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Jarnvagsstyrelsens berattelse for ar 1943· 

I. Allman f orvaltning. 

Ornbyte av jiiffnvagsstyrelsens generaldirektor. Avtalet med professor Jalmar 
Castren, som fran och med den 1 januari 1923 oavbrutet fungerat som jarnvags
styi'elsens generaldiJ:ektor, utgick vid utgangen av ar 1942 efter det han samma 
ar fyllt 69 ar. Till hans eftertradare som jiirnvagsstyrelsens genet·aldire1..'""Wr 
forordnade Republikens President den 30 december 1942 overste Harald Wilhelm 
Roos for en tid av fern ar riiknat fran och med den 1 januari 1943. . 

F6rlangning av terrnin for uppgdrande av boksl!utsrapport. Finansministeriet 
har medels beslut av den 2 mars forlangt den termin, inom vilken jarnviigs
tyrelsens bokslutsrapport bt>r avliimnas till finansministeriet och staten revi-

sionsverk, med tva veckor. . 
Anvarulning av postgirokonto. Enligt instruktion av den 19/10 1942 an

gaende postsparbankens uppgifter kunna a <>ppnat girokonto vid postanstalter, 
vilka bedriva postgirort>relse, insattningar och uttagningar goras obegriinsat. 
Med anledn:ing a v detta uppmanade cheferna for ekonomisektionerna under
lvdande stationskassorer att anvanda a stationer eller i deras omedelbara narhet 
befintliga postanstalter i den man de aro <>ppnade for bedrivande av postgiro
rorelse. 

Inforande av postgiror6relse vid statsjarnvagm·1w. Jarnvagsstyrelsen ut
fardade i cirkuliir av den 15 april bestammelser angaende inforande av post
giror.orelse vid sta tsjiirnviigarna. 

Overforing av i konta:ntkassor influtna medel till postgirokonto. Jarnvags
styrelsen meddelade den 27 augusti, att. finansministeriet givit sitt bifall till, 
att i statsjarnvagarnas kontantkassor influtna medel kunna, med avvikelse 
b:an vad 4 § sista moment i rakenskapsstadgan av den 23 januari 194-2 stadgar, 
overforas till postgirokonto under forra halften av darpa foljande manad. 

Gireringar och ttttagningar vid postgiror6relsen. Den l l oktober meddelades 
rakenskapsbyran tiden, nar fran jarnviigs tyrelsen avgaende giro- och utbe
talningskort skola inlamnas pa postsparbankens byra. 

Postsparbankens intresserorelse. Jarnvagsstyrelsen utfardade den 22 januari 
sar kilda bestiimmelser angaende postsparbankens intresserorelse. 

Skarpande av prisregleringen. Den 2 december meddelades vederborande 
till kiinnedom av statsradet den 8 november utfardade instruktioner angaende 
skiirpande av prisregleringen. 

Pii statens bekostnad an<Jkaffade tryckalster. Den 15 november meddelades 
vederborande till kiinnedom avskrift av statsradets skrivelse av den 28 oktober 
angaende distribution och forsiiljning av pa statens bekostnad anskaffade tryck
alster samt upplagornas storlek. 

Papper och skrivmaterialier, som anvandas hos rnyndigheterna. Den 16 no
vember meddelades vederborande till kii.nnedom handels- och industriministe
riets cirkular N:o 1 av den 20 oktober 1943 angaende anvandning av papper 
och skrivmaterialier hos myndigheterna. 

Allman 
for~altning. 
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Jdrnvdgsstyrelsens arbetsti4. Den 30 augusti 1943 faststallde jarnvagsstyrelsen 
medels skrivelse N:o H 1508/ 10530 arbetstiden, raknat frim den 1 september 
1943, fran klockan 9 till klockan 16 ovriga vardagar utom lordagar samt dagar 
fore )1elg- och hogtidsdagar, da den ar tva timmar kortare. 

Andring av jdrnvdgsstyrelsens arbetsordning. Den 5 mars beslot jarnvags
styrelsen andra stadgandena i 2 § punkt 31, lO § punkterna 1 och 3, 26 § punkt 
3, 27 § punkt 2 och 44 § punkt 1 av arbetsordningen angaende direktorens vid 
fo1Tadsavdelningen, chefens for forradsbyran, speditorernas vid upphandlings
byran och chefens for forradssektionen aligganden och rattigheter. 

Likasa beslot jarnvagsstyrelsen den 9 april andra punkterna 1, 2 och 3 i 
25 § av arbetsordningen angaende elektriska byran. 

Jarnvagsstyrelsen beslot den 15 april betraffande 18 § av arbetsordningen 
gora foljande andring och tillagg: A rakenskapsbyran, vars chef ar overkamre
raren och till vilken hor division for rakenskaperna och division for efterkraven, 
ankommer--- -. 

Iakttagande av sparsamhet och planmdssighet vi4 statshushallningen. Enligt 
jarnvagsstyrelsens brev av den 22 januari hade ministeriet for kommunikations
vasendet och allmanna arbetena i skrivelse N:o 138 av den 16 januari med
delat, att statsradet beslutat bl. a.: 

att planmassighet och strang parsamhet bor iakttagas vid statshushall
ningen; 

att i inkomst- och utgiftsstaten upptagna anslag for nya byggnadsforetag 
ej far anvandas, forran statsradets finansutskott givit tillstand dartill; 

att verksamheten vid ambetsverken ordnas sa, att tillaggsforslag till arets 
inkomst- och utgiftsstat kunna sa vitt mojligt undvikas; 

att anslag, som beviljas for expensmedel, tillfalliga allmanna behov,stats
bidrag, reseunderstod, stipendier o. a. dylika andamal, anvandas sa, att de 
forsla till bestridande av utgifter for hela aret; 

att da.rest statsbidrag, vilka enligt finansministeriets beslut av den 28 juni 
1940 skola till understodstagaren utbetalas genom postgirororelsens formedling, 
ej genast kunna anvandas for sitt andamal, bor understodstagaren halla dessa 
medel pa sitt postgirokonto och a detta lyfta medel endast i den man dessa 
erfordras for andamal, for vilka de aro avsedda; 

att anslag stallas till vederborandes disposition endast i sa stora poster, 
som det oundvikliga behovet kraver. 

Bestridand~ av utgifter foranledda av gemen.sam inkvartering och lotta'P!o
viantering i Ost-Karelen. Jarnvagsstyrelsen beslot den 16 januari, att hyres- , 
belysnings- och bransl~kostnaderna for den gemensamma inkvarteringen och 
lottaprovianteringen i Ostra-Karelen bora i likhet med bestammelserna pa det 
med riket aterforenade omradet fordelas pa de skilda a vdelningarna salunda, 
att banavdelningen erlagger 50%, maskinavdelningen 15 % , trafikavdelningen 
30 % och forradsavdelningen 5 % av kostnaderna. Chefen for bansektionen 
ager utanordna och momentera alla sadana utgifter och bora de ovriga avdel
ningarnas andelar genom chefens for ekonomisektionen forsorg i memorial 
kvartalsvis overforas pa vederborande avdelningars utgiftsmoment. 

Spraklig indelning av dmbetsdistrikt och sjdlvstyrelseomrdden. Medels cir kular 
av den 26 februari meddelade jarnvagsstyrelsen vederborande till kannedom 
och iakttaga.nde statsradets den 4 februari utfardade beslut, varigenom pa 
grundvalen av officiell statistik forordnades om indelningen av landets ambets
distrikt och sjalvstyrelseomraden under aren 1943-1952 i finsk- eller svensk
spra~ga eller tvasprakiga. 

A ndring av f6rordningen om statsjdrnvdgarnas forvaltning. Pa grund a v en 
av jarnvagsstyrelsen hos ministeriet for kommunikationsvasendet och allmanna 
arbetena gjord hemstallan utfardades den 30 april forordning angaende andring 
av forordningen den 21 december 1932 om statsjarnvagarnas forvaltning. Enligt 
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denna f<>rordning kunna ytterligare anstallas vid centralforvaltningen en geolog, 
i varje lakardistrikt en eller £lera sjukskoterskor samt for hela bannatet en sani
tetsinspektor Samtidigt andrades kompetensvillkoren for sarskilda tjanste
innehavare. 

Jarnvagsstyrelsens arbetsordning. D.en 21 december 1943 stadfaste jarn
vagsstyrelsen en~ a.rbetsordning, vilken tradde i kraft den I JUli 1944, da den · 
av jamvagsstyrei·en den 20 mars 19.13 stadfasta arbetsordningen upphorde 
att galla. 3 

De principiella andringar, genom vilka den nya arbetsordningen avviker 
fran den upph<>rda, aro i huvudsak f<>ljande: 

l. De skrivelser fran statsradet och ministerierna, vilka fran jarnvags
.styrelsens sida icke f<>ranleda narmare specifierade bestammelser, delgives 
vederb<>rande av direkt<>ren utan f<>redragning i jarnvagsstyrelsen. (§ 5). 

2. Byracheferna alagges f<>redragningsskyldighet. (§ 14). 
3. Arbetets paskyndande efterstravas genom minskning av antalet f<>re

dragningsarenden. (§ 2). 
Sektionsindelning. Medels cirkular av den 19 november meddelade jarn

vagsstyrelsen vederborande till kannedom och iakttagande sarskilda i indel
ningen av bansektionerna vidtagna f<>randringar, vilka tradde i kraft den 1 
januari 1944. 

Kommitteer. Ar 1943 tillsattes i jarnvagsstyrelsen tva kommitteer, den 
ena f<>r granskning av de f<>rslag, som uppgjorts till andring av tagsakerhets
reglementet, och den andra fOr uppg<>rande a v forslag till f<>renklande och pa
skyndande av arbetena i jarnvagsstyrelsen. 

Antalet behandlade arenden ar 1943 framgar av nedanstaende tabell, vilken 
for jamforelsens skull upptager jamval motsvarande tal f<>r foregaende ar: 

.!renden, som avgjorts av 

Avdelning, som foredragit Jarn viigsstyrel- Jarnviigssty- Generaldirek-
sen vld relsen vid av- ttiren (eller) Direktor Summa. iirendet plenum deinlngssam- overdlrektoren iirenden 

man trade 

1943 I 1942 1943 I 1942 1943 I 1942 1943 I 1942 1943 I 1942 

Administrativa-avdelningcn 
I 

2 2 878 481 174 170 9 763 5659 10817 6 312 
, Ekonomicavdelningen ..... 14 6 419 335 647 481 3 987 3 955 5067 4 777 
Banavdelningen .......... 11 - 437 425 61 95 1485 1403 1994 1923 
Ma,skinavdelningen ....... 10 4 176 100 375 342 3 973 2833 4 534 3 279 
Forradsavdelningen ....... 1 1 321 350 266 421 908 944 1496 1716 
ITrafikavdelningen ... ..... 18 4 346 172 1441 1085 5377 5 758 7182 7 019 
Tariffavdelningen . . .. ..... - - 86 97 202 252 5 866 4909 6154 5 258 
Jiimvagsbyggnadsavdelnin-

156 gen ................... . - 1 79 47 193 760 692 995 953 
Summa ! 561 18 1 2 742 I 2 007 1 3 322 1 3 039 1 32 119!26 1531 38 239J31 217 

II. Bana, byggnader och anlaggningar. 

.4Umtln 
/6rvaUning. 

Nya byggnader och anlaggningar vid fardf,ga banor. Nya bostads- o. a. bygg-
nader uppf<>rdes a foljande trafikplatser: A Abo station en ny maltidsbarackBana~deln·i119en 
for f<>ITadets arbetare a Koivio hallplats plattforms- och bostadshus jamte 
kallare och bostadsbyggnader, a Nokia station ett allmant avtrade, i Siitama 
ett miniatyrelektricitetsverk och a Siiaksjarvi ett ar 1941 paborjat godsmagasin 
jamte lastningsplattform. I Tammerfors slutfordes de ar 1942 paborjade ar-
betena for inredning av 4:de vaningen i stationshuset till ambetslokaler och en 
poliklinik inrattades i statsjiirnvagarnas gard Rautattekatu 12. I Bj<>rneborg 
byggdes ett arbets- och ma.ltidsrum for vagnsmannen. A Tyrvaa station byggdes 
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Eana~delningen. en lastningsplattform for forsvarsmaktens ri:ilrning. I Myllymaki och Parkano 
uppfordes en maltidsbarack for vedarbetarna, i K.ibnio en lastningsplattform, 
a Haapamaki station ett uppvarmbart w.c., a aroma station bradfordrade 
ett bostadshus, i Seinajoki byggdes ett allmant avtrade med W.C.-anorcl.ning 
och i Vasa inreddes oversta vaningen i det tidigare fardigblivna bostadshuset 

. till bostader. A Oulu station fardigbyggdes det foregaende ar paborjade platt
formvagnskjulet samt en ny forradsbyggnad i stallet for den vid bombningarna 
forstorda, en maltidsbarack for vedarbetarna samt ett £alta vtriide, likasa ett fiilt
avtrade i Ylivieska samt i Rovaniemi 5snabbhus jamteuthusbyggnader, kallare 
och brunnar. For anordnande a v bostader samt maltids- och tvattrum for fOrrad -
ar betarna uppfordes·baracker a Kemi, Kulus, Misi och Kemijarvi. 'I ill sistnamnda 
station forflyttades dessutom och inreddes forsammaiindamalenavfor vru.· ver
ket erhallen barack. For anordnande a v gemensam inkvartering for till Kemijarvi 
kommenderad personal inreddes en av jiirnvagsbyggnadsavdelningen erhallen 
barack. A Iisalmi station byggdes ett for allmanhetens bruk mot betalning av
sett avtrade jamte W.C.-anordning. I Kontiomaki bradfodrades en bostad -
byggnad, a Kajaani station inreddes en tidigare bakstuga till bostadsbyggnad 
och i Hyrynsalmi och Viekki utvidgades godsmagasinen. I Piek amaki fardig
byggdes ett foregaende ar paborjat vagnsskjul, a Syrja hallplats uppfordes en 
overnattnings- och maltidsbyggnad for vedarbetare, a Kakisalmi station en ny 
kallare for 3 familjer, a Sortavala station en provisorisk stationsrestaurang, 3 
bostadshu samt en militarforradsbyggnad, l\ Uusi-Vart ila plattform platt
formshus, i Kotka en ny godsexpedition jamte godsmagasin, i Vainikkala tt 
godsmagasin samt i Pulsa och Selanpiia hoga lastningsplattformer. 

Underhdll, farnyelse och utvidgning av byggnader, bana och andra anlaggningar. 
Bangardsutvidgningar ha utforts i Aggelby, Koivio, Tyrviia, Kuivaniemi, 

Tuira, Kello, Hirvineva, Siuru, Viantie, lYlaksniemi, Kemi, Tornio, Tervola, 
Koivu, Muurola, Inari, H.ovaniemi, Vika, Hanhikoslti, Aavasaksa, Kontiomaki, 
HYI·ynsalmi, Naarajarvi, Pulsa och Uusi- Viirtsila. 

Pa grund av skador, som kriget fororsakat, blev det nodvandigt att utfora 
ateruppbyggnads- och fornyelsearbeten pa olika trafikplatser. Salunda upp
fordes a Ihala station en uthusbyggnad samt a Tuokslahti plattformviixel ett 
foregaende ar paborjat stationshus, ett godsmagasin samt des utom tva bostads
byggnader. A Sortavala station utvidgades den provi oriska god forvalings
byggnaden varjiimte en bostadsbyggnad briidfordrades. Lika a uppfordes 
ett vattentorn jamte anordningar for vattentagning varjamte vagn reparation -
verkstaden forseddes med elektrisk apparatur. A lYiatkaselka station uppforde 
fern bostadsbyggnader och godsmagasinet diirstades utvidgades, a Jani jiirv:i 
station fullbordades den foregaende ar paborjade utv:idgningen a ett bostads
hus och en uthusbyggnad uppfordes. A Alattu plattformvaxel byggdes ett 
bostadshus, a Roikonkoski ha.llplats fullbordades stationshusbygget som pa.
borjats foregaende ar, a Loimola station uppfordes en bostadsbyggnad. I Naatc'i
oja fiirdigbyggdes det foregaende ar pabOrjade stationshuset, godsmagasinet 
samt uthusbyggnaderna och i Suojarvi uppfordes fyra bostadshus samt ett 
overnattningsrum jamte uthusbyggnader, vilka byggnadsru.·beten delvis pabor
jats redan fOregaende ar, godsmagasin och vattentorn. Vid Kollaa vaxel upp
fordes ett bostadshus, a Suojoki hallplats stationshus samt invid vattentaget 
darstades ett bostadshus, vilka byggen paborjats redan foregaende ar. Fore
gaende ar paborjade byggen voro iiven ett under berattelsearet fardigbyggt 
bostadshus Laskela station, tva bostadshus och ett godsmaga in a Pitkaranta 
station samt stationshus a Uuksu hallplats. I Pitkaranta istandsattes des utom 
ett som krigsbyte erhallet pumphus. I Matkaselka, Suojarvi ·och Pitkiiranta 
byggdes arbetsrum for vagnsarbetarna samt i Matkaselka, Janisjarvi , Loimola 
och Suojarvi maltidsstugor. 
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A Ihala station och Huuhanmaki ha.llplats byggdes ett nytt sidospar. B~navilelnin(l6n. 
A Niva station ft>rlangdes lastningsplattformen, i Alalampi och Leppasyrja 

ista,ndsattes sparsystemen, vilka skadats under kriget. 
Av broar, som skadats under kriget, ombyggdes Liikolanjarvi bro, land

fastena till Rytty bro samt pelarna och landfastena till Helyla bro. 
A Elisenvaara station uppfordes fern bostadskaserner, av vilka byggen tre 

hade paborjats fOregaende ar. Ovannamnda kaserner innehMla i allmanhet 
38 rum och 20 kok. Dessutom uppfordes a stationen tvenne s. k. snabbhus 
innehallande sammanlagt 8 kok. A Alho station byggdes ett uthus for stations
huset och dessutom fardigbyggdes en foregaende ar paborjad bostadskasern 
omfattande tvenne bostader om ett rum och kok. A Hiitola station fardig~ 
byggdes tvenne foregaende' ar paborjade bostadskaserner innehallande samman-

. lagt 14 rum och 7 kok. A Kaarlahti hallplats och Kopsala plattformvaxel blevo 
de ft>regaende ar pabOrjade stationshusbyggena fardiga och likasa fardigbyggdes 
ett foregaende ar pabOrjat godsmagasin a Pyhajarvi station. A Noiterma, 
Sakkola och Kiviniemi hallplatser uppfordes av dubbla brader med mellan
fyllning provisoriska plattformshus innehallande expeditionsrum och mindre 
bostader. A Kiviniemi station ombyggdes ett darstades tidigare befintligt 
pumphus samt ett provisoriskt, av tra uppfort vattentorn, till vilket en tidigare 
a Kulennoinen hallplats befintlig vattencistern t>verfordes. A Antrea station 
fardigbyggdes tvenne bostadskaserner, av vilka byggen det ena paborjats fore
gaende ar. Ovannamnda byggnader innehollo 13 rum och 7 kok varjamte ett 
arbetsrum for vedarbetarna inrattades. I Kalalammi fardigbyggdes de fore
gaende ar pabOrjade stationshus- och godsmagasinsbyggena. A Lamminsalo 
J;lallplats fardigbyggdes en bostadskasern innehallande tvenne bostader om 2 
rum och kt>k. I narheten av Enso station uppfordes en linjevaktstuga jamte 
uthus. Alla ovannamnda byggnader uppfordes pa gammal grund i stallet ft>r 
under kriget forstorda byggnader. 

Som tillbyggnad till en bostadskasern i Kakisalmi byggdes av dubbla brader 
med mellanfyllning ett rum jamte tambur, a Sairala station forlangdes det 
gamla stationshuset genom en tillbyggnad om 2 rum och kok och i Virasoja 
utvidgades det gamla godsmagasinet medels tillbyggnad a v godsexpeditionslokal. 

Ombyggnad av under vinterkriget ft>rstt>rda spar har utforts a Elisenvaara, 
Kakisalmi, Kiviniemi, Antrea, · Kalalampi, Enso och Haapavaara stationer. 
A Virasoja station har utbyggts ett nytt s. k. branslespar. 

Nya slaggningsgropar ha byggts a Elisenvaara och Virasoja stationer. 
Plattformshus ha byggts a Louko plattform, i Ristseppala och Kaislahti, 

stationshus a Johannes station, godsmagasin i Humaljoki och a Tammisuo 
hallpunkt sa.mt ·bostadshus a foljande trafikplatser: Nurmi, Hovinmaa, Lii
matta, Sainio, Kamara, Leipasuo, Perkjarvi, Johl'!'nnes, Koivisto, Tali, Kava~ 
saari , Poho, Hannila, Pero, Pilppula, Heinjoki, Ayrapaa, ·Pollakkala och Valk
jarvi. 

Mera betydande sparreparationer och -utvidgningar utfordes a Viborgs ban
gard samt a Makslahti, Koivisto och Hovinmaa trafikplatser. 

I Viborg istandsattes lokomotivstallet for 12 lokomotiv och ett lokomotiv
vandbord bestalldes. Vattentorn jamte cisterner byggdes a Perkjarvi och Valk
jarvi stationer. Vi dare paborjades i Viborg byggandet a v ett stort godsmagasin, 
vilket senare skulle anvandas som magasin for avgaende gods. 

Den under kriget skadade bron over Vuoksen vid Kuorekoski om byggdes a v tra. 
A bandelen Abo-Toijala utbyttes 4 600 m 30 kg/m raler tillnya avsamma 

vikt, mellan Tammerfors och Vasa likasa 3 992 m samt mellan Seinajoki och 
Nurmo 500 m. Mellan Oulu och Tornio stationer utbyttes 78 564 m 25 kg1m 
raler till 30 kgfm raler. Mellan Iisalmi och Kontiomaki utbyttes 20 000 m 22 
kg/m raler till 30 kg/m raler samt mellan Kotka och Inkeroinen 1 400 m 30 
kg/m raler till 43 kg/m raler. 

2 
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Ba.,aVtklningen. Sakerhetsanliiggningar. Pa grund av bristen pa arbetskraft var mont6rs-
personalens verksamhet forsattningsvis svar, varf6r den under f6regaende ar 
verkstallda sammanslagningen av 4. och 5. signalmasta.rdistrikten bibeholls 
anda till november manad.s utgang, da 4. distriktets signalmastare, befriad fran 
forsvarsmaktens jarnvagsformationer, ater upptog sin verksamhet. Trots av 
kriget foranledda svarigheter slutfordes arbetena a foljande nya anlaggningar: 
vaxel- och signalsakerhetsanlaggningen for sodra infarten till Bennas, signal
anlaggningen for Viipuri rangeringsrygg, signalsakerhetsanl~~gningen vid sodra 
infarten till Nurmes samt infartssignalerna a Suojarvi och Aanislinna. 

Kompletteringar och fornyelser av sakerhetsanlaggningar slutfordes a 9 
trafikplatser, bl. a. a Rovaniemi (stallverk I) , Kemi (stallverken I och II), Lie
lahti (ostra infarten), Vuohijarvi, Pulsa (vastra infarten), Vainikkala och Hiitola. 

Nya kontrolla~forreglingsanordningar utfordes a 23 trafikplatser, varforutom 
dylika kompletterades och istandsattes a 9 trafikplatser. 

For landsvags- och tagtrafikens sakerstallande a invid Laurila belagna 
Kemijoki broar utbyggdes en av huvudsignaler och blockering beroende, med 
ljussignaler forsedd vagbomsanlaggning. Ny vagbomsanlaggning utfordes aven 
for Kivela vagovergang invid Hamina, varjamte vagbomsanlaggningen for
nyades vid Vakkosalmi vag6vergang invid Sortavala. Dessutom utbyggdes 
en varningssignalanlaggning for landsvags- och tagtrafikens sakerstallande a 
Toppila bro. 

Forutom i samband med nybyggnadsverksamheten installerades elektrisk 
belysning i semaforerna a Matkaselka, Elisenvaara, Hiitola, Jyvaskyla och 
Helsingfors, varigenom under aret sammanlagt 27 semaforer erhollo elektrisk 
belysning. , 

.Under berattelsearet sonderkordes 62 vagbommar, varav enbart inom 8. 
bansektionen 36, vilket ingivit bekymmer med avseende a tagsakerheten och 
overbelastat nybyggnads- och underhallningsarbetena i namnda bansektion. 

Trddgardar och planteringar. Det forflutna aret var sardeles formanlig for 
vaxtligheten. Vintern var mild, sommaren regnig och varm, vilket var speciellt 
gynnsamt for plantskole- och prydnadsvaxterna. 

Brist pa arbetskraft radde fortfarande, men genom att anvanda skolungdom 
och kvinnor som arbetskraft, kunde alla de viktigaste underhallningsarbetena 
utforas. 

A nagra trafikplatser inom det atererovrade omradet utfordes rojnings
och upprensningsarbeten, varjamte for personalens rakning appeltrad och bar-
buskar planterades. · 

Fornyelse- och reparationsarbeten utfordes aven pa nagra trafikplatser 
inom den ovriga delen av landet. De foregaende ar paborjade arbetena slut
fordes. 

I centralplantskolan i Hyvinge har i huvudsak uppdragits alla for planterin
garna anvanda prydnadstrad och -buskar, perenna vaxterna, sommarblommornas 
plantor samt blomsterlokarna. Under de senaste aren har uppdragits en ansenlig 
mangd appeltrad och barbuskar, vilka huvudsakligast planterats invid vakt
stugorna men aven i betydande. antal invid personalens bostader runt hela jarn
vagsnatet samt en liten del i Ost-Karelen. 

AHa yrkeskunskap kravande arbeten ha utforts av tradgardsmastarena med 
tillhjalp av icke yrkeskunniga tradgardsarbetare. For reparations- och for
nyelsearbeten har anvants av de lokala banmastarna erhallen arbetskraft. 
Under vintern hade langs banorna befintliga granhackarna (snohackarna) be
skurits samt naturparkerna a stationsomradena upprojts. 

A jarnvagsstyrelsens brobyggnadssektion tjanstgjorde under ar 1943 endast 
4 ingeniorer, enar sektionens ovriga ingeniorer tilldelats uppgifter i forsvarets 
tjanst. A sektionen ha uppgjorts projekt och ritningar saval for nya som for 
ombyggnad av gamla jarnvags- och landsvagsbroar avensom for husbyggnader 
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ooh andra byggen, for vilka hal1fasthetsberakningar eller speoiella konstruktionerBana1Ulelninue,. 
varit erforderliga. Likasa har sektionen overvakat tillverkningen av nya stal-
broar i verkstaderna samt monteringen av desamma a broplatserna, utforandet 
av viktigare jarnbetongarbeten samt tillverkningen av fran cementgjuterierna 
bestallda kabeltegel m. m. Av arbeten, vilka sektionen under aret utfort, rna 
namnas att: 

slutliga ritningar och materia1forteckningar for Temmesjoki 51.99 m :s fack
verksbro a bandelen Tampere-Oulu, placeringsritningar for nya normalstal
broar a fardigt reparerade landfasten, namligen for Perojoki 18.oo m:s platbro 
a km 322+171 m, farbanan nedtill, Lettimojoki 24.oo m:s platbro a ~m 323+645 
m, farbanan nedtill, Perojoki och Salojarvi 8. oo m:s platbroar a km 321 +945 
m och 330+280 m, vardera med farbanan upptill; reparationsritning for land
faste samt placeringsritning for Valijoki 11.8 8 m:s platbro a km 541 +490 m 
a bandelen Viipuri--Joensuu. Arbetsritningar for Koil'inoja 12.5o m:s provi
soriska trabro a km 602+204 m a bandelen Laskela-Pitkaranta samt for Saha
koski med tre oppningar forsedda, vid sidan av sparet placerade provisoriska 
trabro, spannvidderna 13.26+10.26+13.24 m, a km 529+922 m a bandelen 
Matkaselka-Suojarvi. Vidare ha andringsritningar uppgjorts for 20 och 22 
m:s lokomotivvandbord samt monteringsritningar for Temmesjoki 51.99 m:s 
och Lestijoki 59.40 m:s fackverksbroar a bandelen Seinajoki-Oulu samt for 
Kokkolanjoki vid sidan av sparet placerade provisoriska bro a karelska banan. 
Sektionen har i Maskin och Bros verkstad i Helsingfors overvakat tillverk
ningen av Rytty 32.72 m:s, Vetelinjoki 3 st. 32.73 m:s och Kalajoki 3 st. 32.73 
m:s fackverksbroar, sa langt arbetena med hansyn till de disponibla staJfor
raden kunnat utforas, samt likasa tillverkningen av Kemijarvi 12 m:s och 17 
m:s underfartsbroar. I A. Ahlstrom 0. Y:s verkstad i Varkaus har overvakats 
tillverkningen av Helyla med 3 oppningar forsedda ledgangsbro, spannvidderna 
14.oo+33.oo+14.oo m samt i Fredriksbergs verkstad utforandet av Maaskola 
22 m:s och Kemi 20 m:s lokomotivvandbord. 

Slutliga arbetsritningar och kostnadsberakningar for Suojarvi, Nokia, Oke
roinen och Vilppula med 2 oppningar forsedda kontinuerliga underfartsbroar 
med spannvidderna 8.s+8.3 m samt likasa for Jarvela med en oppning for
sedda underfartsbro med spannvidden 10.5 m. A arbetsplatsen har overvakai;s 
uppforandet av en med 3 oppningar forsedd underfartsbro a Nekala fabriks
spar vid Lempaala landsvagskorsning i Tammerfors o. s. v. 

A sektionen ha uppgjorts konstruktions- och grundningsritningar for Viborgs 
och Pieksamaki bradgardar och torkhus for takkonstruktioner till samma 
byggnader, grundningsritningar samt ritningar till golv, bjalklag och vatten
tak for skensvetsningsanlaggningen och transformatorsrummet i Viborg, till 
mellantakskonstruktioner for Jaakkima signalverkstad, till plattformtak f5r 
godsmagasinet i Joensuu, till betoneringsstallningar for taket till verkstaden 
i Viborg, for tak till godsplattformen i Virasoja, f5r en l. 5 tons rorlig lastnings
kran o. s. v. 

Dessutom har brobyggnadssektionen granskat av jarnvagsbyggnadsavdel
ningen uppgjorda ritningar samt avgivit utlatande och verkstallt utredningar 
rorande flera fran andra avdelningar, utomstaende verk och privata ingangna 
arenden av teknisk art, sasom exempelvis i flere h'agor om korsning av jarn
vagslinjen med elektriska hogspanningsledningar, dragande av· vatten- och 
avloppsledningar under banan o. s. v. 

A bangardssektion ha under aret behandlats 118 arenden rorande utvidg
ningar och forbattringar av sparanordningar a bangardarna och for dessa 
hava nodiga ritningar och kostnadsberakningar uppgjorts. For statens ovriga. 
verk ha behandlats 14 olika sparforslag, vilka dock i de flesta fall erfordrat 
uppgorandet av nya f5rslag. Samma bar ocksa varit fallet med de 78 privata. 
sparutbyggnadsforslag, som under aret forekommit. 



-12-

.Banavdelningen. • Stadsplanearendenas antal har varit 20, gatu- och vagarendenas 16, mark-
fragornas 136, vatten- och kloak- o. a. ledningsfragors 16 samt antalet arenden 
rorande bana och vaxlar 9. 

Dessutom ha utforts en mangd allmanna ritningar, kartor, tabeller, tablaer, 
forstoringar, forminskningar, kopieringar m. m. dylikt . 

. A jarnvagsstyrelsens h us by g g n ads b yr a ha under ar 1943 upp
gJorts sammanlagt 222 huvudritningar och 72 specialritningar. Enligt tidigare 
forefintliga normalritningar ha uppforts 205 byggnader, bestaende huvudsakli
gast av mindre bostadshus och uthusbyggnader, pumphus, vattentorn, gods
magasin, baracker o. s. v. For gamla byggnader ha uppgjorts 34 andJ:ings
J.itningar. Nybyggnaderna ha huvudsakligen utgjorts av stations- och platt
formhus, bostadsbyggnader, uthus, godsmagasin, reparationsverkstader, ba
racker och lokomotivstall. Sammanlagt ha byggts 436 boningsrum och 214 kok, 
namligen 30 bostader, om ett rum och kok, 151 om 2 rum och kok, 20 bostader 
om tre rum och kok, 5 stationsinspektors- samt 8 banmastaxbostader. Av ny
byggnaderna voro 140 fororsakade av krigsskador. Dessutom har husbyggnads
byrfm uppgjort talrika forslag till blivande husbyggnader, av vilka ma namnas 
bostadshus i Tampere och Viipuri, Abo hamns ilgodse:xpedition och godsmagasin, 
stationsrestaurangen i Joensuu, ateruppbyggnaden av Koivisto station, ut
vidgningen av godsmagasinet i Lahti, forradsbyggnad och bostadshus a Oulu 
station samt reparationen av verkstadens matserveringsbyggnad a Viipuri 
station. Ytterligare kunna framhallas 17 for olika andra andamal uppgjorda 
ritningar. 

A sektionen for s a k e r h e t s a n 1 a g g n i n g a r har uppgjorts projekt 
och ritningar till utbyggnad eller komplettering av vaxel- och signalsakerhets
anlaggningar a 55 trafikplatser och sakerhetsanlaggningar for 8 vagovergangar. 
Dessutom behandlades a sektionen 16 andra signaltekniska arenden. 

Av uppgjorda projekt for sakerhetsanlaggningar ma sarskilt franhallas 
foljande: Torrui·o (sodra infarten), Tuira, Oulu (sodra infarterna), Suolahti (gamla 
bangarden), bo (oljehamnsbanans forgreningsvaxel), Harviala, Hyvinkaa 
(stallverk II), Okeroinen (vastra infarten), Kymi (stallverken I och II), Pulsa 
(vastra infarten), Pitkalahti, Murtomaki (stallverken I och II), Sukeva (norra. 
infa.rten), Nurmes (sodra infarten), Suojarvi och Jaakkima. 

For sakerhetsanlaggningarnas anvandning uppgjordes 44 med tillhorande 
planritning forsedda specialinstruktioner, av vilka 28 for kontrollasforreglings
anordningar. Dessutom utar betades specialinstruktion for varningssignalan
laggningen vid den gemensamma jarnvags- och landsvagsbron invid Toppila. 

Pa grund av att den finsksprakiga upplagan av Mtt N:o 1 »Allmanna regler 
for begagnande, skotsel och underhall av sakerhetsanlaggningan> (faststallda av 
jarnvagsstyrelsen den 18 november 1927 tagit slut, utarbetades forslag till en 
ny i sprakligt hanseende reviderad andra upplaga . 

Sektionen overvakade i tekniskt avseende utbyggandet av samtliga saker
hetsanlaggningar, for vilkas utforande utarbetades 60 detaljritningar och rit
ningar till nodiga stallverksskyltar 93 st. Nya allmanna konstruktionsritningar 
inregistrerades daremot endast If, enar storsta delen av sektionens tekniska 
personal fortsattningsvis varit i forsvarsmaktens tjanst. 

Dessutom ombesorjde sektionen bestallningen, granskningen och emot
tagningen av ·alia stallverksapparater och viktigare specialmateriel saval till 
arbetsplatserna som till signalforra<;Iet. Pa grund a v krigsbetonade orsaker 
forsvarades materialanskaffningarna, · varjamte storsta delen av leveranserna 
vasentligt forsenades. 

De geotekniska arbetena och atgarderna. Under ar 1943 har en sadan formell 
forandring vidtagits med avseende a personalen for de geotekniska arbetena, 
att en av de samtliga befattningar, som alit sedan 1921 varit pa extra ordinarie 
stat, d. v . s. geologtjansten, blivit ordinarie och att till derma tjanst utnamnts 
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geotekniska sektionens hittillsvarande forestandare. Till foljd av krigstidenBanavde.'ninuen. 
har sasom aven under foregaende ar den egentliga tekniska sakkunskapen ej 
varit representerad och arbetarenas antal har varit synnerligen otillrackligt. 

En star del av arets arbeten har berort brostallen saval i FjaiT-Karelen sam 
inom det atererovrade 01madet. Foremal for undersokningar voro salunda 
pa Uuksu-Aunus banan sjutton skilda stallen, pa banstrackan Vainikkala
Viborg fyra bro- och trumplatser och pa strackan Elisenvaara-Sortava~{t nio 
stallen. Ytterligare ma en broplatsundersokning a strackan Suojarvi-Aanis
linna omnamnas. 

Vid stationerna Vilppula, Okeroinen och Jarvela undersoktes stallena for 
planerade vagunderfarter och vid banan mellan Reitkalli och Fredrikshamn 
Kivela landsviigskorsning, tidigare kand for har intraffade olyckor . Vid Siuro 
verkstalldes utredningar med tanke pa en sen are nodig utvidgning a v bang arden 
och vid Kontiomaki i och for erhallandet av hushallsvatten. Vid Toijala hamn
bana, Abo oljehamnbana ooh pa banstriiokan Socken backa-Alberga giillde 
£ragan siirskilda forstarkningsatgarder och for en jarnviigsbank mellan Enso 
station och Kivioja hallplats, i vilken forskjutningar hade agt rum, gavs med 
stod av verkstiillda undersokningar anvisningar om platsens siikerstiillande. 
I Viborg voro platsen for ett vattentorn och ett befolkningsskyddErum foremal 
fl>r undersokningar. 

III. Jamvagsbyggnader. 

Under ar 1943 fol'tsattes pa jarnvagsbyggnadsavdelningens forsorg bygg
nadsarbetena a Varkaus-Viinijarvi, Kontiomaki-Taivalkos1ri, Suolahti
Haapajiirvi, Orivesi-Jamsa, Kemijarvi-Salla ooh Karia-Harju jarnviigar, 
iivensom a Simola forbindelsespar och ombyggnaden av banan Viipuri-Tien
haara med de inskriinkningar, sam betingades av radande krigstid. 

Anslagsmedel ha anvants och arbeten utforts a respektive jarnviigsbygg
nader och ovriga arbetsplatser som foljer: 

V arkaus-Viinijarvi jarnvagsbyggnad. 

A denna 101 km langa jarnviig, vars byggande beslutats genom lagen av 
den 6 februari 1932 ooh vilken redan ar 1940 blivit upplaten for allmiin trafik, 
anviindes anslagsmedel ooh utfordes en del avslutande arbeten under ar 1943 
enligt nedanupptagna utredning. 

M edlens anvandning: 
Saldo fran 1942, 19 Ht. I: 7 1941 ............................. . . 
Anvant under 1943 ...... . .... . . ............................ ... . 
Saldo till 1944 ................. . ...... . .................... . . . . 

U tforda arbeten: 

mk 4 969 540: 55 
~ I 446 916: 80 

mk 3 522 623: 75 

De under aret utforda arbetena voro kompletterings- och reparationsarbeten, 
vilka huvudsakligen gallde vagar, plattformer och husbyggnader. 

Vid Viinijarvi station utvidgades en skarning. Infartsvagarna tilllastnings
omradet vid Kaarnalampi hallplats och till Vihtari hallplats teiTasserades. Av
slutningsarbeten a husbyggnader utfordes vid foljande trafikplatser: Varkaus, 
Syrja, Koivumaki, Heinavesi, Kerma, Sappu, Vihtari, Sarvikumpu, Juojarvi, 
Ristinpohja och Kaarnalampi. 

Jarntilus· 
bygonader. 
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ff11~';'.':3:;. Kontiomaki- Taivalkoski jarnvagsbyggnad. 
A Kontiomaki-Taivalkoski handel, va;rs hyggande heslutats genom lagen 

av den 20 ap;ril 1934 angaende jii.Invagsbyggnacler under aren 1934--1938 och 
vars langd utgor 153 km, fortgingo de pa grund av kriget avbrutna ocb under 
foregaende ar aterupptagna arbetena i begransad omfattning. 

M edlen<J anvandnin'} : 
Saldo fran 1942, 19 H t . I : 6 .. . . ........ ... .. . . ... . . ..... . .... . 
B evil.ja t fi:ir 1943, 19 H t. I: 5 . . .... . .. ... ... . . .. .. . ... . . . . .... . 

Summa 

An va n t under 1943 .... ..... . .... .. . . ... ...... . . . . . ...... . . . .. . 
Salclo till 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . .... ....... . .. . 

Utforda arbeten : 

mk 14 363 614: 95 
& 10 000 000: 

mk 24 363 614: 95 

mk 6 373 485: 50 
mk 17 990 129: 45 

Arets aJ.'beten voro i huvudsak ombygg:nads- ocb kompletteringsarheten a 
Kontiomaki hangard . 

Overbyggnaden: A Kontiomaki bangard slutfordes hallastering, stodning 
och justering av sparen, varforutom sparen vid lastningsplattformerna om
hyggdes enligt faststallt projekt. 

Husbyggnader: A Kontiomaki lokomotivstall slutfordes ett utvidgnings
arbete, som omfattade 5 spiltor och till vilket grunden utforts foregaende host. 

En o mlastningspla ttform . a v sten far dig byggdes och en passagerarpla ttform 
forlangdes och reparerades . 

A Kontiomaki uppfordes utbusbyggnad till en hostad for 2 familjer. 
A Kontiomaki, Karppila , Oravivaara ocb Hyrynsalmi trafikplatser utfordes 

utvandig bradfodring av hyggnader. 
T illbehOr till banan: Rammuren till vandhordet a Kontiomaki hyggdes 

cirkelrund. 
Suolahti-H aapajarvi jiirnviigsbyggnad. 

A denna hana, vars hyggande hade heslutats genom lagen av den 20 april 
1934 angaende jarnvagshyggnader under aren 1934-'--1938 och yar langd utgor 
167 km, utft>rdes avslutande arheten a bandelen Suolahti-Aanekoski. Sist
namnda, c:a 7 km langa handel upplats for fullstandig gods- och persontrafik 
den 1 maj 1943. 

J.l! edlens anviindning: 
Saldo fran 1942, 19 Ht. I: 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 7 908 018: 70 
B eviljat fi:ir 1943, 19 Ht. I : 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 10 000 000: 

Summa mk 17 908 018: 70 

Anva nt under 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 6 333 636: 7 5 
Salclo till 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 11 574 381: 95 

Utforda arbeten: 
Terrasseringsarbeten och ballasttransport. I narheten av Suolahti station 

fortgingo arbetena vid trenne halvfardiga banskarningar . I skarningen vid 
pik 10 anlitades for lastningen en gravmaskin av typ Orenstein & Koppel N:o 
446 och ft>r transporterna lokomo~_iv av serien Sk2 och Sk3 . Dessutom utfordes 
markarbeten i norra andan av Aanekoski stationsskarning och a sparet till 
magasinsomradet. 

Ballastering av sparet vidtog den 27 augusti . Vid Laukaa grustag utfordes 
lastningen medels forenamnda gravmaskin ocb vid transporten anvandes ett 
lokomotiv av serien Tk3. 

Terrasseringsarheten och ballasttransporter ha under ar 1943 och sedan 
arhetet paborjades skett i foljande omfattning: 



1 943 1938-1 943 
A rb e tet s art 

Mlingd I KostOStd Mllngd I Kostna.d 

I 
Terrasseringsarbeten: 

Rojning av banomrade . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 . 0 - - - 63 614:95 
Jon~, !-!PPI?.rii:~d fran avloppsdiken och 

5 774o5 m• 81878:50 v1d autratningar o• ooo ooo OoOO 0 00 00 00 - -
Jord fran diken till bankarna . 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 22 636 • 298 080:20 

» • • i upplaggning .. 00 • 00 00 21 m• 420: - 3112 & 45 420:50 
» » skarningar till bankarna 00 • 00 • 16 552 • 1182 481:25 173 538o5 • 6 607 084:85 
& » » i u~flaggning oo 00 oo 6 053 & 242 677: 85 10 942 • 350 343:10 

Fyllnadsjord, forslad ti bankarna utan 
t ag for normalspar .. 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 - - 123 454 • 2 879 421: 25 

Fyllnadsjord, forslad t ill bankarna med 
tag for normalspar .. 0 0 0 0 0 00 0 0 • 0 .. 0 0 1788 & 277033:90 48670 & 988 676:55 

Berg, bortsprangt i skiirningar .. 0 0 0 o 0 o 0 495 & 49 885:75 13 919 & 1525 405:30 
Spriingning av storre jordfasta stenar 0 0 2699 • 90 261: 50 45 070.5 » 1292 841:35 
Stodjemur . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • 0. 183 • 21 834: - 183 • 26 739:-
Stenrevetering o 0 • 0 0 o 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o 0 o - - 1180 m• 31755: -
Torvbeklii.knad . 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 - 300:- 19185 & 56 313:40 
Driinering 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 26m 750: - 1262 m 79 751:70 

BaUastering: 

Ballast forslad med tag for normalspar 0 0 25 086 m•l 667 579:25 63 984 m• 1659117:05 

Trummor och banbroar: En underfartsbro, 0 21 m, vid km 5 malades och ett 
par ~ldre trummor forUi.ngdes, varvid anvandes 50 m 3 sten. 

Overbyggnaden: 450 m huvudspa!-: skenlades, 2 045 m bispar skenlades och 
forflyttades a Suolahti och 294m a Aanekoski station. 3 enkla vaxlar spikades. 

Hagnader och viigar: Kompletteringsarbeten utfordes vid landsvagsfor
flyttningen, pik 275.+5 m och nivaovergangen, pik 96. 

Husbyggnader: A an e k o ski. Stationshuset, en bostad for 3 familjer , 
stationsavtradet och magasinet fardigbyggdes. En del av lastningsplattformen 
avensom 60 m passagerarplattform byggdes ... 

Telegraf och telefon: A bandelen Suolahti-Aanekoski instandsattes telefon
och drogs telegrafledning samt inmonterades apparater. 

Tillbehar till banano Vid .. Suolahti gamla station uW>rdes arbeten a saker
hetsanlaggningarna och vid Aanekoski station installerades yttre belysningo 

Orivesi- J iimsii jiirnviigsbyggnad. 
A denna bana, vars byggande beslutats genom lagen av den °3 juni 1938 

angaende jarnvagsbyggnader under aren 1939-1946 och vars langd, den 7 
km langa hamnbanan till Olkkola och den 4 km langa fabriksbanan till Jamsan
koski inberaknade, utgor 68 km, fortgingo arbeten, vilka igangsatts i novem
ber 1938. 

M edlens anviindning: 
Saldo fran 1942, 19 Ht. I : 6 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 mk 
B eviljat for 1943, 19 H t o I : 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o

0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 

Summa mk 
Anvant under 1943 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 0 mk 
Saldo till 1944 0 0 o o o o o o 0 0 o 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 mk 

U tfarda arbeten: 

2 799 917: 95 
17 000 000:-
19 799 917: 95 
12 097 373: 85 

7 702 544: 10 

A banan fortgingo arbetena i begransad omfattning pa grund av de exceptio
nella forhallandena. 

Jllmfi(Jg• 
byg!lfi(Jiler. 
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Definitiv undersokning av Olkkola hamnbana utfordes. 
A jarnvagsbyggnaden anlitades ett lokomotiv a v serien Sk2 f<>r normalspar 

samt 3 anglokomotiv for smalspar och 3 motorlokomotiv aven om en grav
maskin n:o 411, en angvinsch och 3 kompressorer. 

Expropriation slutf<>rdes a Salmela gards agor, km 9. 
Terrassering och ballasttransport. Terrasseringsarbetena fortgingo a ban

delen mellan Orivesi och Talviainen trafikplatser. 
Terra eringsarbeten ha utf<>rts ar 1943 och sedan jiirnvagsbyggnaden pa

borjades i f<>ljande omfattning: 

I 
1943 1938- 1943 

Arbetets art 

I I Mangd Kostnau Miingd Kostnad 

Terrasseringsarbeten: 
I Riijning av banomrade ................ - - - 142 63 : 95 

Jor~, ~.!PP~av~ vid avloppsruken och 
v1d autratningar .... ..... ..... ..... 347 m• 11175: - 23161.9 m• 452 637:95 

Jord fran diken till bankarna ......... '627 $ 54823: - 49811 , 1124 689: 05. 
• •> • • i upplaggning . ...... .. 607 ~ 19471: - 6580 ~ 126143:55 
» ~ skarningarna till bankarna ... 19204 » 1730 371:55 434 667 >) 18 789 049: 90 
• • skii.rningarna i upplaggning .. 1385 » 72 281:30 13066 » 278 841:30 

Fyllnadsjord forslad till bankarna utan 
tag for. normalsp r ... .. ..... . ...... - 102 788:25 58886 • 942 236:-

Fyllnadsjord forslad till bankarna med 
tag for normalspar ........ . . . . . . ... 1668 t 594 622:05 21375 ~ 1270 347:30 

Berg bortsprangt fran diken . : . .. .. . . .. - - 1331.5 >) 139 348:90 
& >> i skii.rningar ........ 6 805 » 1149 701:30 144 858.5 ~ 14 521 536: 60 

Sprangning av stiirre jordfasta stEnar .. 1415 & 63 553: 80 33 964.5 • 1315 882:35 
Rustbadd ............................ - - 10 m• 23 635:20 
Stiidjemur .. ...... · . ... .. . .... .. ..... . 20 • 21188: 75 283 m• 80 202:75 
Stenrevetering .... .. ..... . .. : ... . ..... 93 m• 10002:- 9330.6 m• 379068: -
Torvbeklii.dnad .......... . ...... .. . .. . 3115 & 26435:15 29136 ~ 104 574:15 
Dranering ... ... . ..... ..... .......... . - - 260 • 136 365:65 

Trummor och banbroar. A tvenne trummor paborjades fundamenten. Land
faste och mellanpelare a Orivesi sidan uppmurades till Sulkusalmi bro, km 9. 
Sten anvandes 225m3 ooh sparbetong 647 m 3• Palningsarbetena vid Jamsan
joki bro fort attes, men avbrotos utan att hava blivit slutforda. Lockkonstruk
tion till undedartsbron vid pik 413+13 m tillverkades. 

Overbyggnaden. Sparet till Hirsila grustakt spikades och stoddes, varjamte 
forsling av grus till fyllning vidtog. . 

Hagnader och vagar: A ett par agovagar utfordes grusning. 
Husbyggnader. Vid Lank i p o h j a hallplats fardigbyggdes banmastare-

bostad, bastu, brunn, en kallare f<>r 4 familjer och ett uthus f<>r 3 familjer. 
For 7 familjer inrattades arbetarbostiider delvis i tidigare baracker. 

Kemijarvi-Salla jarnvagsbyggnad. 
Vid derma 86.4 km langa bana, foreskriven att byggas genom fredsfor

draget i Moskva, och vid dess 80.9 km langa forlangning a det atererovrade 
omradet, a vensom vid den 11. 7 km .Janga strackan mellan riksgransen och Karhu 
trafikplats fortsattes arbetena och slutfordes aven till stor del. Brist pa arbets
kraft och trafikering av banan hindrade delvis arbetenas utforande, men vid 
inspektion den 5-6 december kunde man likval anse hela banan sa fullbordad, 
att densamma fran ingangen av 1944 kunde overlatas till banavdelningen. En 
aterstaende del av byggnadsarbeten kom likval att alltjamt avila jarnvags
byggnaden. 
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Inkvarteringsforhallandena vid banan upphjalptes genom minskningen av 
arbetskraft.- Bespisningen handhades av Gransbyran vid Lotta-Svards Central
stYI·else, tills man fran medlet av november pa grund av klagomai overgick 
till tysk militarkosthallning och efter en manad till finsk militarbespisning, 
som skottes av lottor.- Vid jarnvagsbyggnaden fungerade en sarskild lakare 
och sjukstuga till utgangen av december, da sjukstugans verksamhet installdes 
och lakaxebefattningen indrogs, sedan arbetskraften zn.jnskats, varvid sani
tetsvarden vid jarnvagsbyggnaden overtogs av ortslakaren. 

M edlens anvandning: 
Saldo fran 1942, 19 Ht. I: 7 ............................ . ... . . 
B eviljat for 1943, 19 Ht. I : 6 ... . . . ... . ............. . ........ . 

Summa 
Anvii.nt under 1943 a bandelen mellan Kemijii.rvi 

station ooh Moskvafredens grii.ns....... .. . mk 76 677 124: 55 
A bandelen m ellan Moskavafredens grii.ns ooh 

mk 45 419 594: 25 
» 60 000 000: -
mk 105 419 594: 25 

riksgrii.nsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 9 899 806: 70 mk 86 576 931: 25 
Saldo till 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 18 842 663: -

Utf6rda arbeten: 
Alia annu oslutforda skarningsarbeten a linjen avslutades, varvid avsevarda 

mangder fyllnadsjord transporterades till bankarna. Sparet ballasterades 
nastan i hela sin langd fullt fardigt. Under- och overfartsbron byggdes, och 
den sista vattendragsbron inmonterades. Huvuddelen av husbyggnaderna och 
vissa vagforflyttningar utfordes. For dessa arbeten forfogade jarnvagsbygg
naden annu over atta gravmaslriner, fyra motor- och tva angvinschar, 21 last
bilar och storsta delen av aret c:a 15lokomotiv for normalspar. 

Terra8sering och ballasttransport. Vid arets borjan forflyttades jord fran 
skarningar till bankarna och i upplaggning sammanlagt 63 756 m 3, fyllnadsjord 
248 925 m 3 och ballast 230 400 m 3• Forutom vissa smarre utvidgningar av 

'skaTningarna vid Kursu och Salmivaara, fullbordades skarningsarbetena vid 
banan. 

Terrasseringsarbeten ha utforts och ballast ha forslats under 1943 samt 
sedan jarnvagsbyggnadens borjan i foljande omfattning: 

1 943 1940-1943 

A:rbetets art 

I I 
M&ngd Kostnad Mangd Kostnad 

T errasseringsarbeten. 
Rojning av banomril.de ....... . .. . .... - 9 955: - 338 ha 566 727:50 
Jord, uppgravd vid avloppsdiken och vid 

412 m• 20 703: - 23519 m• 580412:70 imtratningar . . ................ .. ... 
Jord fran diken till bankarna 290 » 7160:- 94214 t 2386300:-......... 

3 230 120 334:50 47603 1036 319:50 & » » i upplii.ggning .. .. ..... • • 
» » skarningar till bankarna ..... 31788 • 3102 628:80 1000 981 » 59 633 596: 40 
• » • i upplaggning ... 31968 & 2 096 398:30 156152 » 8 397 553:80 

Fyllnadsjord, forslad till bankarna utan 
- 98499 3 612 325:70 tag for norroalspar .... . ............. - & 

Fyllnadsjord, forslad till bankarna med 
248 925 • 19 225 240: 75 1030954 » 50 620 258: 90 ta.g for normalslar •................ 

Berg bortsprii.ngt ran diken ........... - - 242 t 55685:-
Berg bortspriingt i skii.rni.ngar ......... 20468 & 3 958 365:35 116567 t 24 494 391: 75 
Sprii.ngning av storre jordfasta stenar . . 79 t 6503:- 38802 • 2 307 914:10 
Stodjemur ............. . ...... . ... . .. 2492 t 353819:- 3 978 • 664464:-
Stemeveterrng .... ... .... . .. . ......... 4 920 m• 459 872:50 15538 m• 1104 584:25 
Torvbeklii.dnad . ... .................. 150 • 2660:- 4824 • 24 220:50 

. Dranering ......... . ....... .. .. . ...... 299 m 55905:- 538 m 116565: -

Ballastering. 
Forsling av ballast utan tag for normalspar 291 m• 31692:- 291 m• 31692:-

& » • med t & » 230109 • 13 066 390: 20 294450 • 15 808 126: 70 

3 

JllmWfga
bygqtl(Jder. 
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Trummor och banbroar. Murarna till Kuoppasoja och Pekeloja underfarts
broargrundades och murades. Jarndelarna till sistnamnda avensom till Pekeloja. 
vattendragsbro inmonterades. I Oppningen a Kuoppasoja underfartsbro byggdes 
i bri t pa platbro en proVisorisk balkbro av I-balkar. 

Overbyggnaden. De sista 22 kg/m skenorna a huvudsparet, sammanlagt 
1 632 sparmeter, utbyttes mot 30 kgfm skenor, bispar spikades vid Salmivaara 
och Kelloselka sammanlagt 947 m och revs vid Mantyva.ara 538 m jamte bagge 
vaxlarna vid sistnamnda bispar.- For utforandet av dessa arbeten pakallade 
7_ vaxlar och 2 135m spar spikades, varjamte 4 vaxlar och 3 137m spar maste 
nvas. 

Hiignader och viigar. Murarna till Kursu och Lakijanka overfartsbroar 
grundades och murades och Salmiva.ara Overfartsbro grundades. Forflyttningen 
av en 220 m stracka a Puikkola byavag samt av Hanhipuro 540 m och Pirtin
keha 660 m vagstrackor togos i bruk. Andra vagar lades under byggnad. 

Husbyggnader . .Aret kom att bliva jarnvagsbyggnadens viktigaste hus
byggnadsar. A respektive trafikplatser utfordes foljande husbyggnader: 

K em i jar vi. En bostadsbyggnad for 3 familjer fardigbyggdes. Av tre 
bostadsbyggnader for 4 familjer blev en nastan fardig, en annan intill tillhugg
ningsstadiet och pa den tredje slutfordes grunden. En kallare for 4 familjer 
byggdes och nattharbarge och bastu grundades delvis. 

Is o k y l a. Pa den utfyllda mar ken lades grunden till en plattformstuga. 
En bostadsbyggnad for 2 familjer och en banmastarbostad fardigbyggdes. En 
uthus"byggnad fl)r 3 familjer, kaNare och bastu fl)r 4 familjer grundades . 

J o u t s i j a r vi. En bostadsbyggnad fl)r 3 familjer jamte uthusbyggnad, 
en kallare fl)r 4 familjer, vattentorn och allmant avtrade fardigbyggdes . Pump
huset tillMggs delvis. 

K u r s u. Bostadsbyggna.der fl)r banmastare och banvakt, uthus fl)r 1 
familj och kallare fl)r 3 familjer fardigbyggdes. En uthusbyggnad fl)r 2 familjer . 
grundades. 

Sa I m iva. a r a . Plattformstuga, banvaktsstuga och kiillare fl)r 2 familjer 
byggdes. Bastu, uthusbyggnad fl)r 2 familjer och allmant avtrade grundades. 

Mar k a j a r vi. En banvaktsbostad, en uthusbyggnad omfattande 5 
visthus och vedbodar avensom uthusbyggnad till hallplatshuset, bastu, kaUare 
for 6 familjer och allmant avtrade byggdes. Ett vattentorn murades. En bo
stadsbyggnad fl)r 4 famil jer tillMggs nastan i sin helhet, och en uthusbyggnad 
omfattande tre fahus och fem uthus grundades . 

K e 11 o s e 1 k a. Samtliga byggnader a trafikplatsen, hallplatshuset, bostad 
for 3 familjer, bastu, tvenne uthus, kallare fl)r 4 familjer och allmant avtrade 
uppfl)rdes. 

Forutom a trafikp1atserna uppfl)rda byggnader grundades tvenne linje
vakt tugor samt uthusbyggnad till den ena av dessa . 

Vid banstrackan a det avflradda omradet fortsattes reparationsarbetena a 
spar och husbyggnader. Den svaga ballasteringen a v bandelen kompletterades 
avsevart medels grustransport fran Kalmanharju och Kut a grustakter. Salla 
provisoriska lokomotivstall fardigbyggdes. Jamte reparationer a husbyggnader 
utfl)rdes i Tuntsa bostadskorsur for trafikpersona1ens behov. A samma station 
spikades 1 160m spar till vedupplaget, andra bispar a banan sammanlagt 1102 
m och vid Mikkola, Kalmanharju och Hanhijarvi sammanlagt 773 m stickspar. 
Inalles spikades 13 vaxlar och 6 utbyttes mot nya . 3 150m spar maste ombyggas , 
varforutom 1 380 sparmeter huvudspar skenor utbyttes.- I och f5r ballaste
ringen av banan spikades 2 vaxlar och 519 m spar. 

Under vintermanaderna i arets bl)rjan fororsakade rikliga snofall och sno
yra sarskilt a Mgre belagna delar av banan synnerligen besvarlig renhallning . 
Forutom oavbruten plogning maste aven snoskottning tillgripas for frilaggning 
84V skarningarna. 
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Arbetena a bandelen mellan farra riksgransen och Kantalahti. Sparen a ban
delen repareradee och underhollos, varjamte husbyggnader ista.ndsattes. Vid 
Voitajoki byggdes en banvaktskorsu. 

Koria-Harju jarnvagsbyggnad. 
A denna bana, a vilken byggnadsarbetena paborjats i januari 1940 och om 

vilken narmare uppgifter forefinnas i berattelsen for 1940, utfordes blott en del 
kompletteringsarbeten. 

M edlens anvandning: 
Saldo fran 1942, 19 Ht. I: 9 1941 .............................. . 
Anvant 1943 .................... . ....... . ..................... . 
Baldo till 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 

mk 3 736 986: 40 
'> 1155015: 

mk 2 581 971: 40 

Utforda arbeten: 
Arbetena omfattade rensning av skarningar och diken, avensom bekladning: 

av doseringar och viigbyggen. 
Terrasseringsarbeten ha utforts 1943 och sedan jarnvagsbyggnaden pabor

jades i foljande omfattning: 

1943 1940-1943 

Arbetets art 

I I Mangd Xostnad Mangd Kostnad 

Rojning av banomrli.de ............... - - - 48 737:50 
Jor~, ~PP&!ii;~d fran avloppsdiken ocl1 

3031 m• 83 257:50 Vld autratningar ................... - -
Jord fran d.iken till bankarna ......... 35 m• 4119:- 11111 & 250 505:20 

•> » » i upplaggni.ng ........ 320 )) 10523:- 2652 • 44708:-
Jord fran skitmi.ngarna till bankarna .. 687 • 32 486:35 44622 )) 1304115:25 
Jord fran skiirningar i upblii.ggning .... - - 1094 • 16790:-
Fyllnadsjord forslad till ankarna utan 

tag for normalspar ................. - - 19165 * 443188:35 
Fyl!na~~jord forsla?- till bankarna rued l 

tag for normalspar .... .. . · .... . . . ... - - 22068 • 612 488:55 
Berg, bortspriingt fran diken ... ..... .. - - 354 )) 39834: -, 

•> •> i skiia.ningar ......... - - 2 095 )) 250 672: 15 · 
Spriingning av storre jordfasta stenar .. - - 714 » 22039:- • 
Rustbadd ............................ - - 700 m• 56748:- • 
Stodjcmur . ..................... . .... 170 m• 7050: - 546.5 • 36 261:50 I 
Stenrevetering .............. .. . ...... 165 • 10554:- 2413.3 139046:95 i 
Ma_~or~s-, torv- och grustackelse .... - - 6 658 )) 63 684:25 
Dranenng. . ....... ... .... .... .. .... . - - 85 m 17404:-

Ombyggnaden av banan Viipuri-Tienhaara. 
Arbetena a banforflyttningen hava varit avbrutna sedan vinterkriget och 

aro det fortfarande. Under berattelsearet hava likval arbetsmaskiner och ma
teriel anskaffats for arbeten, som komma att aterupptagas. 

Medlens anvandning: 
Av anslag for banombyggnaden i budgetens 19 Ht. I: 7 mk 10 000 000:

fick under aret anviindas hogst mk 630 000: -, och harav anvandes mk 
491 889: 80. 

Jarnvagsundersokningar. 
Medlens anvandning: 
Ft>r jarnvagsundersokningar anvandes under 1943 egentliga undersoknings

medel som foljer: 

J urnnYga· 
/ly(I(IIIQ~ 
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Saldo fran 1942, 12 Ht. XI: 7 ar 1941 ............ . . .... . . . ...... . mk 14 232: -
~ ~ ~ 12 Ht. XI: 7 ar 1942 .. . . ... .... . . ..... . .... ... . . & 31041:-
•> ~ ~ 12 H t . XI: 7 ar 1942 ... . .. . . .. . .......... . .. ... . 20 000: -

B evilja t for 1943, 12 Ht. XII: 6 .... . .. ...... ...... .... ...... . . .. ·--:--:,.;,.:,-==.::.:.--
Summa 

•> 500 000: -
mk 565273: -

Anvant under 1943 . . ... .. ..... . ..... . ....... . . ..... . .. . .... . ... ·__:~~~-=::::.;::.:....:::,;:. 
Saldo till 1944 . .. .. .......... . .. . .... . ..•....... . .. . . .. ... . . . .. . . 

mk 36 044: 50 
mk 529 228: 50 

Dessutom uppvisade rakenskaperna en beha.Ilning fran 1942, 12 Ht. XI: 7 
ar 1940 mk 31 304: 55, vilket belopp avskrevs sasom oanvant. 

Fran 1942 overforda mk 111 318: 20, av Rauma stad anvisade medel for 
undersokning av strackan Harviala-Matku-Peipohja forblevo fortfarande 
oanvanda. Av ett belopp start mk 172 262: -, som av vissa firmor och Tammer
fors stad anslagits for undersokning av banstrackningen Tampere-Kyrosjarvi 
och som transporterats fran 1942, jamte ett tillskottsanslag mk 125 000: -, 
anvisat av samma firmor och Tammerfors stad a 1943, anvandes mk 287 249: 30, 
varigenom till 1944 transporterades mk lO 012: 70. 

Utf6rda arbeten: 

Tampere-Kyrosjarvi jarnvagsundersokning. Helinstrumental undersokning 
a sagda banstrackning paborjades den 15 juni 1943 och terrangarbetena slut
fordes den 20 december samma ar. 

Banan utgar fran vanstra andan av Lielahti station och overskrider dar
stades en grusas med en kurv at nordvast. I denna riktning gar banan genom 
Lamm.inkyla och darifran utmed och norrom landsvagen till Ylojarvi samt 
vidare soderom Parosjarvi och Saarijarvi till Lavajoki, vilken overskrides c:a 
1;2 km soderom Lava jarvi. Harif:ran svanger banan at vaster till Lintuharju, 
foreningspunkten for en strackning at norr till Viljakkala och en annan at vaster 
till Kyroskoski. Strackan Lielahti-Lintuharju utgor 27.o km. Av Viljakkala
strackningen undersoktes 5.4 och Kyroskoskistrackningen 8.5 km. 

A foljande tabell angivas, avrundade till hela marktal, de belopp, som an
vants dels for ar 1943 pagaende jarnvagsbyggnader, alltsedan dessa paborjats, 
dels for jarnvagsunder okningar under 1943. · 

Ar 
Varkaus- Kont lo- Suo!ahtl- I Orlvesi- Kemiiarvi Koria-
Vllnijarvi maki- Haapajarvl Jamsa -sana Harju Ina lies 

Talvalkoski 
I 

I 
2 344 749 1932 .. .. 2 344 749 

1933 . . .. 19238 958 19 238 958 
1934 .. .. 8 758 377 2 017109 10 775486 
1935 .... 8 573 255 9 611692 18184 947 
1936 . ... 10 704 634 10 521163 21225 797 
1937 .... 11 995 233 9 712 299 21707 532 
1938 ... . 21003 901 12 450 915 1601382 491053 35 547 251 
1939 . ... 32 228 735 29 912 353 10 081576 11861449 84 084113 
1940 . ... 20058 304 4 443 702 6 333 869 16 931281 75 023169 6 216 328 129006 653 
1941. ... 6 338 757 3 867 966 5 027 573 19 759320 173 277 878 1283 275 209 554 769 
1942 . . .. 1230 650 5 391173 6 348 928 19 493 313 111 279 359 763410 144 506 833 
1943 . . .. 1 446 917 6 373486 6 333 637 12 097 374 1 86 576 931 1155 015 113 983 360 

Inalles l 143 922 470 I 94 301858 1 35 726 965 1 80 633 790 1446 157 337 1 9 418 028 810 160 448 

Jarnviigsundersokningar ar 1943 36044 
Summa mk 810196 492 



-21-

IV. Den rullande materielen och dess materialforbrukning, verk
staderna och de elektriska anlaggningarna. 

Lokomotiv. Emedan bortskaff~gen a.v. snOn fran banor och ~angardar ~uri:~:n:;:h 
efter stora snofall fororsakat avsevarda svangheter, beslot banavdelningen an- d~s materfal
skaffa en sk. snoslungare. Maskintekniska byran gavs order att uppgora ~~~':'.,!; 
forslagsritning och efter dennas godkiinnande erforderliga arbetsritningar till och,f!e ~ktri8ka 

dnin 
anwgg1nngarna. 

anor gen. 
Snoslungaren, vilken vid plogningen skjutes framat av ett lokomotiv, ar 

en specialbyggd vagn, som innehaller ett slungarhjul eller slungarturbin och en 
angln·aftanlaggning, som driver slungarhjulet. Till anlaggningen hor vidare en 
diirtill kopplad tender for maskineriets forseende med va tten och bransle. 

Vagnskorgen, i vilken den forenamnda angmaskinen ar inmonterad ar av 
tackt typ liksom i de vanliga vingsnoplogarna. Hjulanordningen ar delad pa 
tva boggier, av vilka den ena ar 2-a:xlig och den andra 3-axlig. Den till kraft
maskineriet horande angpannan ii.r en vanlig lokomotivpanna med overhettare 
och den 2-cylindriga angmaskinen ar samma typ som i tvillingslokomotiv. 
Angmaskinens effekt ar c:a 700 hiistkrafter. Den driver medels en konisk kugg
bjulsutva:xling slungarhjulet, som ar fOrsett med trattformiga skovlar och 
monterat i en framtill oppen kapa . Den av !'lungarhjulets rotation fororsakade 
centrifugalkraften kastar snon ut genom i kapans ovre del anordnade 
oppningar. Kastvidden utgor 30-70 m. Maskinen iir forsedd med omkastning, 
varfor slungarhjulets rotationsriktning kan omkastas och snon slungas enligt 
behov till hogra eller vanstra sidan om banan. 

I och for belysning forses snoslungaren med en 500 watts 20 volts turbo
generator. 

Den tidigare omnamnda tendern ar en vanlig 3-axlig lokomotivtender. 
Den ovan beskrivna snoslungarens projekteringsarbeten pabOrjades under 

berattelsearet och under dettas forlopp fullbordades en del av de erforderliga 
r:itningarna. . 

Alldenstund de som krigsbyte erhallna Tv3- och Tv4-godstagslokomotiven 
ursprungligen saknade luftbroms med undantag av tendrarna, uppgjordes er
forderliga ritningar for for eende av aven sjalva lokomotivet med luftbroms. 
Betraffande konstruktionsandringar pa krigsbyteslokomotiven ma annu om
namnas att for ifragavarande lokomotivs angpannor projekterades nya befast
ningsflansar till sakerhetsventilerna, for att de ursprungliga sakerbetsventilerna, 
som ofta rakade i olag, rna kunna ersattas med sadana av tatsjarnvagarnas 
standardmodeller. 

Emedan de nya fran Tyskland inkopta Pr2 lokaltagslokomotivens sliders 
och slidstangers svaga konstruktion fororsakat flere driftstoringar, projekterades 
dessa delar pa nytt. 

Da de fran Sverige inkopta Hr2- och Hr3-persontagslokomoti vens forar
hytter voro oppna baktill uppgjordes andringsritning for dessa hytters for
seende med bakvagg pa samma satt som pa vara andra lokomotiv. 

Alldenstund gnistkastningen frfm med kol eldade lokomotiv under krigs
tiden betydligt okats ooh faran for a v jarnviigsdriften foror akade brander 
tilltagit pa grund av kolens beskaffenhet, kompletterades kolskorstenarnas 
gnistnatan-angemang genom att projektera till dem ett tillskottsgnistnat, som 
fiistes vid skorstens ovre ande. 

Under berattelsearet har jamte ovan anforda projektering arbeten ytterli
gare uppgjorts nya leveransbestammelser, forslag till kontrakt for bestallningar 
av lokomotiv m. m., avgivits utlatanden i maskintekniska fragor samt over
vakats tillverkning av nya lokomotiv och delar till dessa vid lokomotivfabri
kerna i Tampere. 
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,:~,:z~:~h Vagnar. Ar 1943 utf6rdes ritningarna till en ny trucktyp All for person
tt;l8~w~~iat- vagnar. For dess mojligast fordelaktiga anvandrung ooh placering i person
ve~kita'd::!f~ vagnar projekterades och ritades for dessa nya underreden. Likasa uppgjordes 

';,~1f:u:;f,;;:;:!~nya korgritningar till tredjeklass- samt andra- och tredjeklassdagvagnar i vilka 
klosetten och trapporna gjordes bekvamare. 

For utnyttjandet av gamla kasserade vagnars underreden utfordes ritningar 
till flera olika vagnstyper. Sa.Iunda gjordes fullstandiga korg- och inredrungs
ritningar till 4-axliga kombinerade konduktors- och resgodsvagnar med post
avdelning samt till tva olika hl.nga underreden till bostadsvagnar avsedda for 
telegrafarbetspersonal. Till sandvagnar, avsedda att byggas pa gamla, 6,444 
m langa undeiTeden, gjordes fullstandiga ritningar. 

Aven utfordes andringsarbeten i tardiga vagnars inredning m. m. Sa.Iunda 
slutfordes det redan foregaende ar paborjade ritarbetet for omandring av ryska 
4-axliga tackta godsvagnar till tillfalliga arbetarvagnar. Likasa utfordes rit
ningar till namnda godsvagns inredning till undervisningsvagn for lokomotiv
elda.re. For transport av cyklar projekterades och ritades anordningar fOr f. d. 
polska 2-axliga tackta godsvagnar. 

Bland andra mera anmarkningsvarda arbeten ma namnas ritningar till kol
och branntorvplattformer, det vid arets slut paborjade projekteringsarbetet 
for lokomotivvandbordens maskineri samt ritningar till banautomobiler, motor-
lokomotiv och motorvagnar. · 

I enlighet med arbetsordningen hava inspektioner utforts, varvid bl. a. over
vakats tillverkning av nya vagnar och hjulsatser vid Frec:hiksbergs verkstad 
samt tillverkning och emottagning av olika anordningar i privata verkstader. 

Uppvarmningsanlaggningar. Under ar 1943 uppgjordes vid maskintekniska 
byran arbetsritningarna for varmeledrungarna i Pieksamaki god expeditions
byggnad, Antrea stationshus, tillaggsbyggnaderna i Maaskola och Virasoja 
lokomotivstall, Sortavala vattentorn, Hyvinge verkstads restaurangbyggnad, 
torkningsrummet for travaror vid Pieksamaki verkstad, vagnsmalningsskjulet 
vid Viborgs verkstad, Koivisto lokomotivstall och tunnelrummen vid Viborgs 
station samt dartill en forslagsritning till angpanneanlaggning vid Hyvinge 
verkstad. 

For Antrea stationshus och restaurangbyggnaden vid Hyvinge verkstad 
uppgjordes aven vatten- och avloppsledningsprojekt. 

Utom konstruktiva arbeten har maskintekniska byran utfort inspektioner 
och emottagning av uppvarmnings- samt vatten- och avloppsledningsanlagg
ningar, om byggts for statsjarnvagarna av bade privata firmor och Helsingfors 
verkstad samt givit utlatanden i varmetekniska och bransleatgang berorande 
spOrsma.I. · 

Verlcstaderna. Statsjarnvagarna hade under 1943 inalles sju huvudverk
stader , namligen i Helsingfors, Fredriksberg, Abo, Vasa, Oulu, Kuopio och 
Viipuri . Vagnsverkstaden i Pieksamaki ar tillsvidare underordnad verkstaden 
i Kuopio. Verksamheten under aret 1943 har varit fortsattning av det forega
ende arets arbete, som huvudsakligen utgjorts av den rorliga materielens 
reparation och fornyande. Sarskilda arbeten under aret 1943 haJ.' utforts som 
bifogade bilaga n:o 1 utvisar. Utom dessa reparationer ha i huvudverkstaderna 
utforts aven andra arbeten av vilka ma namnas foljande: 

Vid verlcstaden i Helsingfors har utforts 116 fullstandiga- ooh 22 inre be
siktningar jamte reparationer av angpannor, varvid 6 nya eldstader insatts. 
Tillverkades 7 nya angpannor och 134 lokomotivskorstenar, 7 200 bufferthuvud. 
4 600 vagnsdragkrokar, 7 250 fjaderunderlag, 4 000 hornjarn m. m. Reparerades 
9 288 lokomotiv- ooh vagnsfjadrar. Inalles har anvants 1 158 ton jam och stal, 
varav i smedjan 630 ton. I gjuteriet har gjutits 4 133 lokomotiv- ooh vagns-
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lagerboxar, 102 477 lokomotiv- och vagnsbromsklotsar, 133 slider och slid- =n:,. 
hackru·, 2 062 kolvfjaderringsamnen, 484 kipproster, 18 462 rostjarn, 1 564 t~us mat&!'ial

underlag och motvikter for vaxelstall, ll 555 avstandsstycken for vaxel, 1 593 '::,.~j;;;~ 
va)·erhJ"ul m. m. Ina.lles har framstallts och g)·utits 2 462 ton gjutjarn och 38 531 ochUtde e~ktri8ka 
k 

. an ggntngarna. 
g messmg. 

Vid verkstaden i Fredriksberg har byggts 10 konduktorsvagnar, 10 resgords
vagnar, 2 arbetsvagnar for signaltjansteman, 1 079 tii<Jkta och 164 oppna gods
vagnar, 5 cisternvagnar och en snOplog och pa gamla underreden 30 arbetar
vagnar, 3 resgodsvagnar, 10 bostadsvagnar, 1 vagn for justerare och 122 sand
vagnar. Ombyggdes 4 personvagnar, 22 tiickta och 40 oppna godsvagnar. I 
samma verkstad har utforts folja.nde omandringar: i vagnar insatts forstiirkt 
drag i 4 person- samt 29 godsvagnar, forstarkta fjaderkonsoler i 10 godsvagnar 
<>ch grovre lagerboxar i 11 godsvagnar. Dessutom har byggts ett 22 meters 
sviingbord vars vikt ar 57.6 ton. Inalles har anvants 4 347 ton jarn och stiil, 
varav i smedjan och bult- och nitavdelningen 1 533 ton. Gjutits 21 233 kg 
me sing. 

V id verkstaden i Abo har utforts 35 fullstandiga- och 10 inre besiktningar 
jamte reparationer av lmgpannor. Ombyggdes 43 oppna godsvagnar. Till
verkades 61 dresiner och handvagnar, 860 yxor, slaggor, hamrar, 4 lokomotiv
stallskorstenar, 120 (60 par) fasta sp rbuffertar, 56 kolmatt, 1 208 vaxeltungor, 
485 vaxelkor ningar, 658 vaxel tallverk, 12 179 vaxeldelar, 715 ambare, 1 020 
lyktor, 1 600 lampor, 1 850 kannor m . m. Reparerades 2 256 lokomotiv- och 
vagn ba.rfjadrar. Inalles har anvants 622 ton jiirn och stal, vara v i smedjan 
25 ton. Gjutits ll 316 kg messing. 

Vid verlcstaden i Vasa har ·utforts 35 fullstandiga- och 15 inre besiktningar 
jamte reparationer av angpannor. Ombyggdes 21 godsvagnar. Tillverkades 
290 vedmatt samt jarndelar till 15 liknande matt, en cirkelsag. Reparerades 
2 066lokomotiv- och vagnsbarfjadrar. Inalles har anvants 57 ton jarn och sta1, 
val'av 41 ton i smedjan. Gjutits 13 790 kg messing. 

Vid verkstaden i Oulu har utforts 2 fullstandiga- och 14 inre besiktningar 
jamte reparationer av angpannor. Tillverkades 49 3-hjuliga dresiner, 20 resgods
kalkor, 50 vedkarror, 5 par lokomotivstallportar, 60 stenkolsmatt, 30 jord- och 
30 ishackor, 30 sliiggor. Ombyggdes 20 godsvagnar. Reparerades 590 lokomotiv
och vagnsfjadrar, en gravmaskin, gravmaskinsdelar, 21 dresiner, 6 banautomo
biler, 17 vedcirkelsagar, 16 resgodskaa:ror. Inalles har anvants 82 ton jarn och 
stal, varav 38 ton i smedjan. Gjutits 7 515 kg messing. 

Vid verkstaden i Kuopio och vid Pieksa;rnaki vagnsreparationsverkstad har 
utforts 24 fullstandiga- och 36 inre besiktningar jamte reparationer av ang
pannor. Tillverkades 80 kolmatt, 110 satser rostjarn och 10 lokomotiv blaster
anordningar . Reparerades en banautomobil, 2 lastautomobilar, 13 dresiner, 
337 lokomotivbarfjadrar. I Pieksamaki vagnsreparationsverkstad tillverkades 
2 skap for ritningar, 17 5-delade kladskap. Inalles har anvants 93 ton jarn och 
.stal, varav 45 toni smedjan. Gjutits 16 442 kg messing. 

Vid verkstaden i Viipuri har utforts 3 fullstandiga- och 11 inre besiktningar 
och reparationer av angpannor. Tillverkades 9 trycklufts-lyftblock samt 50 
kladskap for arbetare, reparerades 4 lyftkranar for normalspar. 

Under det foregaende aret har for forhojande av huvudverkstadernas presta
tion formaga utforts smarre utvidgningsarbeten samt anskaffats nya arbets
ma kiner och anordningar, varav sasom mest anmiirkningsvarda atgarder i 
detta avseende rna namnas: 

Vid verkstaden i Helsingfors forstorades filaravdelning 570 m 2 genom att 
for e gardsplanet s. k. borggarden med tak samt genom att forstora liiktarena 
170 m 2• Anskaffades en 7. 5 ton lOpkran, 2 elektriska lyftblock, en! kallsag, en 
universaHrasmaskin, en gangskarningsmaskin, 4 svarvar, 4 elektriska motorer 
och 2 platbockningsmaskiner. 
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!7!,r;'~~"~h V id verkstaden i Fredriksberg anskaffades 3 elektriska svetsningsmaskiner, en 
~s mate~ial- platbockningsmaskin, en kompressor, 3 elektriska motorer, en borrmaskin och 
~t."J&':!f~ en vedcir kel. 

O::.zf:u~~,:g;::::_ V id verkstaden i A.bo har uppf6rt~ tvatt- och pakladningsrum for kvinnliga 
arbetare samt anskaffats en svarv, bankborrmaskin och 6 rullvagnar for loko
motivremont. 

Till verkstaden i Vasa anskaffades en svarv, shapingmaskin och en svets
ningsmaskin. 

Vid verkstaden i Oulu har uppforts 40.5 X 7 m stor provisorisk malnings
avdelning for vagnar, anskaffades en svetsningsmaskin, en platbockningsmaskin 
och en 55 hk elektrisk motor. 

Vid verkstaden i Kuopio har uppforts ett tvatt- och pakladningsrum for 
arbetarena i smedjan och tenderavdelningen, anskaffades en pelarborrmaskin 
och ett elektriskt lyftblock. 

Vid verkstaden i Viipuri har ateruppforts bradforradet, vagnsmalaravdel
ning, anskaffades en kapcirkel, svetsningsmaskin och ett 5 tn elektriskt lyftblock. 

Under redogorelsearet arbetades i huvudverkstaderna med 6-dagars veckor. 
I allmanhet har arbetet pagatt i ett skifte. Pa olika avdelningar har dock arbetats 
i tva skiften samt utforts overtidsarbete. 

Omraknad i timmar var arbetstiden f()r de egentliga arbetarna och larlingarn 
saval i huvudverkstaderna som depotverkstaderna och telegrafverkstaden i 
Riihimaki foljande: 

I huvudverkstadcrna ........................ ... .. . 
I depotverkstiiderna ........ . ..... . ............ . . . 
I telegrafverkstaden ............................. . 

Summa 

Antal arbetsttmmar 

Ar 1943 

7 536 711 
942948 
64 935 

8 544 5941 

Ar 1942 

6 913129 
885 637 

74263 
7 8730291 

;<\r 1\)41 

6 379 509 
757 035 

7 968 
7 224 512 

Tillverkningsvardet var for redogorelsearet foljande: 

I huvudverkstiiderna .. ... ................. ... . .. . . 
I depotverkstiiderna ..................... ... ..... . 
I telegrafverkstaden ... . ....................... .. . 

Summa 

Tillverkningsviirdet mk 

Ar 1943 

410 056497 
24 882 506 

1570 782 
436 509785 1 

Ar 1942 

308 764183 
22 503 572 
1473568 

332 7413231 

D.r 1941 

206 7619 9 
15 240 808 
1614 715 

223 617 512 

Sammanlagda antalet arbetare och larlingar var i verkstaderna vid utgangen 
av aret 1943: 

I huvudverkstaderna .......... ..... .... ...... . ... . 
I depotverkstaderna ............................. . 
I telegrafverkstaden .. . . ... . . .. .. ......... ..... .. . 

Summa 

Fran verkstadsskolorna utdimitterades 
larlingar. Nya laroavtal upprattades med 
yrkeslarlingar. 

Antalet arbetare 

Ar 1943 D.r 1942 D.r 1941 

3 578 3 049 2 761 
989 840 690 
217 222 251 

4 784 I 4 1111 3 702 

14 lokomotiveldar- och 2 yrkes-
76 lokomotiveldarlarlingar och 42 
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Reparation av rullande materiel dr 1943. 

Bepnrerad rullande materiel 

Lokomotlv och motor-
vagnar 

Personvn.gnar 1
) Godsvngnar 

Cllo;j ... 
~g' ;;:Q 

~~ 
... ... o g~ ... .... .... o 

.gli:: .g.., "'- .ga: "'rn "'-~ffi: il~ ~~ ~~ 
't:I'<O 

~e. .. ~ .. - e:~ e:~ 
~~ til~ "'!:' ;:~ ... ~ 

~g ~~· 
g_.,. tt~ 

.,_ 
"'"' ~- .,.., tt;-~0' _., -"' 5-~ -1:1 ~0' 

0~ Oo o• go/ OP. o• OP, o. o• go/ 1:1,.. 1:1 1:1 l:lci<t 1:1 1:1, c:~· "' 1:1 

H uvudverkstilderna 322 270 3351 80 1256 836 23 8052 820 8229 172 

Helsingfors .................... 91 58 171 23 - - - - - - -
Fredriksberg ......... - ......... 7 7 8 1 986 216 14730 30 1691 -
Abo .............. · ···· ··· ···· 46 30 51 10 54 100 - 932 332 2 516 -
Vasa .......................... 52 61 25 8 26 79 1 565 126 693 45 
illeaborg ...... . ........ .. .. . .. 21 37 45 16 54 169 20 531 82 1536 73 
Kuopio och Pieksamaki . . ....... 90 67 16 13 150 225 - 1105 225 1177 -
Viborg (1/ 3- 81/ 12 1943) .. . ....... 15 10 19 9 6 47 1 189 25 616 54 

Depderna - 19392 170 - 12764 56 - 3061 48947 695 

I depii.sektionen ..... - ........ - 15506 65 - 1881 4 - 902 11031 60 
II » ............•. - - 1521 20 - 30061 42 -,2 129 10 213 268 

III » ...... ········ - - 1231 10 - 2 512 - - -11510 60 
IV » ••• 0 • • •••• • •• 0 - - 1134 75 - 5365 10 - 30.16193 307 

Summa ! 3221 27119 7271 25011 256113 6001 7918 05213 881157 1761 867 

Elektricitetverk och elektriska anlaggningar. Under redogorelseru:et fattades 
beslut om installation .. av elektriska anlaggningar pa foljande 15 trafikplatser, 
namligen Jaakkima, Aaneko ki, Siitama, Nerkoo, Kaalamo, Niittylahti, Soso, 
Uusi-Vartsila, Rova, Mantylahti, Salla, Tuntsa, Huovintie, Pihlajavesi och 
Koskensaari. Pa det atererovrade omradet istandsattes eller fornyades de 
elektriska anlaggningarna pa 16 trafikplatser. l\lled beaktande av dessa var de 
elektrifierade trafikplatsernas antal vid arets slut 519. 

Bland utforda nybyggnads- eller fornyelsearbeten pa tidigare elektrifierade 
trafikplatser ma namnas foljande: Malarverkstaden i Oulu ft>rseddes med elek
triska installationer. I samband med inredningsarbetena i den obegagnade 
delen av fjarde vaningen i Tampere stationshus installerades elektriska belys
ningsanlaggningar i dessa rum. Kotka nya godsexpedition samt den senare 
fardigblivna delen av godsmagasinet darstades forseddes med elektriska belys
ningsinstallationer. Till foljd av arbetena med utvidgningen av Abo, Seinajoki 
och Kemi bangardar fornyades bangardsbelysningen pa de omreglerade delarna. 
Kontiomaki utvidgade bangard utrustades med belysningsinstallationer och 
vajerarmatmer. Likasa slutfordes fornyandet av bangardsbelysningsinstallatio
nerna i Inkeroinen. Joensuu omreglerade stationsbyggnad forseddes med elek
triska belysningsinstallationer, likasa vedplanen darstades. 

Laddningsaggregatet for vagnsbelysningsackumulatorer overflyttades fran 
Kemi till Tornio och uppmonteringen slutfordes. 

For ved- och kolutgivningsplattformen projekterades och monterades elek
triska anlaggningar a trafikplatserna Riihimaki, Toijala, Haapamaki, Oulu 
och Kemi. 

De elektriska installationerna for kolutgivningsplattformen i Fredriksberg 
fornyades. 

Elektriska cirkelsaganlaggningar uppmonterades pa trafikplatserna Parkano, 

1) Ipersonvagnarnas antal inga aven post-,restaurang-,konduktors- ochresgodsvagnar. 

4 

Ikn rulland6 
materielen och 
duB maiMUll
ffwbrukning, 

fJeT1atilderM Och 
d6 ele!-trieka an· 

lll.ggningam4. 
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.fl.re-=~ Suolahti, Haukipudas, Lieksa och Kakisalmi, varjamte vedklyvningsanlaggnin
.u,, material- gen i Elisen vaara elektrifierades. 
~~'::'::fa I Kouvola ga.mla lokomotivstall fornyades den elektriska belysningsanlagg-

-cch ck elel.:trist.Ja • d 1 · 
anlligqllitlqiU"'la rungen e VJS · 

Enar Kemijarvi icke haft tillracklig tillgang pa elektrisk strom, monterades 
i lokomotivstallet darstades en begagnad 5 kW turbingenerator for att alstra 
den i stallet erforderliga elektriska energin. 

For miniatyr-elektricitetsverk~t i Salla uppfordes en ny byggnad. 
Bostadsvagnarna pa vissa trafikplatser forseddes med elek:triska belys

ningsinstallationer. Darjamte. projekterades och monterades elektriska installa
tioner for vissa lasarettags anslutning till det lokala elektriska natet pa vag
narnas uppehallsorter. 

En alarmsiren anskaffades och hii.rtill erforderliga elektriska installationer 
utfordes pa Matkaselka trafikplats. 

Ljudforstarkarapparater anskaffades till Elisenvaara och Joensuu trafik
platser. 

Betrii.ffande ista.ndsattandet av de elektriska anlaggningarna pa det ater
erOvrade omradet ma namnas foljande. 

Kapslade fordelningscentraler for de olika avdelningarna av Viborgs meka
niska verkstad anskaffades och monterades i samband med kraft- och belys
ningsanlaggningarna. Dessutom blev verkstadens travers anyo elektrifierad. 

Viborgs bangard erholl temporara belysningsinstallationer. De elektriska 
installationerna fornyades i den 12-spiltiga delen av Maaskola lokomotivstall 
avensom i Elisenvaara lokomotivstalls reparationsverkstad. Den temporara 
koksbyggnaden i Sortavala avensom den forstorade stationsrestaurangen for
seddes med elektriska anlaggningar. 

Sortavala vagnsvag elektrifierades och de elektriska installationsarbetena 
for ommonteringen av en skensvetsningsanlaggning i Viborg paborjades. 

I Antrea fornyades den elektriska pumpa.nlaggningen. 
For de under byggnad varande avensom for gamla inalles 65 stycken person

vagnar utarbetades forslag till elektriska belysningsanliiggningar och erfor
derliga atgarder vidtogos for deras anskaffning. 

Telefoncentralen for Helsingfors station och administrationsbyggnaden ut
vidgades med 100 numror, varvid centralen flyttades till ett annat stiiUe i admi
nistrationsbyggnaden. For automat:isk laddning av telefoncentralens batteri 
bestalldes 2 likriktare. Till de olika avdelningarna vid H~lsingfors mekaniska 
verkstad anskaffades samtidigt telefonapparater anslutna till administrations
byggnadens telefoncentral. 

Under i\.r 1943 fortgick utvecklingen av telefon- och telegrafanlaggningarna 
jamforelsevis gynnsamt. Trots de svara forhallandena under kriget kunde de 
egentliga arsreparationerna av statsjarnvagarnas telefon- och telegrafledningar 
till storsta delen slutforas. 

Pa det aterer6vrade omradet fortsattes ateruppbyggnadsarbetet med av
seende a telefon- och telegrafnatet ihardigt, ehuru bristen pa arbetskraft och 
material fororsakade .betydliga svarigheter. Underhallet av telefon- och tele
grafforbindelserna i Ost-Karelen kravde aven mycken omsorg. Till f5ljd av 
dessa omstandigheter kunde nybyggnader endast i begransad omfattning utforas. 

Bland nybyggnads- och reparationsarbeten ma foljande namnas: 
Nya fjarrtelefonledningar anlacles, naml:igen clubbelledningarna av jarn, 

Kontiomaki-Nurmes 109 km samt Oulu-Vaala 92 km, eller inalles 402 trad
kilometer nya fjarrtelefonledningar. En ny, 15 km lang telegrafleclning anlacles 
mellan Viinijarvi och Outokumpu. Lokala telefonledningar anlades pa 41 
trafikpla tser. 

Storre stolplinjeforflyttningar verkstalldes pa Kemijarvi, Rovaniemi, Kontio
maki, Hyvinkiia, Viantie, Ranninmaki och Rantamaki tra.fikplatser. En syn-
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nerligen marklig och arbetsdryg omflyttning agde rum mellan Lempaala och ;;,r;n":::::~ 
Tampere, varvid statsjarnvagarnas samt post- och telegrafstyrelsens stolp- deBs mate.riDz.. 
linjer enligt Overenskommelse med forsvarsvasendet pa en tracka av c:a 5 '~~~~ 
l}ilo~eter flyttades i medelt~l W?-gefar 400 meter fr~n banan. pans~a vidlyftigt ~~«~un~':~ 
var aven arbetet med utVIdgmngen och forflyttnmgen av Jarnvagsstyrelsens 
telefoncentral. Storre kabelarbeten utfordes bl. a i Joensuu, Riihimaki, Kouvola 
och Viipuri samt dessutom mindre sadana arbeten pa flera olika trafikplatser. 

Av arbeten for post- och telegrafverket rna namnas: detta verks blank
ledning borttogs vid Uimaharju och Lieksa broar; telefonledningstraverserna 
mellan Selanpaa och Kirjokivi avliigsnades, och ett kopparledningspar uppsattes 
pa bandelen Ylivieska-Kilpua. Arsrepa:rationsarbetena a post- och telegraf
verkets ledning mellan Seinajoki ooh Gamlakarleby utfordes. 

·sreparationerna av jarnvagens telefon-, telegraf- och starkstromslinjer 
verkstalldes pa 4 695 bankilometer. Darvid ombyttes 7 131 defekta isolatorer, 
10 082 telefon-, telegraf- och 559 starkstromsstolpar eller inalles lO 641 stolpar 
avensom 2 376 basforstarkningar for telefon- och telegraf- samt 494 for stark-
tromsstolpar eller tillsammans 2 870 basforstarkningar. Samtidigt reparerades 

29 260 tradkilometer av jarnvagens telefon- och telegrafledningar samt 33 908.o6 
tradkilometer av post- och telegrafverkets a jiirnviigens stolpar monterade 
telefon och telegrafledningar eller inalles 63 168.06 tradkilometer ledningar. 

For stolpombytet under ar 1944 blevo jarnvagens telefon-, telegra£- och 
tarkstromsstolplinjer pa en stracka av 5 392 bankilometer markta. 

Under ar 1943 okades langden av telegrafledningarna i hela landet med 418 
tradkilometer, lang den a v telefonledningarna med 2 178 tradkilometer samt te
legrafapparaternas antal med 7 avensom telefonapparaternas antal med 147. 

I telegrafverkstaden tillverkades under ar 1943 bl. a. 10 telegrafapparater, 
1 utjamningsanordning for telefonledning, 10 alarmapparater for vattencistern, 
11 centralstativ, 33 kabelskap avensom 220 st. olika slags kabelandboxar och 
skarvmuffar. For arbetslagen sysselsatta med ledningsreparationer tillverkades 
stolpkangor, -balten o. dyl. 75 st. vid linjearbeten erforderliga redskap samt 
83 st. olika slags arbets-, batteri- och andra lador . Under aret reparerades 100 
telegrafapparater, 35 telegrafapparatdelar, 54 telefoncentraler, 360 tele
foncentraldelar, 168 telefonapparater, 424 telefonapparatdelar, 47 telefon
vaxlar, 129 ringklockor, 628 stamplar, 33 stampeldela.r, 785 manometrar, 144 
hastighets- och varmematare, 254 olika slags starkstrom apparater, 25 olika 
slags klockor, 14 skriv- och raknemaskiner, 40 signal- och akerhetsapparater 
avensom diverse apparater 638 stycken. 

Vid utgangen av ar 1943 utgjorde arbetstimmarnas antal i telegrafverk
staden 64 917 antalet arbetare och larlingar i medeltal 30 och tillverknings
vardet 1 570 782.50 mark. 

Pa grund a v inkomna ansokningar om tillstand for ledningskorsningar ga vs 
under arets lopp tillstand for byggandet av 107 starkstroms- och 45 svagstroms
ledning korsningar. 

Pa grund av installationsansokningar gavs i 51 fall tillstand att montera 
belysningsledningar och i 10 fall telefonledningar i byggnader inom jiirnviigs
omradet. 

Driftskontrollen av statsjarnvagarna tillhoriga kraft- och transformatorsta
tioner fortsattes a elektrotekniska byran, likasa overvakades elektricitetsfor
brukningen pa trafikplatserna. 

V. Forraden och upphandlingen. 
F6rrdden. Vid statsjarnvagarnas forrad var lagerbestandets medelvarde u~~'h::ii:;h 

under ar 1943 329 922 100 mark, vilket belopp fordelade sig pa de olika forrll,den en. 

sasom foljer: vid forradet i Fredriksberg 162 806 100, i Abo 35 787 900, i Vasa 
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u:Z::Jt~,:e~. 20 9~7 ~00, i Uleaborg 39 651 500, i Kuo~io. 18 845 600, i Viborg 41 375 5~0 
och 1 Aanislinna 10 507 600 mark. Matenalier fran forraden forbrukades till 
ett varde av 1 206 980 900 mark ocb forsaldes till andra statsinrattningar samt 
en kilda foretag till ett varde av 95 918 100 mark. 

Uppharullingen. Till forraden inkoptes under ar 1943 materialier till ett 
varde av inalles 1 390 698 800 mark. 

Tratiken. 

Fran utlandet importerades foljande varumangder: 

Stenkol och koks ............................... . 
Hjulsatser och hjulringar . ...... ....... . ......... . 
RiUs jamte tillbehOr ......................... . ... . 
Jarn och jarnplat ........ . ...................... . 
Oljor ............. . ....... ....... ...... .. .. ..... . 
Diverse materialier . .... .............. . .......... . 

Antal ton. 
ca 374 600 

>) 729 
>) 957 

5 728 
792 

Vii.rde l Dlk 

ca 290 352 900: -
>) 6 405 800: -
>) 3 511 000: -
~ 32 894 500: -

!) 958 300:
>) 117 384 400:-

Summa ca mk 460 506 900: -

Av ovannamnda kvantitet ca 374 600 ton stenkol ocb koks har till andra 
statsinrattningar och enskilda foretag forsalts ca 32 300 ton stenkol till ett 
varde av ca 23,321,000: - mark. Utover namnda kvantitet bar inom eget 
land be tallts for leverans till andra statsinrattningar ca 1 748 ton koks till 
ett viirde av ca 1 872 000 mark, for vilken mangd leverantorerna direkt debiterat 
varuemottagaren. 

Statsjarnvagarnas forrad bava under ar 1943 emottagit 1 910 105. s m3 ved, 
vilken mangd levererats av folkforsorjningsministeriet underlydande jarnvags
styrelsens travarubyra. 

Slipers bar uppbandlats 829 084 st., timmer 185 270 1m samt telefon- och 
telegrafstolpar 30 164 st., vilka jarnvagsstyrelsens travarubyra bar anskaffat. 

Fran Roikonkoski sag bar under ar 1943 avsants foljande mangder travaror: 
9 467m 3 brader ocb plankor, 1 277 m 3 sparrar ocb bjaJkar, 24 427 lm byggnads
stockar, 13 387 lm stallningsplankor, 3 900 st. slipers, 3 731 hl. trakol, 5 004 m 3 

ribbved, 10 149 dussin utskottsbrader, 98 famnar takpartor, 154 241 st. frost
kilar o cb 16 8 bl traspikar. 

A statsjarnvagarnas branntorvtillverkningsanlaggning i Konnunsuo bar 
under 1943 tillverkats 7 600 ton branntorv. 

Laboratoriet. Vid uppbandlingsbyr{ms laboratorium undersoktes under ar 
1943 547 varu- ocb materialprov. 

VI. Trafiken. 

Allmiinna trafikbestarnrnelser. I den for statsjarnvagarna den 26 april 1929 
givna trafikstadgan jamte tillaggsbestammelser har unde1· verksamhetsaret 
vidtagits foljande forandringar. 

Tillaggsbestammelsen 4 till § 20, som beror vistelse i restaurangvagn, bar 
enligt den nuvarande situationens fordringar andrats salunda, att under de 
tider, da efterfragan pa platser i restaurangvagnarna ar stor, vistelsetiden i 
dessa vagnar bar begransats i enlighet darmed huruvida det ar £raga om intag
ning av forfriskningar eller atande av mi1ltid. 

§ 40, som beror passagerarens rattighet att medfora hundar och andra djur, 
har andrats salunda, att jarnvagsstyrelsen i undentagsfall kan tillata befordran 
av levande djur som handbagage, varfor till denna parag1·a£ har bifogats till
laggsbestammelse, att de krigsblindas ledarehundar fa av sina agare medforas 
som bandbagage i personvagnar, aven i sovvagnar. 
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§ 42 (Ioke uttaget resgods. Kvarglomda och tillvaratagna effekter m. m.). Trafiken. 

Sedan bestammelserna om hittegods ha blivit forandrade i stadgan for reklama
tion samt bestammelserna om outtaget gods och hittegods, som tradde i gallande 
kraft den 1 juli 1942, har motsvarande forandring vidtagits i namnda paragrafs 
tillaggsbestammelse l. 

I § 75 (Oriktig tillampning av tariffen) samt i dess tillaggsbestammelser 
ha.r vidtagits smarre forandringar. 

§ 76 (Efterkrav) ha.r i sin helhet fornyats darfor att omhanderhavandet av 
efterkravsmedel enligt utfardad forordning skali ske genom postgiro. 

I § 77 med tillaggsbestammelserna (Bestammanderatt over gods och andrin
gar av fraktavtal) har ocksa vidtagits smarre forandringar och likasa har mom. 
I § 99 (Framstaliande av ersattningsansprak mot jarnvagen) fatt en annan 
ordalydelse. 

Sasom avvikelse fran bestammelsen i mom. 2 § 9 i bilaga I till trafikstadgan 
(Bestammelser angaende varor, vilka mottagas till befordran under sarskilda 
villkor) har aven under detta verksamhetsar bifallits dartill, att ho ooh halm 
i balar samt bark far pa grund av radande pressenningsbrist aven under mana
derna maj-augusti befordras utan pressenning med vissa forbehall, bl. a. att 
jarnvagen inte var ansvarig for skada, som darigenom kunde uppsta. 

I mom. 8 § 10 i samma bilaga har vidtagits en forandring betraffande beford
ringssatt. 

Tdgsi:ilcerhetsordning. I c.irkular N:o 5/726 av den 18 mars bestamde jarn
vagsstyrelsen, att a bandelar, som bestammas av jarnvagsstyrelsen, far expedie
ras tag, vari passagerare ioke med£olja, utan tagpersonal och konduktorsvagn. 
Genom denna atgard harman kunnat avseviirt spara pa personal och har detta 
forfarande visat sig sa andamalsenligt, att man har utstrackt det till alit flere 
bandelar. 

Den 16 augusti utgav jarnvagsstyrelsen ett o.irkuHir (N:o 12/2099) angaende 
effektivisering av tagsakerheten, vari jiknviigsstyrelsen betonar nodvandig
heten av alia i tagsakerhetsordningen intagna bestammelsers ovillkorliga efter
foljande och vari jarnvagsstyrelsen framhalier till tagsakerheten inverkande 
faktorers viktiga och avgorande betydelse. 

Medels c.irkular (N:o 17 /2859) av den 25 november betonade jarnvagsstyrelsen 
likasa vissa bestammelsers i tagsakerhetsordningen efterfoljande och vidtog 
i densamma nagra forandringar, varav har rna sarskilt namnas upphavandet 
av bestammelsen om telegrafens obligatoriska anvandning vid tagexpe.<Peringen. 

Nya banor. Fran och med den 1 maj oppna!J.es bandelen Suolahti-Aanekosk.i 
for f~tandig person- ooh godstrafik, med Aanekosk.i station som andpunkt. 

Andringar med avseende d trafikplatsernas skotsel. Genom jarnvagsstyrelsens 
under verksamhetsaret fattade beslut foretogs betraffande trafikplatsernas 
skotsel sasom atgarder foranledda a v a desamma forekommande rorelses be
skaffenhet ooh omfang forandringar satillvida: 

att Vasa station av forsta klass nedflyttades till andra klass, Kerava station 
av andra klass till tredje klass ooh Vuoksenniska station av tredje klass till 
femte klass samt att Seinajok.i station av andra klass uppflyttades till forsta 
klass, Haapamak.i station av tredje klass till andra klass, Mantyharju station 
av fjarde klass till tredje klass och Simpele station av femte klass till fjarde 
klass, sedan ministeriet for kommunikationsvasendet ooh allmanna arbetena 
godkant jarnvagsstyrelsens harom gjorda framstallning; samt 

att Suoniemi haliplats forandrades till plattformvaxel. 
Kvinnlig arbetskraft. For avbjalpande av bristen pa personal harman inom 

trafikavdelningen i godsmagasiner ooh i andra liknande arbeten redan tidigare 
anvant kvinnlig arbetskraft som tillhjalp for den ordinarie personalen. I mars 
bestamde jarnvagsstyrelsen, att pa trafikavdelningen far kvinnor utover det 
ovannamnda anvandas som volontarer i alia de goromal, som tillkomma stations-
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karlar och vaxelkarlar, dock inte pa stora stationer i sadana vaxelsektioner, dar 
trafiken ar sarskilt livlig. 

Pa f~redragning den 2 april bestamde jarnvagsstyrelsen, att i Relsingfors 
skulle till trafikavdelningen upptagas 40 kvinnliga volontii.rer for att utbildas 
till biljettkontrollorer och for att anvii.ndas som konduktorens bitraden i lokal
tagen i Relsingfors omnejd. Utbildningskursen avslutades den 12 juni, da 
dessa kvinnor omedelbart forordnades till ovannamnda arbete. Av deras verk
samhet har man fa.tt mycket formanliga erfarenheter, varf~r det i september 
bestamdes, att till Relsingfors station skulle ytterligare tagas 20 kvinnliga 
volontii.rer for att ofordrojligen utbildas till ifragavarande arbete. I verksam
hetsarets slut arbetade kvinnor som konduktorens bitraden i egenskap av biljett
kontrollorer i lampliga tag aven a bandelar Kouvola-Kymintehdas, Kouvola
Kotka och Jyvaskyla-Raapamaki samt i lampliga tag inom Virasoja ja Kajaani 
stationers trafikomraden. 

Genom att pa detta satt anvanda sig av kvinnlig arbetskraft harman i h~g 
grad kunnat underlatta disponeringen av personalen. Dii.rigenom har man i 
i alia trafiksektioner kunnat anordna de forkortade semestrarna for personalen. 

Besattandet av lediga tjanster och befattningar. Betraffande antalet av ut
fardade utnamningar bar verksamhetsaret varit pa trafikavdelningen rekord
artat. Under detsamma agde rum 1 782 utnamningar till lediga tjanster och 
befattningar. I jamforelse med foregaende ar steg antaJet utnamningar till 
284 procent. Om man till dessa tal tillagger de innehavare av tjanster och be
fattningar, som blivit aterinsatta i sina tidigare tjanster och befattningar inom 
de aterforenade omradena, stiger antalet utnamningar under verksamhet -
aret till inalles 2 477. Jamford med foregaende aret iir stegringen i sa fall 394 
pro cent. 

Antalet utnamninga.r ii.r gruppvis foljande, de innehavare av tjanster och 
befattningar, som blivit aterinsatta i sina tidigare tjanster inom de Aterforenade 
omradena, medraknade: till stationsinspektorer 58, till stationsinspektors
adjointer och stationskassorer 2, till bokhallare 176, till stationsmiistare 17, 
till biljettforsaljare och telegrafister 166, till kontorsbitraden 16, till rangerings
mastare 4, till overkonduktorer 84, till konduktorer 228, till tagkarlar 589, till 
pack- och vagmastare 45, till vaxelkarlsforman 11, till stationskarlsforman 47, 
till vaxelkarlar 162, till stationskarlar 867, till vaktmiistare 1 och till vakt
karlar 4. 

Genom dest'a utnamningar ha 633 extra befattningshava.re fatt utnamning 
till ordinaria tjanst eller befattning. Jamford med foregaende aret ar tillokningen 
betrii.ffande dem 364 procent. · 

I anledning av Moskvafreden forflyttades fran de aterforenade omradena 
inalles 1 533 tjanster och befattningar, varav man har intill verksamhetsarets 
utgang ater besatt 705 tjanster och befattningar inom sagda omraden, dit de 
blivit flyttade tillbaka. Av hela antalet Aterstar iinnu cirka hiiliten, men av 
trafikplat erna inom dessa omraden aro manga annu obesatta. Av de, som ar 
1940 forflyttades darifran, ha mfmga under tiden aven fatt utnamning till andi·a 
tjan te.r och befattningar och iiro inte mer hagade att atervanda till sina forra 
arbetsplatser. 

Trafikplatserna inom de aterfarenade omradena. Den utgiftsstat, som om
fattar dessa trafikplatser, triidde i gallande kraft frim och med den 1 januari 
1943 och har densamma efterfoljts i praktiken och trafikplatserna blivit skotta 
enligt trafikens fordringar . Manga trafikplatser, som i staten forekomma som 
stationer, ha forst trafikerats som plattformer, plattformvaxlar och hallplatser, 
ooh bar upphojningen till den i staten upptagna oversta gransen skett i jamn
bredd med ateruppbyggnadsarbetets framskridande. 

Jarnvagarnas hemforslingstariffer. Den 25 februari fasts~llde jarnvagssty
relsen nya hemforslingstariffer for att fran och med den 16 dii.rpafoljande mars 



-31-

tillampas a stat jarnvagarna vid Baril befordran av gods till mottagarenaS BOID Tru./il:efl

avhamtande av gods fran avsandarenas hem. 
Avgifterrw, far befordran av gods a automobillinjen Kauliranta-Muonio. 

Den 25 februari faststalide jarnvag tyrelsen nya avgifter for befordran av 
gods a automobillinjen Kauliranta-Muonio for att till&mpas fran och med den 
16 darpafoljande mars. 

Statsjarnvagarrw,s reklamverksamhe;l;. Pa grund av radande forhalianden fore
kom ingen egentlig aktiv reklamverksamhet. Pa varen publicerades i tidningar 
Over hela landet meddelanden, vari vadjades till allmanhetens bistand for upp
hjiilpande av ordningen i tagen. For samma andamal trycktes tvenne plakat. 
For vagledning for egen pe1·sonal utgavs en broschyr, vari betonades forsandel
sernas omsorgsfulla behandling. I samband med den trycktes ett plakat, vari 
for allmanheten klargjordes huru en forsandelse bor for befordran bringas i be
horigt skick. 

Under verksamhetsaret publicerades fortfarande informerande tillkanna
givanden samt anordnade information tillia.llen och foTmedlades nyhetsmaterial 
for tidningspressen. Publiceringen av tidtabellsannonserna fort~attes enligt 
tidigare begransat program i 22 tidningar i olika delar av landet. 

JJ'orkommet och 6vertaligt gods. Sadana a olika trafikplats&· upprattade 
reklamationssedlar, vari underrattats om saknad av till befordran inlamnat 
gods och pa grund av vilka reklamationssektionen nodgats krida till verk
staliande av undersokningar, har under verksamhetsaret influtit 10 140. For 
jamforelses skull framhalies, att motsvarande antal var under foregaende !\ret 
10 600. 

Antalet overtaligt gods utgjorde under verksamhetsaret 2 599. Foregaende 
aret uppgick antalet till 3 593. Den stora mangden av overtaligt gods pavisar, 
att till jarnvagen har till befordran inlamnats en stor mangd gods, som antingen 
vat·it utan adress elier Vat'it forsett med en felaktig sadan, samt att vid inlast
ningen av gods i vagnarna har begatts misstag. 'l.)ll foljd av den stora mangden 
av overtaligt gods har dessa forsandelsers klarlaggande och befordran till ratta 
mottagare fordrat mycket arbete och mycken tid, och inte ens at narmelsevis 
alit Overtaligt gods har man lyckats finna nagon agare. 

Skadat gods. Angaende skada a gods har till re.klamationssektione:n under 
verksamhetsaret inko~t 6 400 anmalningar. Under foregaende aret var 
skadefaliens an tal 6 154. Okningen av dessa fall ar beroende pa den av krigetfor
orsakade exceptionelia trafiken och pa forsandelsernas bristfalliga embaliage. 
Under radande forb.Allanden ar man ej alitid i tillfalie att embaJlera varorna 
med emballage, som aven vid omsorgsfull behandling skulie skydda dem for 
skada och trygga dem for den belastning, som de i med olikartat gods fylida 
vagnat· bli utsatta for. 

Stdldfall. Pa grund av radande undantagsforhallanden och alit fortfarande 
radande brist pa fodoamnen ha snatterier och stolder aven under detta verksam
hetsar talrikt forekommit, men for deras stavjande har man inte kunnat vid
taga alia de atgarder, som annars skulle komma i £raga. Vagnarnas stangande 
med las hat· ej kunnat ske i brist pa hanglas, som inte sta att fas, och bristen 
pa personal har omojliggjort vagnarnas effektiva bevakning. 

Fordrojda transporter. Med anledning av ingangna anmalningar om for
drbjd transport och om andra godsbeforru:an drabbade oregelbundenheter har 
avenledes verkstalits undersokningar. Likasa har undersokningar verkstalits 
i anledning av besvar, som avsandare och mottagare i ett elier annat avseende 
anfort angaende sina forsandelset·. Antalet dylika anmalningar uppgick under 
verksamhetsaret till 966. Foregaende aret var det·as antal 1 655. · 

SkadMtandsansprdk. Ansokningar om skadestand for forkommet och skadat 
gods samt for fordrojd transport m. fl. godsbefordran drabbade oregelbunden
heter behandlades under verksamhetsaret till ett antal av 7 130. Fo:regaende 
aret var deras antal 3 213. 
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'.fratiken. Outtaget gods. Genom reklamationssek~ionens forsorg anordnades i Helsing-
fors under verksamhetsaret tre skilda auktioner, till vilka fran stationerna enligt 
givna foreskrifter insandes olika slags outtaget gods och hittegods for forsaljning. 
Antalet forsaljningar utgjorde _yid auktionerna sammanlagt 1 529. Foregaende 
aret var deras antal 3 059. Aven a stationerna anordnades forsaljningar av 
dylikt gods, och insandes over varje forsaljning sarskild redovisning till reklama
tionssektionen. Deras antal uppgick under aret till inalies 619. 

For alia de il- och fraktgodsforsandelser, vilka forsalts som outtagna och 
for vilka befordringsavgiften skulle inbetalas a bestammelsestationen, har 
reklamationssektionen rekvirerat frakterna till bestammelsestationen. Aven 
befordJ:ingsavgiften for sadant a stationerna forstort gods, som forskamts till 
oduglighet elier konstaterats vara vardelost och for vilket befordringsavgiften 
skulle erlaggas a bestammelsestationen, har rekvirerats av reklamationssektio
nen. Befordringsavgiften for forkommet samt forstort och till vardelost for
skamt gods, som skulle erlaggas a bestammelsestationen, har foreslagits att 
avforas ur rakenskaperna. Over forsandelser, vilka ha varit palagda efterkrav, 
har till efterkravsavdelningen i och for kontroli oversants en forteckning, i 
vilken har antecknats alia sadana efterkravsforsandelser, for vilka efterkravs
sedeln tillsammans med forsaljningshandlingarna har inkommit till reklama
tionssektionen. 

I och for kontroli av outtaget gods inkom till reklamationssektionen under 
verksamhetsaret 655 anmalningar. 

Statsjarnvi.igarnas automobiltrafik. Statsjarnvagarnas automobiltrafik, som 
omfattar trafiken med lastbilar och linjetrafiken, har med jarnvagens bilar 
idkats i samma utstrackning som under foregaende verksamhetsaret. 

Sedan den un~~r byggnad varande Suolahti-Haapamaki banan hade blivit 
fardigbyggd till Aanekoski, forminskades hemforslingstrafiken i Suolahti sa 
pass .. mycket, att jarnvagsstyrelsen den 12 augusti beslot forflytta sagda trafik 
till Aanekoski fran och med den 1 darpafoljande september. 

Automobilsamtrafik. Den i automobilsamtrafik med enskilda trafikanter 
den 1 januari 1939 paborjade och sedermera pa grund av kriget nedlagda sam
trafiken a strackan Jarvenpaa-Orimattila har aterigen upptagits fran och med 
den 15 december. 

Tidtabellerna. Tidtabelien N:o 109, som redan den 25 augusti 1941 tradde 
i galiande kraft, har fortfarande varit galiande med de begransningar, som' 
krigstiden har givit upphov till. 

For transporten av militarpermitterade forandrades det fran Matkaselka 
till Pitkaranta gaende persontaget till kurirtag och utstracktes som fortsattning 
pa tagen N:ris 11 och 12 fran Virasoja till Pitkaranta fran och med den 1 juni 
1943. Fran och med den 19 juni insattes i trafik ett nytt par kurirtag, L .9 och 
L.IO, pa strackan Joensuu-Oulu och fran och med den 1 oktober 1943 kurir
tagen N:ris 73 och 74 melian Helsingfors och Viborg. 

Under verksamhetsaret har tagtrafiken kunnat aterupptagas fran Kuore
koski till Antrea och fran Pyhajarvi till Rautu. 

I tagtrafiken har fortfarande forekommit oregelbundenheter pa grund av 
forseningar, fororsakade av den stora trafiken och de svarigheter, som kriget 
har framkaliat. 

VII. Tarifferna. 

Tarifferna. 
Tari!ferna. Den 12 november 1943 forordnade jarnvagsstyrelsen, att omlastningsav-

gift, som uppbares .a Humppila station i godssamtrafik melian statsjarnvagarna 
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och Jockis banan,Jr. o. m. den 1. 12. 43 skall utga med65 p for varje begynnande Ta-ritferna. 
100-tal kg. 

Frakt- mm. nedsattningar. 

Den 13 mars 1943 forordnade jarnvagsstyrelsen, att befordringsavgifterna 
for skogstradplantor, vilka befordras sasom ilgods, fr. o. m. den 1 maj 1943 till 
arets slut skola beraknas enligt klasserna A I 1. 

Den 30 mars 1943 forordnade jarnvagsstyrelsen, att till bransle avsedd lang
ved, som foregaende vinter avsagats till minst 2 meter langa delar, far frakt
beraknas fr. o. m. den 5. 4. 43 till utgangen av samma ar enligt barrvedstariffen. 

Den 6 juli l943 bifoll jarnvagsstyrelsen dartill, att props (c. 3 000 ma), som 
av Ov. Petko Ab. avsandes fran Iisvesi till Lielahti och Mosabacka for tillverk
ning 'av splint, far b·aktberaknas enligt bjorkvedstariffen till slutet av ar 1943. 

Den 9 juli 1943 bifoll jarnviigsstyrelsen dii.rtill, att ett parti c. 400-500 ton 
sjoskadad cellulosa, byggnadskartong och insulit, som av Enso-Gutzeit Ab 
sandes fran Helsingfors och Hamina hamnar till Enso station, far fraktberaknas 
enligt klasserna D VI 10. FraktfoTmanen gallde till slutet av ar 1943. 

Den 1 december 1943 bifoll jarnvagsstyrelsen dartill, att frakten for 1-2 
meter langa obarkade branslestockar, som av Forststyrelsen befordras fran 
banstrackorna Rovaniemi-Kemijarvi och Suojarvi-Matkaselka, beraknas 
enligt barrvedstariffen. Nedsattningen galler under tiden 10. 12. 43-31. 5. 44. 

Den 7 december 1943 beviljade jarnvagsstyrelsen for )>Vaatteiden ja jalki
neiden suurkerayksen keskustoimikunta)> 75 % fraktnedsattning for de klad
forsandelser, som av namnda orgamsation fran Helsingfors avsandas till olika 
trafikpla tser. · 

Den 9 december 1943 beviljade jarnvagsstyrelsen 10 % nedsattning a be
fordringsavgifterna for bomullsforsandelser, som av Bomullsfabrikernas For
sii.ljningskontor i sarskilda vagnar befordras b·an Tampere till Abo, Pori och 
Vasa och tvartom. Nedsattningen galler under ar 1944. 

VIII. Personalen. 
Medeltal av personalens huvudgrupper under ar 1943 samt motsvarande Personaten. 

siffror for foregaende ar framga ur foljande tabell: 

Ordinarie Extra personal Arbetare Summa personal approxlmatlvt 

1943 1 1942 1948 1 1942 1948 I 1942 1943 I 1942 

Jam vagsstyrelsen . . . . . . . . . ..... 452 447 127 123 78 76 657 646 
Linjeforvaltningen .............. 13413 12836 6154 5 010 11484 10 974 31051 28 820 

Darav: 
E.konomiavdelningen .. .. ........ 135 130 30 31 16 15 181 176 
Banavdelningen ................ 1092 1095 19 19 3822 4000 4 933 5114 
Maskinavdelningeh ............. 3362 3 264 1818 1538 4485 4031 9665 8833 
Forradsavdelnirigen ............. 130 124 143 144 2188 1951 2461 2 219 
Trafikavdelningen .............. 8694 8223 4144 3278 973 . 977 13811 12478 

Summa 113 865 r 3 283 1 

Jii.rnviigsbyggnadsavdelningen . . . 41 41 

6 2811 

296 

5133111 562 1 11 050 131 708 , 29 466 

568 1 714 2 206 2 051 2 815 
Inalles 113 906 113 324 I 6 577 1 5 101 1 13 276 1 13 256 I 33 759 1 32 281 

AvlOning for vid jarnvagens krigsforrnationer anstallda jarnvagsman. Jarn
vagsstyrelsen meddelade den 8 oktober, att i jarnvagsstyrelsens skrivelse N:o 
H 1226/7182, 31/10 1941, utfardade bestammelser angaende avloning for vid 

1240-46 5 
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jarnvagens lrrigsformationer anstallaa jarnvagsman, aro fortfarande gallande. 
Sarskilt papekas, att at innehavare av tjanst eller befattning, vilken blivit 
tillforordnad att tjanstgora vid jarnvagens krigsformationer, utbetalas enligt 
forstnamnda brev den avloning, som vederborande vid tiden for sitt forordnande 
atnjutit, oberoende av vilka uppdrag han for tillfallet utfor. 

Jarnvagsstyrelsen tillstallde i brev av den 22 o.Ktober vederborande avskrift 
av forsvarsnrinisteriets skrivelse av den 13 oktober angaende ratt for tidigare fran 
varnplikt befriad, men i sMd av stadgandet i 12 § i varnpliktslagen, sadan den 
andrats genom lagen av den 2 augusti 1943, . under krigstillstand till vapen
tjanst eller annan forsvarsmaktens uppdrag eller arbete inkallad, ar 1922 eller 
darforinnan £odd statens, kommuns eller forsamlings innehavare av tjanst eller 
befattning eller extraordinarie statsfunktionar samt i statens arbete stadig
varande anstalld arbetare att atnjuta avloning fran tjanst eller befattning eller 
fran arbetsplatsen utgaende arbetslon . 

Lokala tilli:igg i befastningsavdelningens o. a. arbeten. Ekonomiavdelningem 
direktor tillstallde den 1 november vederborande avskrift av ministeriets for 
kommunikationsvasendet och allmanna arbetena skrivelse av den 26 oktober 
1943 angaende lokala tillagg i befastningsavdelningens och andra arbeten. 

Uppbild av arbetspliktiga. Den H januari meddelade ekonomiavdelningens 
direktor vederborande till kannedom och efterrattelse avskrift av avdelningens 
for arbetskraftsi:i..renden vid ministeriet for kommunikationsvasendet och all
manna arbetena slnivelse innefattande anvisningar angaende uppbad av arbets
pliktiga, vilka vidtagit den 18 januari. 

AvlOning under tjanstledighet for idlcande av studier. Jarnvagsstyrelsen med
delade den 15 oktober, att ministeriet for kommunikationsvasendet och all
manna arbetena berattigat jarnvagsstyrelsen att utbetala at innehavare av 
tjanst eller befattning vid statsjarnvagarna, vilken beviljats tjanstledighet 
fori 11 § i lagen om avloning i statens tjanster och befattningar av den 22 decem
ber 1942 a vsedda studier, enligt provning antingen full a vloning eller en del a v 
densamma pa villkor, att petitionaren har familj, att han forbinder sig att tjana 
vid statsjarnvagarna atminstone dubbelt sa lang tid som studieledigheten med 
Ion varat och darest han fore utgangen av denna tid avgar, aterbetalar till 
statsjarnvagarna den avloning han under sin studieledighet uppburit samt att 
han enligt vederborande formans intyg ar lamplig for tjanster eller befattningar, 
for vilka han genom studier skaffar sig kompetens eller for vilka lrraves sadan 
yrkesskicklighet, som hans studier aro agnade att framja. 

Innehallande av pensionsavgift till anke- och pupillkassan av pensionstagare, 
vilken tjanstgor som vikarie. Med hanvisning till sin slrrivelse av den 6 augusti, 
enligt vilken av pensionstagare, som tjanstgor som vikarie, hela pension inne
halles fran och med den 1 september 1943, meddelade jarnvagsstyrelsen den 1 
oktober att, savitt en dylik person ar skyldig att for egen del erlagga pensions
avgifter till militarens och vissa kommunikationsinrattningars anke- och pupill
kassa, vilka avgifter tills dato innehallits fran pension, skola sagda avgifter 
fran och med den 1 september 1943 innehallas fran den avloning vederborande 
vid statsjarnvagarna lyfter. Uppstar tvivel darom, huru mycket pensions
avgifter som annu skola innehallas, bor forfragan darom goras hos' statskontoret, 
som for varje gang kan uppge beloppet, som av pensionsavgifterna annu ater
star att innehalla. Dessutom ar det att marka, att nar en dylik vikarie skater 
tjanst eller befattning, fran vilken pensionsavgifterna tillfalla sagda kassa, 
skola dessa avgifter innehallas fran den avloning, han uppbar fran den av honom 
skotta tjansten eller befattningen. 

Bifogande av brevkopior till verifikat. I slnivelse av den 8 september anbe
fallde direktoren for ekonomiavdelningen att folja bestammelserna i av statens 
revisionsratt den 6 oktober 1926 utfardade cirkular, att sasom verifikat anvanda 
avskrifter av ministeriers skrivelser samt avslrrifter av ambetsverks brev och 



-35-

bestammelser, vilka i enahanda syfte blivit av ambetsverkens underredogorare P!:l sonalen. 

avskrivna, skola ihopbuntade och sasom bilagor till bokslutet insandas till 
1·evisionsverket. 

Beraknande av alderstillaggen enligt den nya avlaningslagen. Jarnvagsstyrelsen 
meddelade den 4 juni, att finansministeriet forordnat, att alderstillaggen skola 
for varje innehavares av tjanst eller befattning vidkommande beraknas helt 
och hallet anyo med iakttagande av grunderna for den nya lonelagstiftningen. 

TelegrafmontOrernas alderstillagg. Jarnviigsstyrel en meddelade den 17 
september, att ministeriet for kommunikationsviisendet och allmanna arbetena 
berattigat telegrafmontorerna att i avseende a alderstilliigg rakna sig tillgodo 
tjan tgoringstiden sasom extraordinarie telegrafmontorer vid statsjiirnvagarna 
pa enahanda satt som tiden i extraordinarie befattning och att jamval tjanst
goring pa grund av arbetsavtal sasom arbetsforman i arbetslag vid linjen far 
pa omformalda satt raknas extraordinarie telegrafmontor och telegrafmontor 
med grundlon tillgodo i avseende a alderstillagg. 

Utbetalande av alderstillagg at extraordinarie befattningshavare, vilken for· 
ordnats att sasom vikarie eller tillsvidare skota tjanst eller befattning. I anledning 
av forfragan, huruvida extraordinarie befattningshavare, vilken iir anstalld 
sasom vikarie eller handhar tjanst eller befattning med grundlon, den sistnamnda 
redan innan han forviirvar sig ratt att pa grund av 23 & mom. 2 i avloningslagen 
uppbiira alderstilliigg, ar berattigad att erhalla alderstilli.igg, som tillkommer 
honom i extraordinarie befattning, meddelade finansministeriet den 19 april, 
att extraordinarie befattningshavaTe icke a.r berattigad att erhalla alderstillagg, 
darest han ej skater sin extraordinarie befattning. I allmanhet bor man anse, 
att at extraordinarie befattningshavare utfardad tjansteforordnande upphort 
att galla, sa sna1·t han blivit forordnad att skota tjanst eller befattning med 
grundlon. .. 

Extraordinarie befattnin'lshavare vid bandelarna i Ost-Karelen och Kemijarvi
Voitajoki tillkommande alderstillaJg. Jarnvag styrelsen meddelade den 10 
september, att extraordinarie befattningshav~re, som forordnats a~t skota 
extraordinarie befattning vid bandelarna pa ij t-Karelen tillhorande omrade 
eller vid Kemijarvi-Voitajoki handel och vilken pa grund av jarnvags tyrelsens 
shivelse N:o H 195/2576 12/3 1943 ar berattigad att erhalla enahanda av
loning, om motsvaJ.·ande innehavare av tjanst eller befattning uppbara, er
haller sitt alderstillagg enligt den avloningsklass, som extraordinarie befatt
ning, fran vilken han forflyttats till ovanniimnda bandelar enligt 4 § i forord
ningen om statens extraordina1ie befattningar av den 19 januari 1943, tillhor. 
Salunda erhaller t. ex. vid sagda bandelar tjanstgorande extraordinarie 2 kl 
bokhallare, som ej ar innehavare av ordinarie tjanst eller befattning och vid 
tiden for forflyttningen till omformalda bandelar skotte extraordinarie tele
grafi ttjanst h. a., sitt alderstilli.igg enligt 18. avloningskla i avlonings kalan 
for extraordinarie befattningar. Alderstillagget for namnda extraordinarie 
befattning havare rekvirerar den sektion, som rekvirerar hans avloning. 

Utbetalande av lone- och familjetillagg i ett for allt. Jarnvii.gsstyrel en medde
lade den 12 februari, att finansministeriet i skrivelse av den 4 februari utfardat 
bestammelser angaende utbetalande av lone- och familjetilliigg i ett for aUt. 

Den 19 februari utfardade jarnvagsstyrelsen anvisningar angaende utbe
talande a v lone- och familjetilliigg i ett for allt. 

Utbetalande av lonetillagg i ett for allt. Direktorens for ekonomiavdelningen 
brev av den 17 februari innefattade meddelande angaende tolkning av utbe
talande a v lonetillagg i ett for allt. 

Provisoriskt familjetillagg at i stadigvarande statens arbete pii grund av arbets
avtal anBtallda arbetare, vilka atnjuta manads- eller arslOn. Enligt jarnvagssty
relsens skrivelse av den 18 januari hade ministeriet for kommunikationsvasendet 
och allmanna arbetena i skrivelse av den 7 januari meddelat, att statsradet 
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namnda dag beslutat 1) att at i stadigvarande statens arbete pa grund av arbets
avtal anstalld arbetare, som utfor normalarbetsdagar, utbetalas under ar 1943 
provisoriskt familjetillagg om 100 mark i manaden for varje eget, adoptiv- eller 
fosterbarn eller makas barn under 16 ar, som han bar att forsorja; 2) att arbetare 
ames vara i stadigvarande statens arbete, darest han ett ar i en foljd varit an
stalld antingen vid samma eller annat statens ambetsverk. 

A vloning under tiden f6r avbrott i tjanstg6ring fororsakat av sjukdom. Den 
30 april meddelade jarnviigsstyrelsen, att finansministeriet den 29 mars utfardat 
ytterligare foreskrifter betriiffande avloning under tiden for av sjukdom for
orsakat avbrott i tjansteutovning. I desea foreskrifter forordnas bl. a., att 
darest av sjukdom fororsakat avbrott i tjanstgoring fortgar i en fortsattning 
fran ett kalanderar till ett annat, iiger innehavare av tjiinst eller befattning ej 
und€1' bada kalenderaren atnjuta full avloning for 30 dagar. Hiirav foljer aven, 
att om avbrottet vidtager till ex. den 12 december och fortgar till utgangen 
av januari manad pafoljande ar, kan vederborande uppbara full grundlon endast 
for tiden 12/12-10/ l. Insjuknat· han sedan pa nytt under det senare aret, kan 
ban uppbiira full grundlon for de 20 forsta dagarna under tiden for det nya 
sjukdomsfallet. · 

Tillampning av reglemente angaende tjanstgoringspenningar. Den 20 augusti 
utfardade jiirnvagsstyrelsen bestiimmelser rorande tillampningen av reglemente 
angaende tjan tgoringspenningar for statsjiirnviigamas tagpersonal faststiiUt 
av statsradet den 29 april 1943. 

Tagpersonalens tjanstgoringspenningar. Jiirnviigsstyrelsen meddelade den 3 
september anvisningar och foresknfter rorande tolkningen av 5 § i det nya regle
mentet angaende tjiinstgoringspenningar samt uppgorande av tjanstgoring -
rapporter for tjanstgoring a tjanste- och arbetstag. 

Tagstaderskors tjanstgoringspenningar. Jiirnviigsstyrel en beslot den 3 sep
tember, att at kvinnliga staderskor, vilka forordnats att medfolja vissa passa
gerartag och ombesorja stadningen av dessa, utbetalas enahanda tjanstgorings
penningar som at sovvagnsskoterskor. 

Ersattning till innehavare av tjanst eller befattning for tjanstg6ring utom sta
tioneringsorten. Jarnviigsstyrelsen meddelade den 26 februari, att dagtrakta
mente for tjanstgoring utom stationeringscrten £ick enligt vederborande di
rektors provning utga med 25-50 mark per dag beroende av, vilken avloning -
klass funktioniiren i £raga tillbor. 

Ersattning for tjanstgoring och arbete utom stationeringsorten. Jiirnviigssty
relsen meddelade den 23 oktober, att ministenet for kommunikationsviisendet 
och allmanna arbetena forordnat, att i ministeriets krivelse av den 12 januari 
1928 N:o 203 (Jiirnviigsstyrelsens cirkuJiir N:o 3/H 157, 28/l 1928, Mk II, 4 
Luku, F =Avloningsbestammelser Del II, Kap . 4 F) omformalda innehavare 
av tjanst eller befattning, extraorrunarie befattningshavare samt arbetare aga 
sasom ersattning for tjanstgoring utom stationeringsorten fran och med den l 
oktober 1943 uppbiira for varje dag en dylik tjanstgonng fortgatt dagtrakta
mente 30 mark och for varje natt forenamnda innehavare av tjiinst eller befatt
ning eller arbetare tillbragt utom stationeringscrten 30 mark i enlighet med 
ovriga bestiimmelser i ministeriets for kommunikationsviisendet och allmanna 
arbetena ovanniimnda skrivelse N:o 203. Tillika hade ministenet berattigat 
jarnvagsstyrelsen att till extraordinarie befattningshavare, vilken enligt mi
nisteriets beslut av den 7 mars 1940 varit beriittigad att erhalla 10 mark i er
sattning for tjanstgoring utom stationeringsorten for dylik tjanstgoring er
lagga 20 mark per dygn raknat fran och med den 1 oktober 1943. 

Enligt ministeriets for kommunikationsviisendet och allmanna arbetena 
meddelande i samma skrivelse skola vid Kemijarvi-Voitajoki handel pa denna 
sida om rikets grans tjanstgorande innehavare av tjanst eller befattning, vilka 
ej annu definitivt blivit dit forlagda och vilka jamlikt forenamnda ministeriets 
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skrivelse av den 7 oktober 1943 aga for tjanstgoring vid ni:i.mnda bana uppbara Persona~en. 
40 mark per dygn raknat fran och med den 1 september 1943, vara berattigade 
att fran och med den 1 oktober 1943 erhalla for tjanstgoring utom stationerings-
orten enahanda ersattning som utbetalas vid ovriga bandelar av jarnvagsnatet 
eller saledes 60 mark per dygn, och bor denna ersattning utga enligt allmanna 
bestammelser, vilka aro gallande betraffande utbetalande av ersattning for 
tjanstgoring utom stationeringsorten, dock sa, att de ssa funktionarer till
kommande ersattning for tjanstgoring av langre varaktighet b()r utgora minst 
40 mark per dygn. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade den 2 april, att ministeriet for kommunika
tionsvasendet och allmanna arbetena den 31 mars givit sitt bifall dartill, att 
innehavare av tjanst eller befattning, vilka atnjuta dem enligt stat tillkommande 
resemedel, aga undfa dagtraktamente i overensstammelse med resereglemente 
for den tid de vid tjansteresa uppehall~ sig utom sin egen sektion eller eget 
distrikt, dock salunda, att de for motsvarande tid skola avsta resemedel, vilka 
de enligt stat atnjuta per ar. 

Till bandelarna i Ost-Karelen fiJrlagda innehavare av tjanst eller befattning 
tillkommande dagtraktamente. Enligt jarnvagsstyrelsens brev av den 5 februari 
meddelade ministeriet for kommunikationsvasendet och allmanna arbetena i 
krivelse av den 29 januari bifall till jarnvagsstyrelsens framstallning, att jarn

vagsstyrelsen matte berattigas att till innehavar.e av tjanst eller befattning, 
vilka forordnats att tjanstgora vid bandelarna i 6st-Karelen, erlagga fortsatt
ningsvis, tills vidare dock hogst till utgangen av ar 1943, utover den egentliga 
avloningen i ersattning for tjanstgoring utom stationeringsorten enligt jarn
vagsstyrelsens provning 45-70 mark per dygn. 

Utbetalande av ersattning for tjanstgoring utom stationeringsorten vid Kemijiirvi 
-Voitajolci bandel. Jarnvagsstyrelsen meddelade den 12 oktober, att ministeriet 
for kommunikationsvasendet och allmanna arbetena bifallit dartill, att at alia 
pa denna sida om rikets 1939 ars grans vid Kemijarvi-Voitajoki handel tjanst
gorande innehavare av tjanst eller befattning, vilka ej annu definitivt blivit 
dit forlagda, kan, oberoende av, huru lange vederborande innehavare av tjanst 
eller befattning tjanstgjort eller kommer att tjanstgora vid omformalda bana, 
utbetalas forenamnda ersattning 40 mark per dygn raknat fran ooh med den 1 
september 1943 tills vidare, dock hogst till utgangen av ar 1943. 

Semesterledighet. Jarnviigsstyrelsens brev av den 2 april innefattade den 19 
mars utfiirdade forordningen angaende se:rnesterledighet vid statens ambets
verk och inrattningar ar 1943. 

Jarnvagsstyrelsen forordnade den 11 juni, att innehavares av extra befatt
ning tjanstgoring, som pa grund av ett, fern eller tio ars tjanstgoring berattigar 
till semester, ej behover hava fortgatt utan avbrott, men skall tjanstgOringen 
blott omedelbart fore semestern hava rackt minst ett halft ar. I anledning 
harav meddelade jarnvagsstyrelsen den 3 september, att genom utfiirdande av 
dessa bestammelser bor jarnvagsstyrelsens skrivelse N:o H 1792/7203, 12/10 
1928 (Avloningsbestammelser Del II, kap. 2, A. 2., tillaggsbestammelse 3) anses 
vara upphavd. 

Extraordinarie befattningshavare tillkommande semester. Jarnvagsstyrelsen 
meddelade den 11 juni, att bestammelserna i 11 § av forordningen angaende 
statens extraordinarie befattningar skola jamlikt finansministeriets brev av den 
22 maj tillampas pa foljande satt: 

Sasom forutsattning for beviljande av semester erfordras, att extra befatt
ningshavare varit anstalld i statens tjanst omedelbart och utan avbrott fore 
semestern och senast fore den 1 oktober niinst ett halft ar. Har extra befatt
ningshavare fore den 1 oktober varit anstalld i statens tjanst ett halft ar, kan 
han ·erhalla sin semesterledighet annu under samma ar, likasa, ifall han fore 
ovannamnda dag varit ett belt ar anstalld i statens tjanst, ager han annu under 
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Peraonlll6n. samma ar atnjuta semester under en tid av tva veckor. Extraordinarie befatt
ning, som pa grund av tjan tgoring under ett, fern eller tio ar berattigar till 
atnjutande av semester, behover ej ha fortgatt utan avbrott, men maste tjanst
goringen omedelbart fore semestern ha rackt minst ett halft ar. 

Bestrider ordinarie innehavare av tjanst eller befattning extraordinarie 
befattning, rna han atnjuta semester enligt sin ordinarie tjanst eller befattning. 
Extraordinarie befattningshavare, vilken sasom vikarie bestritt ordinarie tjanst 
eller befattning utan avbrott minst ett ar, kan beviljas semester som at ordinarie 
innehavare av tjanst eller befattning. 

Forordningen angaende semesterledighet vid statens ambetsverk och imatt
ningar av den 19 mars 1943 galler aven extraordinarie befattningshavare, var
for aven fran deras semesterledigheter skall avdras halften. Semesterledigheten 
bor likval utga med minst en vecka. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i slnivelse av den 29 januari vederborande till 
kannedom finansministe1iets cirkular av den 20 januali angaende den nya av
loningslagstiftningen. 

Jarnviigslakares arvoden ar 1943. Jarnvagsstyrelsen meddelade i brev av 
den 19 februali, att ministeriet for kommunikationsvasendet och allmanna 
arbetena den 16 februari faststallt jarnvagslakares arvoden for ar 1943 att utga 
enligt namnda brev bifogade forteckning. 

Begagnande av stationsinpektor tillkommande tjanstebostad. Jarnvagsstyrelsen 
meddelade den 7 juli, att ministeriet for kommunikationsvasendet och allmanna 
arbetena den 28 juni forordnat, att darest vikarie endast en kortare tid, hogst 
sex manader, bestrider stationsinspektors tjanst, ar han ej skyldig att bebo 
med tjansten forenad tjanstebostad och foljaktligen ej heller att erlagga veder
lag for densamma. Racker vikariatet langre an sex manader, skall vikarien 
overta lagenheten eller i varje fall erlagga for densamma stadgat fullt vederlag 
utover den hyresavgift han tillaventyrs erlagger for migon annan statens liigen
het, sam han disponerar over, i vilket fall honom likval tillkommer med station!:l
inspektors tjanstebostad forenad forman av fritt bransle. 

Anslag, beviljade for understod av verkstiidernas intressekontor. Direktoren 
for ekonomiavdelningen meddelade den 13 februari, att ministeriet for kommuni
kationsvasendet och allmanna arbetena berattigat jarnvagsstyrelsen, att till 
intressekontoren vid Frediiksbergs verkstad och ovriga verkstader vid stats
jarnvagarna utbetala for understod av omformalda intressekontor for ar 1943 
beviljade an lag oberoende av, att vid po tsparbanken imattats ett statens 
intressekontor . 

Inrattande av extraordinarie revisors befattning. Jarnvagsstyrelsen meddelade 
den 21 maj, att ministeriet for kommunikationsvasendet och allmanna arbetena 
i brev av den 12 maj N:o 1354 meddelat sitt bifall dartill, att vid jarnvagssty
rel ens rakenskapsbyra inrattas en extraordinarie revisors befattning, vars 
innehavare fungerar som chef for rakenskapsbyrans efterkravsdivision, sam~ 
forordnat, att arvode per ar i namnda befattning utgar med samma belopp sam 
grundlon i motsvarande ordinarie tjanst eller 62 100 mark. 

Statsjarnvagarnas pensionsinrattning tillkommande statsbidrag for erlaggande 
av barntillagg. Jarnvagsstyrelsen meddelade den 9 april, att ministeriet for 
kommunikationsvasendet och allmanna arbetena den 31 mars beslutat, 
att for utbetalande av barntillagg enligt 8 § i reglemente for pensionsimatt
ningen vid statsj~nvagarna, sadant detta blivit andrat genom statsradets 
beslut av den 4 mars 1943, skall till pensionsinrattningen utbetalas statsbidrag 
av enahanda storlek som for de ovriga pensionerna erlaggas eller 60% samt 
till pensionerna dyrtidstillagg enligt utfardade foresln-ifter att utga ur veder
borande i statens inkomst- och utgiftsstat upptaget anslag for utbetalande av 
bidrag till pensionsimattningen. 
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UnderstOd for vard a lungsotssanatorium. Jarnvagsstyrelsen meddelade den Pmonaun. 
13 maj, att ministeriet for kommunikationsvasendet och allmanna arbetena bi-
fallit dartill, att det maximibelopp av understod for vard a lungsotssanatorium, 
som jarnvagsstyrelsen ar berattigad att erlagga, hoje~;; fran den 1 maj 1943 till 
30 mark per dag. 

Tilliinvpning av lagen om atta timmars arbetstid. Direktoren for ekonomi
avdelningen tillstallde den 8 januari vederborande avskrift av socialministeriets 
skrivelse N:o 9112 av den 17 december 1942 angaende undantag fran stadgan
dena i lagen om atta timmars arbetstid i vissa denna lag underlydande arbeten 
vid statsjiirnvagarna. 

Lagen om atta timmars arbetstid underlydan.de innehavares av tjanst eller be
jattning arbetstid under en arbetsperiod av kortare varaktighet lin fyra veckor. Jiirn
vagsstyrelsen meddelade i brev av den 15 april, att statsradet den 8 ap1il utfardat 
vissa i skrivelsen niirmare angivna bestammelser om beraknande av overtid 
och darav foranledd forhojd ersattning i fall, dar arbetsforhallandet avbrutits 
eller upphort under forloppet av en arbetsperiod, som varat fyra veckor. 

Jarnvagsstyrelsens brev av den 22 oktober innefattade statsn1dets beslut 
av den 7 oktober angaende vissa undantag fran stadgandena om a~·betstid och 
andra arbetsforhallanden. 

I vapentjiinst inkallade extra befattningshavare och arbetare tillkommande riitt 
att erhalla fribiljetter. Direktoren for ekonomiavdelningen meddelade den 6 
juli, att ministeriet for kommunikationsvasendet och ailmanna arbetena be
rattigat extraorC:inarie befattningshavare och arbetare, vilka enligt 3 och 4 §§ 
i forordningen angaende jarnvagspersonalens ratt att erhalla fribiljetter for 
resor a statsjarnvagarna aro berattigade att erhalla fribiljetter, att fortsatt
ningsvis anda till utgangen av ar 1943 under den tid de aro inkallade i vapen
tjanst vid reserven eller lantvarnet, erhalla i omformalda forordning faststallt 
antal fribiljetter for sig och sina familjemedlemmar for resor a statsjarnvagarna. 

I reservarbete vid ambetsvet·k anstiillda personer tillkommande riitt att er
halla sommarsasongbiljetter. Direktoren for ekonomiavdelningen meddelade 
den 18 juni, att jarnvagsstyrelsen beslutat, att person, som ar anstalld i reserv
arbete vid ambetsverk och oavbrutet tjanstgjort vid statsjarnvagarna Ininst 
tva ar, ar berattigad att erhalla sommarsasongfribiljett. 

Utfiirdande av tjiinstetidsbiljetter for resor mellan tjanstgoringsorten och bo
stadsorten. DirektOren for ekonomiavdelningen meddelade den 29 juni, att 
ministeriet for kommunikationsviisendet och allmanna arbetena den 17 maj 
berattigat jarnvagsstyrelsen att under ar 1943 enligt provning utfi:irda for inne
havare av tjanst eller befattning, vilka ej kunna erhalla bostad a tjanstgorings
ort, tjanstetidsbiljetter for resor mellan tjanstgoringsorten och bostadsorten 
samt tillika berattigat jarnvagsstyrelsen att vid behov medgiva derma ratt at 
underlydande myndighet. 

Pensionerna. DirektOren for ekonomiavdelningen meddelade i skrivelse av 
den 2 februari, att enligt bestammelsena i 2 § av forordningen av den 16 oktober 
194 2 angaende centralisering a v pensionsutbetalningen skall pensionsansokningen 
alltid innehalla uppgift om orten (harad eller stad), dar sokanden ar mantals
skriven, samt fullstandig postadress och bor, aven i £raga om innehavare av 
tjanst eller befattning, pensionsansokningen atfoljas av for namnda ansokning 
av vederborande kyrkoherdeambete eller annan registermyndighet utfardat 
intyg rorande sokanden. 

Packmastares pensionsalder. Direktoren for ekonomiavdelningen meddelade 
den 9 oktober, att finansministeriet ansett, att 4 § i forordningen av den 12 
februari 1943 angaende innehavares av statstjanst eller -befattning ratt till 
pension avser betraffande packmastares vid statsjiirnvagarna ratt till erhallande 
a v pension vid 58 ars alder, endast packmastare vid tagtjanst i likhet med 
vad fallet var under den tidigare gallande forordningen. 
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Halso- och sjukvdrd. Om ock det radande krigslaget av jarnvagsman kravt 
langa och tunga arbetsdagar, har halsotillstandet det oaktat varit tillired.s
stallande. Den pafrestande anstrangningen och de korta vilostunderna ha 
sjalvfallet alit fortsattningsvis minskat den fysiska formagan av uthallighet. 
Salunda har, sasom en oundviklig foljd harav, forkylning markbart fororsakat 
influensa, angina, akuta fall av katarr i respirationsorganen, samt mag- och 
tarminflammation. Dessutom har den bristfalliga dieten haft menlig inverkan 
pa dem, som aro stadda pa resor. Betraffande tuberkulos ma namnas, att man 
atminstone tillsvidare ej kunnat konstatera, att den vunnit okad spridning 
bland jarnvagspersonalen. Av allmanfarliga infektionssjukdomar ha enstaka 
fall av smittkoppor, paratyfus, fH1cktyfus, difteri, scharlakansfeber, epidemisk 
hjarnhinneinflammation och barnforlamning forekommit. Dessa sjukdomar 
antogo likval icke svarare epidemiartad karaktar. Hudsjukdomar, isynnerhet 
klada avensom bOlder ha markbart tilltagit i frekvens, vilket utan tvivel ar en 
foljd av brist pa varmt vatten och tval. Det anstrangande arbetet under kriget 
har aven tart pa jarnvagsfunktionarernas saval andliga som kroppsliga krafter. 
Sinnessjukdomar och krigspsykoser, fastan de ej upptratt i orovackande grad, 
utgora be vis harfor. De tilltagande hjartsjukdomaJ:na och deras dodlighetssta
tistik utvisa a sin sida, huru begransad den manskliga uthalligheten ar. 

Enligt ingangna statistiska uppgifter har antalet sjukdomsfall under ar 
1943 utgjort 42 025, vilka foranlett 68 771 sjukbesok hos jarnvagslakare. 

Under berattelsearet utfardades nagra lagar, forordningar och bestammelser, 
vilka inga i jarnvagsstyrelsens cirkular for namnda ar. Av dessa ma namnas: 

Lag om avloning i statens tjanster och befattningar, given den 22 decem
ber 1942. 

Forordning angaende avloning i statens tjanster och befattningar, given den 
19 januari. 

Forordning om statens extraordinarie befattningar, given den 19 januari. 
Statsradets beslut om innehavares av statens tjanst eller befattning tjanste

bostader och vederlag for naturaformaner, given den 19 januari. 
Finansministe1iets beslut innefattande anvisningar for tillampningen av 

forordningen angaende avloning i statens tjanst och befattning, given den 19 
januari. 

Finansministeriets beslut angaende faststallande a v dyrortstillagg och veder
lag for bostad.sformaner at innehavare av statens tjanst eller befattning, utfardat 
den 19 januari. 

Statsradets beslut angaende reseklass och dagtraktamente vid tjansteresa, 
urfardat den 19 januari. 

Lag om andring a v lag en angaende inneha vares a v statstjanst eller -befa ttning 
ratt till pension, given den 22 december 1942. 

Forordning angaende innehavares av statstjanst eller -befattning ratt till 
pension, given den 12 februari. 

Forordning angaende innehavares av statens extraordinarie befattning 
ratt till pension, given den 12 februari. 

Statsradets beslut angaende ratt for person, som fran kommuns, trossam
funds eller enskild befattning overgatt i statstjanst, att rakna tjanstear for 
erhallande av pension, utfardat den 12 februari. 

Finansministeriets beslut, innefattande ytterligare anvisningar for tillamp
ningen av bestammelserna angaende avloning i statens tjanst och befattning, 
utfardat den 29 mars. · 

Forordning om andring av forordningen angaende i statens arbeten anstallda 
arbetares ratt till pension, given den 16 april . 

Tjanstgoringsreglemente for statsjarnvagarnas tagpersonal, faststallt av 
statsradet den 29 april. 
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Lag om forskottsuppbord av inkomst- och formogenhetsskatt, given den 
6 augusti. 

F:inansministeriets beslut angaende verkstiillighet och tilliimpning av lagen 
om forskottsuppbOrd av inkomst- och formogenhetsskatt, utfiirdat den 19 
november. 

F:inansministeriets beslut angaende berakningsgrunderna for Ion i fall, som 
namnes i 4 § 3 momentet i lagen om forskottsuppbord av inkomst- och for
mogenhetsskatt, utfiirdat den 19 november. 

Yrkesundervisningen. Antalet av i Helsingfors anordnade larokurser och 
efter dessa avlagda tjanste- och kompetensexamina var under berattelsearet 
storre an nagonsin forut. Sammanlagt holies namligen 17 siirskilda, pa 24 klasser 
fordelade kurser med inalles 769 deltagare, varuti icke iiro inbegripna vid arets 
slut oavslutade kurser, nagra intradesexamina o. s. v. I avseende a de olika 
avdelningarna fordelade sig derma skolningsverksamhet pa foljande satt: 

Trafikavdelningen: 
Hogre trafiklarokm er .................... 3 kurser, 4 klasser, 
For beredande )) • 0 ••••• 0 •••••••••••• 2 )) 4 )} 

Lagre >) • 0 ••••••• 0 0 0 ••• 0 •• 0. 3 )} 6 )} 

Sammanlagt 8 kurser, 14 klasser, 

M askinavdelningen: 
Lokomoti vforar kurser • 0 ••••••• 0 ••• • • •••••• 3 kurser, 4 klasser, 
Lokomo ti veldarekurser ••••••••••••• 0 ••• 0. 3 )) 3 )} 

Vagnskarlskurser ••••• 0 ••• • •• 0 ••• 0. 0 ••••• 
1 . )) 1 )} 

Sammanlagt 7 kurser, 8 klasser, 

Ovriga ·avdelningar: 
Administrativa och ekonomiavdel-

ningarna ................... . 1 tjanstemarmakurs, 1 klass, 
1 )} . 1 >} 

134 elever 
134 )) 

156 )) 

424 elever 

119 elever 
118 >) 

40 >) 

227 elever 

43 elever 
25 )} Maskin- ochforradsavdelningarna .. 

--=-~~~----~~--------------~~-----~~~---Sammanlagt 2 kurser, 2 klasser, 68 elever 

Trafikavdelningen erholl i enlighet harmed under berattelsearet 134 nya 
extraordinarie telegrafister och de sutom lika manga trafikelever med forbere
dande tjanstemarmaexamen, vilka redan kunde anvandas om bitraden a mindre 
trafikplatser. Av de forstnamnda voro 53 man och 81 kvinnor samt av desist
namnda 33 man och 101 kvirmor. Vid slutexamina ha visserligen icke alia da 
blivi~ godkanda, men enar vid samtidigt anstallda villkorsforhor alltid god
kandes aven sadana elever som fatt villkor efter tidigare kmser, forblir antalet 
godkiinda under berattelsearet i allmanhet lika start som antalet har namnda 
deltagare. 

Av eleverna pa de liigre trafiklarokurserna, d. v .. kondukto:rskurserna, god
kiindes sammanlagt 156 per oner med kompetens for konduktorer , forsta 
klassens vaxelkarlars och stallverkskarlars, pack- och vagmiistares, nagra till 
derma trafikpersonal horande formans och overkonduktorers samt rangerings
mastares befattningar. 

Vid maskinavdelningens liirokurser utbildades under berattelsearet forutom 
for lokomotivforartjanster sasom kompetenta godkii.nda man, sammanlagt 
119, aven 118 lokomotiveldare och 40 personer .vilka erhallit vagnsrevisorers 
och vagnsmii.starkompetens. Anordnandet av eldarlrurser i Helsingfors, dar 
sadana senast hallits ar 1935, fororsakades av minslrningen av elevantalet i 
verkstadsskolorna, at vilka utbildningen av lokomotiveldare under namnda ar 
var anfortrodd. 

Pnsonalen. 
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Undantagsbestammelser, vilka tidigare utfardats betraffande skolnings
verksamheten vid statsjarnvagarna, gallde aven under det forflutna krigsaret. 
Dessutom har jarnvagsstyrelsen i skrivelsen N:o H 2175/16345, 10/12-43, 
utfardat en bestammelse angaende effektueringen i synnerhet a trafikplatser 
av den elementara undervisningen av nya trafikelever, varvid deras praktikant
tid samtidigt faststalldes till tre manader fore de forberedande och sex manader 
fore de hogre trafiklarokurserna. I samma skrivelse forlangdes de hogre trafik
larokursernas lastid med tva veckor, enar den tidigare forkortade kurstiden 
visat sig alltfor knapp. I undervisningsprogrammen ha daremot icke foretagits 
nagra andringar utom i de forberedande trafiklarokursernas program, vilket 
okats med ban- och sakerhetsanordningslaran sasom ett skilt amne for sig, i 
vilket amne dittills undervisats i samband med amnen om tagtjanst. Timmar 
for detta studieamne erhollos genom att forflytta en del av undervisningen i 
telegraf- och telefontekniken till tiden for praktiska ovningar under ledning av 
lokala telegraftekniker. 

I l injefiYrvaltningen ha cheferna for trafiksektioner a ven under detta berat
telsear anordnat lag:t·e kompetensprov i den man stations-, tag- och vaxelkarls
aspiranter for avlaggandet av sadana prov statt till buds. Speciella elementar
kurser for teoretisk undervisning ha a dessa dock icke kunnat anordnas pa grund 
av det alltfor ringa deltagarantalet, och aven av andi·a orsaker, forutom i Jyvas
kyla och Toijala. For att ersatta den felande manliga arbetskraften ha cheferna 
for den forsta och nionde trafiksektionerna anordnat under berattelsearet biljett
kontrollorkurser, den forstnamnda tvenne kurser med sammanlagt 69 kvinnliga 
deltagare och den sistnamnda en med 14 kvinnliga deltagare. 

Psykotekniska laboratoriet. Laboratoriet har under arets lopp utfort under
sokningar for valjandet av larlingar i verkstadsskolorna i Oulu (2 ggr), Helsing
fors (2 ggr), Abo , Vasa och Kuopio, samt a depaerna i Tampere, Pieksamaki 
(Jyvaskyla) och Abo. Antalet forsokspersoner var 791, av vilka godkants till 
lokomotiveldarlarlingar 81, yrkeslarlingar 71 och lokomotiveldaraspiranter 201 
personer.- Av extra lokomotiveldare, vilkas fortsatta utbildningsmojligheter 
skall undersokas, hava provats a depaerna i Kouvola, Seinajoki, Oulu, Pieksa
maki, Viipuri, Sortavala, Joensuu och Abo, samt sex sarskilda ganger a labora
toriet, (man fran flere olika depaer) inalles 316 man. Dessutom har lamplighets
prov utforts a depaerna i Pieksamaki, Tampere, Kouvola och Seinajoki, samt 
a laboratoriet (for Fredriksbergs depas rakning) med till arbetsplikt forordnade 
man, 71 till antalet. Under arets lopp hava saledes undersokts inalles 1 178 
personer. 

Emedan en matematiker, tmder en del av aret, varit anstalld vid labora
toriet, hava vardetabellerna for provresultaten till storsta delen kunnat om
arbetas; likasa har en betydande mangd duglighetskontrollundersokningar 
kunnat utforas . Pa grund harav hava undersokningsproven kunnat granskas 
och forbattras , men att overga till nya provningsmetoder har varit omojligt 
pa grund av de myckna provundersokningarna. 

For laboratoriets bibliotek har under arets lopp anskaffats 11 nya verk. 
Tre utlandska tidskrifter hava fortfarande varit importforhindrade till foljd 
av kriget och har salunda endast tva utlandska tidskrifter erhallits. 

IX. Olycksfall. 
Olvckshllndelser. Olycksfallens antal, art och foljder. Under berattelsearet intraffade a niva-

overgangar inalles 137 olycksfall, varvid sammanlagt 14 personer avledo och 
43 skadades. 

Brott a riiler, axlar och hjulringar. Pa grund av skenbrott utbyttes ar 1943 
inalles 731 raler, av vilka 124 utgjordes av 43 kgfm , 526 av 30 kg/m samt ater
stoden av 22 kg /m raler. 
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X. Ekonomi. 
Statsjarnvagarnas kapitalvarde. 

Enligt bokft>ring utgjorde kapitalvardet av statsjarnvagarnas 
fardiga banor vid utglmgen a v ar I942 ............. . 

Hartill har under ar I943 kommit: 
Yarde av nybyggen . . . . . . . . . . . . . . . . . I46 365 808:
Yarde av ny rullande materiel . . . . . . . 29I 7ll 838:
Yarde av nya arbetsmaskiner (jarnvags-

byggnadernas arbetsmaskiner samt 

5 522 60I 522: -

forbrukningsinventarier franraknade) 8 729 958:- 446 807 604:-
-------------5~96~9~4~0~9~I~2~6-:--

Harifran avgar for ar I943 
Under arets lopp har avskrivits: 

Pa fastigheternas varde ... - ...... . 
Pa den rullande materielens varde 
Pa arbetsmaskinernas varde ....... . 

Under arets lopp har amorterats: 
Pa fastigheternas varde .......... . 
Pa den rullande materielens varde . 
Pa arbetsmaskinernas varde ..... . 

6 000:
I 5I6 458:-

6I433:-

50 OI9 200:-
27 454 000:-

3 449 900:-

Kapitalviirdet av statsjarnvagarnas fardiga banor utgjorde 

82 505 99I:-

salunda vid utgangen av ar I943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 886 903 I35:
Hartill bor laggas de nya jarnvagsbyggnadernas fastighets-

varden, sammanlagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 382 I82: -

Hela kapitalvardet utgjorde salunda vid utgangen av ar I943 1) 6 732 285 3I7:
Av fardiga banors kapitalvarde belopte sig 4 406 408 45I mk pa fastigheter, 

I 435 474 998 mk pa rullande materiel och 45 OI9 686 pa arbetsmaskiner eller 
procentuellt resp. 74. 9, 24. a och 0. s %. 

Statsjarnvagarnas inkomster. 

Ekonomi. 
Kapital
~Yit'U. 

Statsjarnvagarnas bruttoinkomster stego ar I943till 3 079 24I 230 mk. Hari- Inktmi.Bter,; 

franha avdragits utbetalningar tillframmande jarnvagar m. fl. samt restitutioner 
till trafikanter, sammanlagt 8 775 373 mk, vadan som nettoinkomst for redo
gorelsearet aterstar 3 070 465 857 mk. Enar motsvarande belopp under fore-
gaende ar utgjorde 2 425 774 727 mk, ha inkomsterna okats med 644 69I I30 
mk eller 26.57 %. 

Pa olika huvudgrupper fordelade sig de slutliga inkomsterna under aren 
I943-I94I pa foljande satt: 

.Ar 1943 .Ar 1942 .Ar 1941 
Okning ll.r 

I Inkomstens 1948 i a.mt:ord 
art med ll.r 1942 

mk I % mk mk mk I % 

lnkomst av persontrafiken 1504 039 221 48.99 1077 305 824 583492 670 426 733 397 39.06 
lnkomst av godstrafiken .. 1429 068 080 46.54 1252 454 894 927 953 973 176 613186 14.10 
Ovrig trafikinkomst ...... 27196 562 0.88 20 049705 11724 894 7146 857 35.65 
Inkomst vid telegrafen .... 2 885 554 0.09 1591608 984 728 1293 946 81.30 
Inkomst av automobiltrafi-

ken .................. 23 257 984 0. 76 16 350 753 12 011624 6 907 231 42.24 
Ersii.ttning for postbeford-

32 745000 1.07 17 560000 17 560 000 15185 000 86.47 ran .................. 
Diverse inkomster ........ 51273 456 1.67 40461943 35137179 10 811513 26.72 

Summa I 3 070 465 857l100.oo 12 425 774 727 11588 865 068 1 644 691130 1 26.57 
.. .. .. .. 

1) Har mga wke forbrukningsmventanerna, vilkas varde under redogorelseAret ut
gjorde 75.247,631: - . 
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Statsjlirnviigarnas utgifter. 

Utoittcr. Utgifterna for statsjarnvagarna administration, underhall ooh trafikering 
utgjorde under ar 1943 2 174 395 619 mk, medan de foregaende ar utgjort 
1 754 127 673 mk ooh salw1da uppvisade en okning om 420 267 946 mk eller 
23.96 Ofo. 

Utgiftsprooenten, d. v. s . proportionen mellan utgifter ooh inkomster i 
prooent utgjorde ar 1943 70. 2, ar 1942 72.31 ooh ar 1941 75.37. 

Jiirnvii.g styrelsens utgifter utgjorde 39 698 792 mk ooh utgifterna for linje
forvaltningen 2 134 696 827 mk eller i prooent av utgifternas totalbelopp re8p. 
l. 2 ooh 98.1 Ofo. 

Utgifterna fordelning pa olika utgiftsmoment jamford med motsvarande 
utgifter for foregaende ar framgar ur foljande tabell: 

Utgiften art 

.Ja.rnviig styrelsen. 
AvHiningar .... .... ..... ....... . .............. . 
Extra personale:ns arvoden ........ .... .... . .... I 
Vikariatsarvod n ............................. . 
Re ekostnader ................................ . 
Ordinarie pensio110r .. ........ ..... ..... . ...... . 
Extra pensioner .............................. . 
Bidrag till pension inriittningen ................ . 
Yrk sundervisning ............................ . 
Gencraldirel-torens di positionsmedel ............ . 
Vii.rm , lyse, vatten och rt>nhallning ............. . 
Tryckningskostnadcr .......................... . 
Diverse utgifter .............................. . 

Jiirnviigsstyr<'lS<'n ammanlagt 

Jamviigamfls l-bnjefiirvaltning och driftutg1:jter 

Personalutgifter 
Avloningar ................... . ............... . 
Avloning av extra personal och arb tshaft ..... . 
Vikariatsarvode11 ............................. . 
Tjiin tgoringspenningar och premi r for inbesparan-

de av fornodenheter ............. ...... ...... . 
Reseko tnader, dagtraktam nten och er attningar 

fo_r fl~ttning~kostnadH ...................... . 
Ordmar1e pens10ner ........................... . 
Extraordinaric p 11 ioner ...................... . 
Bidrag at pen iOilSinrattningen ................. . 
... _kadestand for olycksfall . ........... .......... . 
Ovriga valfardsutgifter ........................ . 

Inventarier och driftmaterialier 

Driftinventariu samt deras underball ocb im·en-

B;~~; . :::: ·.:: ·. ·.: ·.: ·. ·. ·. ·.:::: ::: ::: : :: : :: : ::: :: 
Ovriga driftmatcrialiu och diverFc an kaffning .. 

Bana och byggnader 

Undcrhiill av bana och banomnide samt byggnader 
Underhiill av anlaggningar for elektrisk drift jamte 

ledningar for starkstrom, telegraf och telefon ... . 
Under Mil av signal- och siikcrbctsanordningar ... . 
Sno- och isrojning .............. : ............. . 

Ut~oiftspostema i mark 

:\r 1943 

26 639 876 
5 6-!3 923 

478 690 
430 710 

2194459 
163 695 
128 701 
432 627 
10 537 

1490495 
249896 

1 835 183 
39 69 7921 

599 946 656 
196438 341 

28 819183 

51860 62 

15 886 481 
53 656 695 
3400 598 
8 844 959 
4 5!)9 805 

737 286 

9 3 0 319 
607112 080 
64 33054 

163 329 347 
8 817 077 

3 724 826 
11371800 

Ar 194 

21430 668 
4 621405 

39713 
374 090 

1632 403 
191 750 
10956 
219 843 

11432 
1224 990 

255 510 
1363 707 

31832 504 

462033 931 
176 041056 

15 048141 

14 564 536 

25 652 88 
43 313 497 
3130 953 
6 681008 
3 510 720 

421165 

6 625 655 
510 602 707 

50 718 658 

139 881758 
9453 40 

2 988 763 
13 772 474 

l}knlng ~Her 
mln kning (-) 

:\r 1043 

mk 0 

·" 

5 209 20 24 .30 
102251 22.12 

1 552 1 20.53 
56 620 15.14 

562 056 34..1.!~ 
- 2 055 l.J..G3 

19133 17..!6 
212 78-! fiG. 1 !J 

-8951-7.83 
265 505 21.67 
-5614 -2.20 
471476 3-!.57 

7 866 2 I 24.71 

137 912 723 I 29. I 
20 397 2 -I, 11.59 
13 771 04~ I 91.51 

37 296 092 1 25u.o7
1 

-9 766 407 ,-3 .071 
10 3-!3 19 23. 

269 645 .01 
2163 951 32.a 
10 9085 1 31.02 

316121 T.O!> 

2 754 664 1 
96 509 373 
14114 39 

234-!7 589 1 16.76 
- 636 331 1 -6.73 

736 063 1 23.63 
-2400674 - 17.43 
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I 
Utgiftsposterna 1 roark Okn.ing eller mlnsk

nlng (-) Ar 1943 
----,-----------1-~1 

Ar 1943 I Ar 1942 mk I % 

UnderMll av rorlig materiel, arbetsmaskiner och 
maskinella anordningar ........... . .......... . 201 269 525 152 941 345 48 328 180 31.59 

Ersii.ttning for begagnande av frii.mmande rorlig 
111ateriel ............ . ......... . ........... . . 3 380 270 2 471802 908468 36.75 

Ovriga sakutgifter 
Tryckningskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 119 099 4 886 523 1 232 576 25.22 
Skadeersattningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 798 486 3 021 205 4 777 281 158.12 
Skatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389190 I 475 407 -86 217 -18.13 
Ersattning at postverket for postbefordran . . . . . . . . 1 000 000 1 000 000 - -
Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 344 455 1189 066 155 389 13.07 
Amorteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 636 668 71 868 503 8 768165 12.20 

Linjeforvaltningen sammanlagtl 2 134 696 827 11 722 295 1691412 401658\ 23.94 
Inalles l 2 174 395 619 11 754 127 6731420 267 946 23.95 

Ekonomiskt resultat. 

Det ekonomiska resultatet av statsjarnvagarnas trafik under ar 1943 upp
vi ade enligt statsjarnvagarnas bokforing ett <>verskott om 896.o7 milj. mk. 
Da motsvarande belopp ar 1942 utgjorde 671.65 milj. mk, har overskottet okats 
me~ 224.42 milj . mk eller 33.4 %-

Okningen av statsjarnvagarnas inkomster och utgifter samt overskott £ram
gar i exakta siffror ur foljande sammanstiillning: 

l\r 1943 llr 1942 Okn1ng Ar 1943 

mk mk mk I % 

Inkomster .... . .. .. ............ 3 070 465 856 1 2 425 774 7271 644 691129 1 26.58 
Utgifter ................. . ..... 2174 395 619 1754127 672 420 267 947 23.95 

()verskottl 896 010 237 I 671647 055 I 224423182 1 33.42 

Helsingfors, a jarnvagsstyrelsen, den 15 november 1944. 

H. Roos. 

Arvi Nikkllii. 

Utqi{ter. 

Ekorwmiskt 
ruuUat. 




