, on rahditettava: ruokatavarat, painosta riippumatta, 
luokan 6 mukaan ja muut tavarat luokkien C III 4 mukaan. Alennus on voi-
ma. sa v. 1942 loppuun saakka. · 

Marraskuun 29 p:na rautatiehalli~us my<:insi Puutavaraliike V. Mankille 
sellaisen alennuksen polttopuik. i Kotkaan lahetettaville kaivospropseille, etta 
rahti 29/11--41-31/5--42 valisena aikana lasketaan havuhalkotariffin mukaan. 

VIII. HenkilOkunta. 
HenkilOkunnan luku vuonna 1941 ja edellisen vuoden vastaava maara na- Henkildft~H.. 

kyvat seuraavasta taulukosta: 

'fyoliiisia 
henkilokunta henldlokunta 
Vakinninen 

1 

Ylimiiiiriiinen I 
likimaarln - ----

1941 I 1940 

Rautatieballitus ..... . 
Linjahallinto ........ . 

.......... I 444 437 

.......... 12 202 12422 
Si.itii.: 

Talousosasto ........ . 
Rataosasto ......... . 

• 0 0 •• ••••• 

I 131 125 
.. . .. .. . . . 1080 1144 

Koneosasto, varikot . . •••••• 0 . 0 . 3123 3194 
» paakonepaJ 

Varasto-osasto ... .. . . 
Liikenneosasto ...... . 

·at ....... 

I 
139 144 

. .. . ... .. . 124 124 

.......... 7 605 7 691 
Ybteensa 112 646,12 859 1 

Rautatierakmmusosasto . . . . . . . . . 39 38 

.. 

Kaikkiaan 12 685 12 897 
3738-42 

19·U I 

120 
4 4 6 

17 
52 

1042 
104 
235 

3 036 

4606 1 
337 

4943 1 

- ---
1940 1941 I 1940 1941 I 1940 

117 77 71 641 625 
4576 10 788 10 885 27 476 27 883 

23 16 13 164 161 1 
178 3 830 4 262 4962 5 584 
898 907 950 5 072 5042 
107 2814 2 742 3 057 2 993 

~~~ 2 369 2 323 2 728 2 735 
3 0 2 852 595 11493 11368 
4 693 110 865 110 956 , 28 117 128 508 

178 3 496 2 282 3 872 2 498 
4 871 114 361 13 238 31 989 1 31 006 

5 
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Viran- ja toimenhaltijain seka tyoliiisten palkkaukset. Tammikuun 30 pai
vana 1941 paivatyn kirjelmansa N:o 696 ohella k~1lkulaitosten ja yleisten Miden 
ministeriO lahetti rautatiehallitukselle tiedoksi ja noudatettavaksi oik.eaksi to
distetun jalje11nOkse11 valtiovarainministerit\n esittelysta 23 paivalta tammikuuta 
1941 laaditusta valtioneuvoston ptlytakirjanotteesta, joka koskee valtio11 viran
ja toimenhaltijain perhelisie11 valiaikaisee11 korotukseen seka valiaikaisten lisa
palkkioiden maksamiseen myonnettyjen maararahojen kayttoa. 

Kirjelmassa tammikuun 31 paivalta 1941 antoi talousosaston johtaja kir
janpidollisia ohjeita, jotka koskevat viran- ja toimenhaltijain perhelisien vali
aikaista korotusta seka valiaikaiste11 lisapalkkioiden maksamista. 

Helmikuun 14 paivana 1941 paivatyssa kirjelmassaan antoi rautatiehallitus 
erinaisia selityksia, jotka koskevat viran- ja toimenhaltijain perhelisien vali
aikaista korotu ta seka valiaikaisten lisapalkkioiden maksamista. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerit\n heinakuun 12 pii,ivana 1941 
paivatyn kirjee11 mukaan on peruspalkkaiselle viran- ja toimenhaltijalle hanen 
nauttiessaan virkavapautta sairauden tai muun pakottavan syyn takia, ja 
vaikka hanen peruspalkastaan vahennetaankin asetuksenmukaine11 maara, kal
liinajanlisa maksettava tay imaaraisena. Mita taas tulee ylimaiiraiselle toimen
haltijalle maksettavaan kalliinajanlisaan ja valiaikaiseen perhelisiian sair·as
vapauden aikana, on rautatiehallitus, mikali . e harkintansa mukaan myOntaa 
ylimaaraiselle toimenhaltijalle avustusta sairausajalta, oikeutettu asianomaiselle 
talloin maksattamaan myos kalliinajanlisan ja valiaikaisen perheli an taysi
maaraisena. 

Valtiovarainministerio 011 helmikuun 12 paivana 1941 maarannyt, etta viran
tai toimenhaltija, jo ka vakinaiseen vakeen kuuluvana on asevelvollisuutensa 
suorittanut, ei ikalisaa varten saa lukea hyvakseen sita aikaa, jolloin han on 
ollut sotapalveluksessa, mutta etta sen sijaan reserviin tai 11ostovakeen kuuluva 
viran- tai toimenhaltija on oikeutettu ikalisaa varten lukemaan hyvakseen ajan, 
jonka han on ollut sotapalvelukseen kutsuttuna. 

Marraskuun 14 paivana 1941 annettiin asetus sodanaikaisessa palveluksessa 
kuolleen valtion viran- tai toimenhaltijan, valtion ylimaaraisen toimihenkilon 
ja varvatyn miehen sekii valtion vakinaisen tyontekijan kuolinpesalle suNitet
tava ta avustuksesta. 

Helmikuun 5 paivana 1941 kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio 
hyvaksyi ja vahvisti noudatettavaksi ylimaaraisten toimenhaltijain ja tyolai
siin luettavien toimihenkilOiden palkkaukset vuo11na 1941. 

Kulkulaitoste11 ja yleisten toiden ministerit\ ilmoitti elokuun 2 paiviina 1941 
paivatyssa kirjeessaan rautatiehallitukselle, etta, mikali kuukausipalkkaa 11aut
tiva, tyosopimukse11 nojalla palvelukseen otettu tyolainen 11auttii vahintaa11 
samansuuruista kuukausipalkkaa lmin sellai11e11 ylimaarainen viran- tai toirnen
haltija, joka on oikeutettu saamaan kalliinajanlisaa, myt\s tyosopimuksen pe
rusteella otetun kuukausipalkkalaisen palkka 011 korotettava kalliinajanlisaa 
vastaavalla maaralla. 

Helmikuun 28 paiva11a 1941 paivatyssa kirjeessaan rautatiehallitus maarasi, 
etta reserviin tai nostovakee11 kuuluva ylimaarainen toimenhaltija saa palkkion
korotukseen nahden lukea hyvakseen ajan, jonka han on ollut sotapalvelukseen 
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kutsuttuna., kun taas asevelvolli uuden suorittaminen vakinaise sa vaessa (nor- H enkilokwuct . 

maali asevelvollisuus) ei tata oikeutta tuota. 
Kirjelmassaan toukokuun 23 paivi:i.lta 1941 antoi rautatiehallitus lisaohjeita 

ja -maarayksia avustuksen maksamisesta tyolai ille sairauden aikana. 
Maaliskuun 26 paivana 1941 kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio 

suostui siihen, etta kaikille sotarautatiemuodo telmissa palvelleille valtionrauta
teiden tyolaisille oli silta ajalta, minka he olivat palvelleet sanotuissa muodos
telmissa, suoritettava heidan tiiytta palkkaansa vastaava maarii ja etta, mikali 
heidan palkkaeduistaan oli sita ennen jokin maara pidatetty, vastaava maara 
oli heille maksettava takaisin. 

Rautatiehallituksen kirjelma elokuun 8 paivalta 1941 sisaltaa maarayksia, 
jotka koskevat sairas- ja panssarijunahenkilokunnan tyoaikaa ja palkkausta. 

Rautatiehallitus on maaliskuun 20 paivana 1941 paivatyn kirjelmansa mu
kaan huhtikuun I paiviista 1941 alkaen toistaiseksi korottanut voimassaolevan 
sairaan- ja terveydenhoidon ohjesaannon 9 §:n 2 kohdassa mainitun, valtion
rautateiden palvelukseen pyrkivien henkiloiden tutkimisesta ja siita annetusta 
todistuksesta rautatielaakarille tulevan korvauksen 40 markaksi, kuitenkin 
siten, etta tyolaiset ja konepajaoppilaat maksavat tasta tutkimuk esta ja todis
tuksesta 25 markkaa. Samoin maksavat 25 markkaa kaikki valtionrautateiden 
palveluksessa jo olevat henkilot, jotka viranhakua varten ovat velvolliset uudel
}een tut.kituttamaan itsensa ja saavat iita uuden todistuksen. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti lokakuun 13 paivana 
1941 paivatylla kirjeellaan rautatiehallitukselle, etta palkan saastoaikana, jolloin 
ainoastaan % v:i.ran peruspalkasta voidaan kayttaa viransijaisen palkkaamiseen 
ja 74 siita on saastettava leski- ja orpokassalle, ei viransijaisten palkkaamiseen 
tarkoitetuista maararahoista voida viransijaiselle maksaa lisiipalkkiota . 

Kulkulaitoste11 ja yleiste11 toiden ministerio 011 kirjelmiissaiin heinalmu11 
24 paivalta 1941 katso11ut, etta rautatiehallitus 011 esteeton, mikali ammatti
tyo11tekija poikkeuksellisista oloista johtuen 011 maarattavii joko valtionrauta
teiden konepajoilla tai muilla tyomailla toim.imaan tyonjohtotehtii'Vissa, suo
rittamaa11 hanelle kohtuulli eksi katsomansa palka11. 

Edellisen kirjelman johdosta on talousosaston johtaja. heinakuun 31 pai
vana 1941 paivatyssa kirjeessaan huomauttanut, etta asia11omaisten paallik6i
den on, sovittuaan asiasta osastonsa johtajan kanssa ainoastaa11 erikoistapauk
sissa maarattava tyonjohtotehtaviin ammattityontekijoita, jolloin heille saa
daan suorittaa heidan oman tyonsa tyoansiota vastaava palkka. 

Helmikuun 5 paivana 1941 kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio 
hyvaksyi ja vahvisti noudatettavaksi sairaanhoitajattarien palkkiot vuonna 
1941. 

Kiertokirje N:o 2/H 348 maaliskum1 22 paivalta 1941 sisaltaa valtioneu
voston maaliskuun 13 paivana 1941 antaman paatoksen, joka koskee sita palk
kausta, jota sotatilan aikana palvelukseen taikka reservin kertausharjoituksiin 
tai ylimaaraiseen palveluksee11 kutsutulle valtion viran- tai toimenhaltijalle ja 
valtion ylimaaraiselle toimihenkilolle on virastaan tai toimestaan seka valtion 
tyontekijalle tyosuhteen perusteella suoritettava. 
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Kiertokirje N:o 7/H 348 lokakuun 3 paivalta 1941 sisii.ltaii. valtioneuvoston 
syyskuun 25 paivana 1941 antaman paatoksen, joka koskee asevelvollisuuslain 
49 §:ssa tarkoitetulle asevelvolliselle seka sotatilan aikana vapaaehtoisena puo
lustusvoimis a palvelevalle viran- tai toimenhaltijalle ja valtion ylimaaraiselle 
toimihenkil()lle eka valtion tyontekijalle suoritettavaa palkkausta. 

Vuosiloma. Kiertokirje N:o 4/H 990 heinakuun 18 paivalta 1941 koskee 
tyonterujain vuosilomalain muuttamista. 

Rautatiehallitus ilmoitti kirjelmas aan joulukuun 19 paivalta 1941, etta 
koska sotarautatiemuodostelmissa palvelevat tyolaiset ovat puolustuslaitoksen 
eika rautatielaitoksen palvelukse sa ja koska ne tyolaiset, jotka. asevelvollisuus
lain muuttami esta lokakuun 27 paivana 1939 annetun lain 19 §:n 2 momentin 
nojalla asianomaisten vira:rwmaisten tekemilla paiitoksilla sotilaspiirien toimesta 
on toistaiseksi vapautettu sotapalveluksesta silla perusteella, etta he ovat sel
lai ia erityisten ammattien harjoittajia ja muita yksityisia henkiloita, joiden 
palvelukseen kut uminen saattaisi puolustusvoimien varustamisen tai yllapidon, 
yleisen talouden tai muita yleisia etuja vaaranala.isiksi, puolustusministerion 
elokuun 9 paivalle 1941 paivatyn kirjeen N:o K 3635/1941 mukaan eivat ole 
oikeutetut saannonmukaisen vuosiloman saantiin sodan aikana, edelliimainitut 
henkilot eivat ole oikeutetut saamaan korvausta pitamatta jaavista vuosilomis
taan. 

Matkakustannusten korvaus sekd piiivii- ja yorahat. Rautatiehallituksen kirje 
joulukuun 12 paivalta 1941 sisii.ltaa jaljennok en valtioneuvoston marraskuun 
27 paivana 1941 laatiman poytakirjan otteen jii.ljennoksesta, joka koskee ulko
ma.illa matkustamisesta suoritettavan paivarahan korottamista. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio vahvisti tammikuun 15 paivana 
1941 paivatyn kirjelmansa mukaan va.ltionrautateiden liikenne- ja varikko
jaksojen paallikoille uudet vuosimatkarahat. 

Rautati hallitus selitti lokakuun 17 paivana 1941 paivatyssa kirjelmassaan, 
etta virkamatkalla, josta voidaan mak aa korvausta rautatiehallituksen maalis
kuun 7 paivana 1941 paivatyn kirjelman N:o H 116/1831 mukaan, tarkoitetaan 
ainoastaan ellaista matkaa, jonka asianomainen tekee tarkastusta, kuulu teluja 
seka vapaapaiva- ja lyhyita saira lorna- ym. ijaisuuksia varten, jotka samalla 
paikkakunnalla kesta at enintaan seit man paivaa ja joista han ei saa mitaan 
lisapallcruota. Jos taas virantoimitu samalla paikkakunnalla k staa kauemmin 
kuin seits man paivaa, linjakirjuri tai linja ahkottaja saa ylimenevii.lta ajalta 
korvauks n rautatiehallituksen heinakuun 18 paivalle 1941 paivatyn kirjelman 
N:o H 951 /4719 mukaisesti. Jos linjakirjuri tai.linjasahkottaja hoitaa korkeam
paa virkaa, jo ta lisapalkruo on suurempi kuin ed llamainitulla tavalla makset
tava paivaraha, saa han oman virkansa ja hoitamansa viran peruspallckojen 
eron, mutta ei paivarahaa. 

Rautatiehallituksen kirje heinakuun 9 paivalta 1941 si altaa maarayksia 
liikenn jaksojen yhteysups eri n ja rautatieup eerien pai a- ja muonarahoista. 

Kulkulaito ten ja yleisten toiden ministerio maarasi helmikuun 20 paivana 
1941 paivatyssa kirjelmassaan, etta liike1meosaston linjakirjur ille ja linjasah
kottajille oli siihen saakka maks ttujen vuosimatkarahojen ijaan vuoden 1941 
huhtikuun 1 paivasta lukien virkamatkoista suoritettava matkustussaannon 
mukainen korvaus. 
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Taman johdo ta rautatiehallitus maarasi kirjeessaan maaliskuun 7 paivalta Henkuokunta. 

1941 euraavaa: 
I) Yllamainitut linjavirkamiehet eivat saa tehda oma-alotteisia virka

matkoja, vaan on jaksonpa':illikOn annettava kutakin matima varten erikoinen 
maarays. 

2) Tarpeettomien matkojen tekeminen on ehdottomasti kielletty. 
3) Matkalaskujen tarkastuksen helpottamiseksi on kaikista saman kuukau

den aikana loppuunsuoritetuista virkamatkoista kirjoitettava yhtein n lasku 
seuraavan kuukauden alussa ja -3iihen liitettava ne maaraykset, joiden perus
teella matkat on tehty. 

Eliikkeet. Rautatiehallituk en kirje heinakuun 18 paivalta 1941 koskee 
elakkeid n valiaikai -ta korotu ta ja rautatiehalli.tuksen kirje saman vuoden 
elokuun 26 paivalta elakekas ojen valtionapujen korottamista. 

Talou osaston johtajan kirje joulukuun 29 paivalta 1941 sisaltaa uuden 
jaksojaon kaytantoonottamisessa 1/1 1942 noudatettavia erikoismaarayksia. 

Talousosaston johtajan kirje elokuun 30 paivalta 1941 koskee maksujen 
suorittamista ja rautatiehallituksen kirje saman vuoden marraslroun 28 pai
valta ylityokorvausta valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella. 

Rautatiehallituksen kirje elokuun 28 paivalta 1941 sisaltaa maarayksia, 
jotka ko kevat valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella olevien rautateitten 
kuntoonsaattamisesta ja liikennoimisesta aib utuvien menojen ja tulojen kir
jaamista. 

Rautatiehallituksen kirje tammikuun 20 paivalta 1941 sisaltaa valtioneu
voston paatoksen, joka koskee suunnitelmallisuuden ja siiiistiivai yyden noudat
tamista valtion taloudessa. 

Talouso aston johtaja kehoitti kirje s aan huhtikuun 22 paivalta 1941 
asianomaisia saattamaan alaistensa tietoon, etta on tarkoin noudatettava sai
raan- ja terveydenhoidon ohjesaannon 3 §:n 4. kohdan maaray ta, jonka mukaan 
vapaaseen laakarinhoitoon oikeutetulla tulee rautatieli.i.akarin luana kaydessaan 
olla esimiehensa tai e imiehen asemassa olevan antama aira passitus (kaav. A. 
N:o 18). 

Rautatiehallituksen kirje lokakuun 23 pi.i.ivalta 1941 koskee saksalaisten 
armeijalle luovuttamien veturien ja vaunujen kuljetus-, purkau - korjaus- ym. 
kustannuk ia seki.i. naid n kustannusten kirjaamista. 

Bairaan- ja terveydenhoito. Vuode.a 1941 terveyden- ja sairaanhoitoa kasit
televa . toimintakertomus jaa tilastotietojen kohdalta jonkin verran puutteelli
seksi. Ti.lma aiheutuu iiti.i., etta u eimmat rautatielaakarit 01.7-at joutuneet. ole
maan ji.i.lkimmai en vuosipuoliskon puolustuslaitok. en palveluksessa ja heidan 
toimiaan on talloin hoidettu joko miapuripiireista ka in tai on toimiin maaratty 
viransijaiset. 

Terveydentila rautatielai ten keskuudessa on ollut melko hyva. Tosin sai
raustapau ten lukumaara v. 1941 osoittaa edelliseen vuoteen verrattunahi<::man 
nousua. Tas a on lmitenkin otetta a huomioon, etta kertomusvuonna rautatie
rakennuk ilia oli varsin run aasti sellaista tilapaista tyo oimaa, jota i ole luet
tava var inaiseen rautatiebenkilokunt.aan kuuluvak i, mutta joka kuitenkin 
esiintyy tilastoissa. 
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Tilastotietojen mukaan on vuoden kuluessa ollut sairaustapauksia 32 .552 
(v. 1940 27 203), joista on aiheutunut 54 360 (44 793) kayntia laakarin luona ja 
1 133 (1 168) laakarin kayntia potilaiden luona. Tilastoja yksityiskohtaisemmin 
tarkasteltaessa havaitaan, etta kertomusvuonna ilmoitettuja sairaustapauksia 
sattui erai sa tautitapauksissa vahemman kuin vuonna 1940. Niiden taudin
tapausten suhteen, joiden lukumaaran havaitaan kasvaneen, ei lisaantyminen 
ole huomattava. Vahainen lisays on havaittavissa anemia- eli verenvahyys
taudeissa, mika on pantava elintarviketilanteen syyksi. Sita vastoin hermo
sairauksia, jotka ovat rautatielaisten vakituisena kiusana, on esiintynyt vahem · 
man kuin edellisena vuonna. Verenkiertoelintauteja on ilmoitettu hieman run
saammin kuin v . 1940. Sydanlihasheikkoutta ja tuberkuloo ia sita vastoin ei 
ole todettu enempaa kuin edellisena vuonna. Ruuansulatushairioita on ruoka
tilanteesta johtuen esiintynyt hieman runsaammin. Lisays ei silti ole huoles
tuttava. Tapaturmien lisaantyminen saa selityksensa niista vaikeista olosuh
tei ta, joissa rautatie1aiset ovat sodan takia saaneet tyoskennella. 

Kuolleisuustilasto osoittaa, etta tuberkuloosin aiheuttamat kuoleman
tapaukset ovat suunnilleen entisessa maarassaan. Sitavastoin ovat sydan- ja 
verenkiertoelinten tautien aiheuttamat kuolemantapaukset nousseet. Samoin 
keuhkokuume on johtanut aikaisempaa lukuisampiin kuolemantapaulrsiin. 
Tapaturma on sen sijaan aiheuttanut kuoleman harvemmissa tapauksissa kuin 
edellisena vuonna . 

Tyosuunnitelmaa, joka vuoden a1ussa oli 1aadittu, ei sodan uudelleen puh
keamisen takia voitu kokonaan toteuttaa. Muuttuneet o1osuhteet vaativat 
joustavaa sopeutumista tilanteeseen, jonka vuoksi terveyden- ja sairaanhoito 
oli jarjestettava sotatilan vaatimalle kannalle. Naista toimenpiteista mainit
takoon, etta He1singin rautatiesairaa1a jarjestettiin pommituk ia silmalla pitaen 
kokonaisuudessaan polilclinikaksi. Valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella 
sijaitsevalle rataverko. toile jarjestettiin perusteelliset puhdistustoimenpiteet. 

Toimintasuunnitelman laadinta tulevaa vuotta varten antaa jo tassa vai
heessa aavistuksen tehtavien laajuudesta ja runsaudesta. Sotatoimien viela 
kestaessa ei kuitenkaan toistaiseksi ole syyta kiteyttaa naita suunnitelmia lo
pulliseen muotoon. Mainittakoon ainoastaan, etta sikali kuin uusia ratoja ote
taan liikenteen palvelukseen, on huo1ehdittava seka terveyden- etta sairaan
hoidon jarjestamisesta nailla radoilla tyoskenteleville rautatie1aisille. 

Ammattiopetus. Y l em m i 11 a 1 i ike nne o p pi k u r sse i 11 a , jotka 
kevat1ukukaudella 1941 paattyivat tavalliseen aikaan toulwkuussa, o1i yhteensa 
29 nais- ja. 126 miespuolista osanottajaa eli kaikkiaan 155 liikenneosaston virka
miesharjoittelijaa. Naista 123 suoritti y1eisen 1iikennevirkatutkinnon heti kurs
sien 1oputtua ja muut myohemmin pidettyfen uusintalmulustelujen yhteydessa. 
Kertomusvuoden syksylla alkamaan maaratyt toiset tallaiset kurssit oli kesalla 
syttyneesta sodasta johtuvan hen]?.ilopuutteen vuoksi siirrettava toiseen aikaan. 

A 1 u s t a v i a 1 i i k e n n e o p p i k u r s s e j a sensijaan jarjestettiin 1ii
kenneosastoon otetuille uusille harjoittelijoille ohjelma.n mukaisesti, vielapa 
yhdet ke kella kesaa, joten vuoden 1oppuun mennessa nailta ja aikaisemmilta 
vastaavilta. kursseilta paasseita ja saadetyn ajan linjalla harjoitelleita ja kerto
musvuonna. alustavan liikennevirkatutkinnon suorittaneita henk.iloita oli vuo
den lopu sa kaikkiaan 109 nimittain 42 naista ja 67 miesta. 
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Ale m mat l i ike nne o p pi k u r s sit (konduktMrikurssit) voitiin HenkUok~tnta . 

kevatlukukaudella myoskin pitaa ohjesaannon mukaisesti seka kurssiaikaan 
etta opetussuunnitelmaan nahden. Oppilaita niilla oli yksi luokka, nimittain 
42 asema- ja junamiesta. Syyslukukauden vastaavat kurssit sensijaan oli poik
keuksellisten olojen vuoksi supistettava kasittamaan vain tarkeimmat ammatti-
aineet, jotta kurssien lukuaika voitiin lyhentaa 6 viikolla. Taten voitiin viela 
ennen lukukauden loppua aloittaa toiset samanlaiset kurssit, jotka kuitenkin 
kertomusvuoden paattyessa viela olivat kesken. Osanottajia oli edellisilla kurs-
seilla 75 ja jalkimmaisilla 35. 

V e t u r i n k u 1 j e t t a j a o p p i k u r s s e i 11 a oli kevatlukukaudella 
niinikaan yksi luokka, jossa oli 40 oppilasta. Nama kurssit saatiin paatokseen 
taydellisen ohjelman mukaisesti, samoikuin vastaavat kurssit viela syysluku
kaudellakin, jolloin veturinkuljettajaoppilaita oli enemmankin kuin edellisella 
lukukaudella, nimittain kaksi luokkaa, yhteensa 79 oppilasta. 

Taman keskushallinnon oppikursseilla suoritettavan ammattiopetustoimin
nan lisaksi on linjahallintoviranomaiset jarjestaneet tavanmukaista alokkaiden 
koulutusta. Asema- ja junamiesten entista nopeampaa valmistumista ajatellen 
on liikennejaksojen paallikkoja lisaksi kehoitettu nyt jarjestamaan 4 viikkoa 
kestavia opetuskursseja liikenneosastoon otettaville uusille alokkaille. Tallaisia 
kursseja on jo pidetty niiden alempien patevyystutkintojen lisaksi, joita van
hemmat alokkaat entisee11 tapaa11 ovat saa11eet suorittaa. Samoi11 011 veturi11-
lammittajie11 lisaamiseksi jarjestetty ylimaaraisia lammittajakursseja Riihi
maen, Oulu11 ja Pieksamaen varikoilla. 

Oppikurssie11 johtokunta 011 kertomusvuode11 aika11a kokoontunut 7 kertaa 
kasittelemaan ohjesaa1111011 maaraamia asioita eritote11 poikkeuksellisten olojen 
aiheuttamia eri kurssien opetussuunnitelmien muutoksia. 

Psykoteknilliset tutkimukset. Psykoteknillinen laboratorio on vuoden ku
luessa suorittanut konepajakoulujen oppilaide11 valintakokeet Helsingin, Turun, 
Kuopion ja Oulun ko11epajoissa, viimeksimainitussa seka kevaalla etta syksylla. 
Tutkittu on kaikkiaan 265 pyrkijaa. Naista 011 valittu 78 veturinlammittaja
oppilasta ja 10 ammattioppilasta. 

Jo v. 1939 kayta11toon otettua jarjestelmaa, jo11ka mukaa11 toimessa ole
vien ylimaaraiste11 veturinlammittajien on suoritettava psykoteknilliset kokeet 
pyrkiessaan veturinlammittajakursseille, 011 vuoden kuluessa edelleen seurattu. 
Psykoteknilliset soveltuvaisuustutkimukset on nyt suoritettu Oulun, Riihimaen, 
Pieksamaen, Pasila11 ja Turun varikoilla pidettavia lammittajakursseja varten. 
Tutkittu on kaikkiaa11 ·145 ylim. vet. lammittajaa. - Koetuloste11 nojalla on 
osittain valittu parempaa pyrkijaainesta ensiksi pidettaville kursseille, osittai11 
suoritettu karsintaa, jo11ka tarkoitukse11a on kokonaan sulkea kursseilta pais 
sellaiset, joilla ei ole lainkaan edellytyksia kurssien suorittamiseen; viimeksi
mainittuja tapauksia 011 esiintynyt varsin harvoja. 

Liikenneosaston virkamie kursseilla olleet - kaikkiaan 155 henkea - tut
kittiin uudella nime11omaa11 liikenneosaston virkamieste11 vaatimuksia vastaa
valla koesarjalla vaha11 ennen kurssien paattymista. Tarkoituksena oli koe
sarjan vakiinnuttamiseksi suorittaa vertailu tutkittujen koetuloste11 ja kurssi-
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Henki/0/cwll.a. menestyksen valilla. Yhteenvetoa kokeiden tuloksista ja edellamainittua ver
tailua ei ole viela voitu tehda ennen kaikkea tehtavaa hoitaneen maisteri Pel
likan kaatumisen ja laboratorian muutenkin lisaantyneen tyomaaran vuoksi; 
tulokset nayttavat kuitenkin varsin positiivisilta, sikali kuin saattaa paatella 
ilman lopullista tilastollista yhteenvetoa. 

Veturinlammittaja- ja ammattioppilaiden koetulosten ja konepajakoulu
menestyksen vertailututkimusta on edelleen koko vuoden ajan jatkettu ja on 
se voitu ulottaa aina viimeksi valittuihin saakka. Lopulliset yhteenvedot ovat 
tassakin kesken, koska laboratorian kaytettavissa ei enaa ole matemaatikkoa. 

Lisaantyneiden valintojen vuoksi ei vuoden jalkipuoliskolla ole ollut mah
dollisuutta uusien valintamenetelmien kehittamiseen. 

Laboratorian kirjastoon on vuoden kuluessa hankittu 3 uutta nidetta. Kol
men aikakauskirjan saapuminen on sodan vuoksi keskeytynyt, joten vain kaksi 
alan ammattiaikakauskirjaa on tullut saannollisesti. 

Erasta uutta, suunnitteilla olevaa kojetta varten on vuoden kuluessa 
hankittu useita osia. 

IX. Tapaturmat. 
Ta'[Jalurmat. Tapaturmien luku, laatu ja seuraukset. Kertomusvuoden aikana sattui 

rautateiden tasoylikaytavilla 68 onnettomuutta, jois a 16 henkiloa sai surmansa, 
19 henkilM loukkaantui pahoin ja 60 lievasti. 3 hevosta ja 4 lehmaa jai junan 
aile . Puomien paalleajoja oli 39. 

Kiskojen, akselien ja pyorarenkaiden katkeamiset. Katkeamisen takia vaih
dettiin vuonna 1941 kaikkiaan 578 ratakiskoa, joista 132 kpl 43 567 kgfm , 377 
kpl 30 kg/m, 38 kpl 25 kg/m ja 31 kpl 22 343 kg/m kiskoja. 

X. Taloudellinen tila. 

Valtionrautateiden paaoma-arvo. 

Talotlfiellinen Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kir
tila. 

J'iilloma-art~o. janpidon mukaan vuoden 1940 lopussa . . . . . . . . . . . . . 4 995 442 948 mk 
Tahan on vuo1ma 1941 tullut lisaa: 

Uudisrakennusten ja eraiden uusien 
rataosien arvo . . . . . . . . . . . . . . . 293 391 619 mk 

Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . 76 217 665 >> 

Uusien tyOkoneiden arvo (rautatie-
rakennusten tyokoneita seka 
kayttokalustoalukuunottamatta) 5 464 395 >> 375 073 679 >> 

Tasta on vuonna 1941 vahentynyt: 
Vuoden kuluessa poistettu: 

Kiinteistojen arvosta .. . . .. . . . 
Liikkuvan kaluston arvosta .. . 
Tyokoneiden arvosta ... . . . ... . 

------------~5-~3~770~5716~62~7~m~k 

267 024 mk 
114 783 328 )) 

599 872 )) 
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Vuoden kuluessa kuoletettu: 
Kiinteistojen arvosta .. . ..... . 
Tyokoneiden arvosta . ..... . .. . 

39 693 600 mk 
3 568 200 )) 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten 
vuoden 1941 paattyessa ............... . .......... . 

Tahan on lisattava uusien rautatierakennusten kiinteisto-
arvot, yhteensa .. . ....... . ....... ... ............ . 

Koko paaoma-arvo oli siis vuoden 1941 lopussa 1) ...... . 

158 912 024 mk 

5 211 604 603 mk 

713 467 620 mk 
5 925 072 223 mk 

Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiinteistojen osalle 4 072 671 486 
mk, liikkuvan kaluston 1 098 142 946 mk ja tyokoneiden osalle 40 790 171 mk 
eli prosenteissa 78.1, 21.1 ja 0. 8 %-

Valtionrautateiden tulot. 

Tak>udelline" 
tila. 

Pali.(YY114·arw. 

Valtionrautateiden tuloutetut tulot, so. niille maksettavaksi lasketut maa- Tulot. 

rat nousivat vuonna 1941 1 595 660 187 markkaan. Tasta on vahennettava suo
rituksia vieraille rautateille ym. ja takaisinmaksuja rautatien kayttajille yhteensa 
6 795 119 mk, joten kertomusvuoden lopullisiksi tuloiksi jaa 1 588 865 068 mk. 
Kun vastaava maara oli edellisena vuonna 1 274 863 038 mk, ovat tulot lisaan-
tyneet 314 002 030 markalla. 

I 
Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuivat vuosina 1941-1939 seuraavasti: 

Vuonna 1941 Vuonna 1940 Vuonna 1939 
Llsiiys vuonna 1941 

vuoteen 1940 verrat-
Tulon laatu tuna 

mk I '% mk mk mk I % 

Henkiliiliikenteen tulot ... 583 492 670 36.72 469 940173 333 765103 113 552 497 24.16 
Ta.varaliilrenteen tulot .... 927 953 973 58.40 734 767 714 751 6 2 681 193186 259 26.29 
Muut liikennetulot ....... 11724 894 0.74 10 022 327 9 207125 1702 567 16.99 
Lennatintulot ............ 984728 0.06 873 570 618 658 111158 12.72 
Autoliikennetulot .... . ... . 12 011624 0.76 10150 439 8 500 045 1861185 18.34 
Korvaus ~ostinkuljetuksesta 17 560 000 1.11 17 560 000 17 260000 - -
Sekala.ise tulot .......... 35137179 2.21 31548 815 29 537 421 3 588 364 11.37 1 

Yhteensii 11 588 865 068,100.00 11 274 863 03811150 571 033 . 314 002 030 24.63 

Valtionrautateiden menot. 

Valtionrautateiden hallinto-, kunnossapito- ja kayttomenot olivat vuonna Menot. 

1941 1 197 550 624 mk, oltuaan edellisena vuonna 998 959 547 mk ja osoittivat 
siten 198 591 077 markan eli 19.88 %:n lisaysta. 

Menoprosentti, so. menojen ja tulojen valinen prosenttisuhde, oli vuonna 
1941 75.37; vuonna 1940 se oli 78.36 ja vuonna 1939 81.70. 

Rautatiehallituksen menot olivat 25 207 836 mk ja linjahallinnon menot 
1 172 342 788 mk eli prosenteissa menojen kokonaismaarasta 2.11 ja 97.89 %

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

1) Tti.han ei ole luettu kayttokalustoa, jonka arvo oli kertomusvuonna 63 392 362 mk. 

6 
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Menon Jnatu I 
Menomlillriit, markkaa I J.Jsiiys tal viibonnys (-) 

------,,.----- vuonnn 1941 
V. 19H I V. 1940 mk J % 

RctutatiehaUitus. 
Palkkankset ... .... ... ... ..... ......... ... . . 
Y1imiiari:iisen henkilolrunnan palkkiot .. . ..... . 
Viransi.jaistcn paJkkiot . ..... . ..... ... ...... . 
Matkakustannukset .. ....... . ..... . ...... . . . 
Vakinais t eliikk t ........... .. ....... . . . . . 
Ylimiii:irais t eliikk t .. .............. . .. . .. . 
Apuralla eliikelaito.kselle . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ammattiop tus .......... . ...... . ....... . . . . 
Pi:iiijohtajan kayttovarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J.,a~mnitys, vaJaistus, vesi ja puhtaanapito . . . . 1· 

Pamatuskustam.ukset ... . .. . .. .. . . ... ... . .. . 
Seklllai et menot ...... . .... ... . ........... . 

Rautatiehallitus yhteensa 

Rmilatitlwitoksen l•injahallinto ja lrayttiimcnot. 

H e n k i I o m e n o t. 
Palkkaukset ... ....... . .................... . 
11i.miiiiriiisen ben.kilolmnnan ja tyiivoiman palk-

kiot .. .. .. . . .... . ....................... . 
Viransijaisttn palkhiot .. ... ........ . ..... . . . 
Virant korabat ja palhinnot tarveaiueiden saas-

tiimisesta . ... . ........ ..... . . ........... . 
J1atkaku tannnkset, pi:iiviirabat ja korva.ns 

muuttokustannuksista .... . ... . ... · . · · · · · · · I 
Vakinaiset eHikkeet . . . . . . ........ . .. . . . ... . 
YlimiiiiTiiiset eliil{k ct ...... . .. ...... . ... ... . 
Apu.raha elii.kelaitok ello .... ......... .. . . . .. . 
Tapaturmakorvaukset .... .. . .. . ... ........ . . 
Muut huoltotoimenpit t .... . ..... ... ...... . 

1\: a I us t o j a k i:i y t t ii a i n c e t. 
Kiiyttokaluston tiiydentiiminen, kunnos apito ja 

tar kastusln.tstaiDiuks~ t .......... . ........ . . 
Polttoaineet . .. . . ..... .. . . ........ . ... ... .. . 
Muut kiiyttoaineet ja sekalainen hankiuta . . . 

16 540 237 
3 221 ~~ 

187 OOo 
355 4. 0 

1 291 2~~ 
103 33o 

71944 
227 202 

6938 
1 415 766 
19~ ~~1 1 

1579 o99 
25 207 8361 

I 
308 915 000 

87 020 467
1 

16 379 638 

12 727 701 

'i 613 608 
34 317 241 

1816 760 
4 248 94.0 
3125 307 

322 158 

5 266 033 
342 200 613 

30 676 652 

16 233 823 
3 034 871 

125 857 
347 580 I 

1236 928 
88465 
75 705 

136 522 
6170 

990 611 J 
199 999 

1523 961 1 
24 000 492 

316 096 399 

62 500 353 
19 731 756 

11980119 

4 362 815 
33 659 662 
1832 845 
4 067 250 
2 717133 

324 342 

4 200 643 
201033 994 

24 711223 

I 

Rataj a rak o nnuk se ~ 
Radan, rata-alue~::n ja rak lllnsten bum s:apito 125196 597 78 651486 
Siihkovoimalaitosten ytmi:i. vahvttvirta-, lrnni:i.tin-

ja pubelinjohtojen kunno sa pi to . . . . . . . . . . . . 7 794 095 7 037 483 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteidm kunnossa-

pito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 03 236 2 704 234 
Lumen jit jiii:in poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 906 682 7 314198 

L i i k k u v a k a l ust o. 

I I 
315 414 1.94 
1 G 953 6.16 

61151 4.8.59 
7900 2.27 

54 371 4.40 
14873 16. 1 

- 3761 .97 
906 0 66.42 

768 12.45 
425155 42.92 

-20~~ - 1.05 
55 93 3.67 

1 207 344 5.03 

- 7 181399 - 2.27 

24 520114 39.23 
-3 352 118 ;- 16.99 

747 582 6.24 

3 250 793 74.51 
657 579 1.95 

- 16 085 --0.88 
181 690 4.47 
408174 15.02 
- 2184 - 0.67 

1 o65 390 I 25 .36 
141166 619 70.22 

5 965 429 24.14 

4.6 545 111 59.18 

756 612 10.75 

99002 3.66 
3 592 484 49.1 2 

Lii.kb."Uvan kaluston, tyokoneidEn ja koneell istm 
laitteid en kumlo sapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 331 320 102 60 970 15 470 350 15.04 

](orvaus vier a an liikkuvan kalust(jn kaytiisti.i . . 698 182 979 762 -281 580 - 28.7 4 

M u u t a s i a m e n o t. 
Painatu kustaunukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 925 688 
Vah.iugonkorvaukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 545 245 
Verot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 4 6 

3194 071 
2 073 991 

455 395 

731 617 22.91 
471254 22.72 

- 10 909 - 2.40 
Postilaitokselle posth1 kuljetuksesta uori tettava 

korvaus .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . 1 000 000 1 000 000 - -
kalaiset menot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 020 111 994 012 26 099 2.63 

Kuoletukset .......... ·..:,·,;..,· :....:· ·.;....· ;...· ·....:,· ~· :....:· ·..:..· :....:· -~· .:..· :....:· ·..:..· :....:· ·~_,..:4:;:3...:;0..:.4~;..' 0:..:2:;:8.!.....,,..::8..:.0.;47.:..4:.:9::..::1:.::.9..:...._...:;3:.;7..;:4:;.27;....8:::.;9:;:1~-4._..;:~6 . ..:..:;51 
Linjahallinto yhteensa 1 1172 342 788 974 959 055 1 197 383 733 1 20.25 

Kaikltiaan 1197 550 624 998 959 547 198 591077 19.8'1 

Rahallinen tulos. 
Rahallinen tulos valtionrautateiden liikenteesta osoittaa lisaysta edelliseen 

vuoteen verrattuna. Tulot, jotka vuonna 1940 nousivat 1 274.9 milj. markkaan, 
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olivat kertomusvuonna 1 588.9 milj. mk, lisaantyen siis 24.6a %- Menot, so. 
vuotuiset hallinto-, kunnossapito- ja kayttokustannukset, lisaantyivat 999.o 
milj. markasta 1197.5 milj. markkaan eli 19.88 %- Tulos osoittaa ylijaamaa 
39l.a milj. markkaa; vuonna 1940 ylijaama oli 275.9 milj. mk. 

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

Vuonna 1041 1--Vuonna 1940 -1---L_~sa_·y_s _vu_o_nn_a_l_ll_H __ 

mk mk mk % 

Tulot .. . ..... .. . ........ 
1 

1 588 865 067: 60 I 1 274 863 038: 35 1 3~~ 002 029:25 1 24.63 
Menot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197 550 623: 55 998 959 546: 95 19o 591 076:60 19.88 

~Y"'li""'"'jaac::-.. m~al~......,.,39,.,.1-;;3,..14::-4.,..,4,.,.4--:: 0::-::5,....;1;--~27:-:5,...,:9~0~3 ..,.,49;:-01-: 4:,.:,0,.-!-1 -c:-11:-:5...::4-:-10::-,9::-,5,.,2--:: 6~5,....;,:---~41:-. s:.:....:3 

Helsingissa 31 paivana heinakuuta 1942. 

Jalmar Castren. 

Ossian Hellman. 

Rahnllinm 
tulos. 


