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YLEISKATSAUS. 

Vuoden 1944:n toirninta alkoi rautatielaitoksen piirissa lupaavin entein. 
Liikkuvan kaluston lukumaara oli sotasaaliskaluston kunnostamisen kautta 
entisestaan li aantynyt. Alkuvuoden kuormaamisluvut olivatkin korkeimmat 
kuin minkaan aikaisemman vuoden. Esimerkkina mainittakoon, etta tammi
kuun - tavallisesti kelin ja muiden luonnon a ettamien vaikeuksien vuoksi 
vaikea kuukausi - kuormaamisluvut ovat keskimaaraisesti huomattavasti 
edella rauhanvuosien luvuista. Vertauksena esitettakoon seuraavat luvut: 
v. 1938 4,156, v. 1939-3,799, v. 1943 4,438 ja v. 1944 5,143. Vaunuvajaus oli 
vastaavasti pienentynyt. Alkuvuoden taloudellinen tulos oli myos varsin edul
linen. Kesakuun loppuun mennes a ·oli ylijaama kokonaista 300 milj., eli suu
rempi kuin vastaavana aikana v. 1943. Jo kesakuussa tapahtui sotilaallisessa ti
lanteessa Karjalan kannaksella lapimurto. Sen seurauksena oli kenttaarmeijan 
divisioonien siirto ita-Karjalasta Kannakselle. Siirto oli suoritettava kiireelli
sesti ja sitoi huomattavan maaran liikkuvaa ka]ustoa. Sotilasjunat ovat talou
dellisesti epaedullisia erikoisesti sen kautta, etta ne joutuvat kulkemaan toiseen 
suuntaan tyhjina ja kun matkat olivat pitkat- esim. Karhumaen maastosta 
Viipuriin yli 600 km -saatiin huomattavasti vahemman vaunuja paivittain 
kuormattaviksi. Niinpa oli kesakuun ke kiarvo pudonnut kokonaista 890 
vaunua toukokuun luvuista. Elokuu oli jalleen miltei normaali joukkojen 
siirron tultua suoritettua. Mutta tama hengahdy tauko tuli hyvin lyhyeksi. 
Syyskuu a rautatie sai uuden tehtavan: kentta-armeijan iirron Kannakselta 
pohjoi -SuQmeen lahinna Ouluun ja Kajaanin seuduille. Tehtava oli vielakin 
ra. ittavampi kuin kesa-heinakuussa suoritettu. Se sitoi viela enemman liik
kuvaa kalustoa, koska se oli vietava lapi hyvin nopeasti ja kasitti paljon enem
man joukkoja. Kuormattujen vaunujen luku laskikin huomattavasti alemmaksi 
kuin ke akuussa eli 3,579 vaunuun. Senjalkeen alensivat valimuhan ehtojen 
tayttamistoimenpiteet rautatielaitoksen suorituskykya. Osaksi oli huomat
tava maara liikkuvaa kalustoa luovutettava, osaksi vaativat laajasuuntaiset 
pakkokuljetukset runsaasti vaunustoa, joka nain sidottiin taloudellisesti epa
edullisiin tehtaviin. Nama kuljetukset jatkuivatkin sitten vuoden loppuun 
saakka. Loppuvuoden tulos olikin nain huomattavasti heikompi kuin alku
vuoden. Sotatapahtumat vaikuttivat luonnollisesti myos matkustajaliikentee-
seen alentavasti. . 

Menopuoli ei yhta suuresti eroa v:n 1943:n luvuista. Mitaan ratkaisevasti 
· vaikuttavia palkan- tai hinnankoroituksia ei esiintynyt. Pienta hinnannou. ua 

to in oli havaittavissa ja eraita huomattavia lisamenoja aiheutui muuttuneesta 
ylei tilanteesta. 

Uudet kutsunnat kesalla 1944 ko kivat myos rautatielaitosta. Koulute
tun henkil6ston puute kavi yha tuntuvammaksi. Naispuolista tyovoimaa oli 
otettava palvelukseen entista runsaammin. Tata osoittaa se, etta ns. nai kor
viketyovoimaa oli. eniten lokakuussa, eli kaikkiaan yli 2,000 henkiloa. Samaan 
aikaan oli liiketme osaston naistyovoima 2 5 % koko osaston henkilokunnasta. 
Koneosaston vaikeudet olivat suurimmat, koska :veturimiehiston korvaaminen 
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on hyvin vaikeata. Oli pakko turvautua tyovoimaviranomaisiin. Heidan vtili
tyksellaan onnistuttiin uhkaava pula torjua mutta lukumaara sai korvata 
laadun. Koulutetun henkilOkunnan puute johti siihen, ettei virkalomia voitu 
jarjestaa ja li aksi oli pakko kayttaa runsaasti ylityota. Ylityotuntimaara 
oli korkeimmillaan syy -lokakuun vaihteessa, jolloin se tarkkailukautena 
18. 9-15. 10. 44 koneo ·astolla nousi yli 85,000 ja liikenneosa ·tolla yli 92,000 
tunnin. On luonnollista, etta ylityon nain runsas kaytto tuli kalliik i ja lisasi 
nimenomaan loppuvuoden henkilomenoja. Pitamatta jaanyt virkaloma saa
tiin osaksi korvata rahassa mutta nain jai loman varsinainen tarkoitu - lepo, 
virkistyminen ja voimien keruu - kokonaan saavuttamatta. On mahdotonta 
o oittaa paljonko suoranaisia lisamenoja henkilokunnan liikarasitu aiheutti 
esim. junavaurioiden muodo sa. Joka tapauksessa esiintyi lukuisasti onnetto
muuksia, jotka ovat aiheutuneet henkilokunnan vasymyksesta tai siita, etta 
oli pakko kayttaa va tuunalaisilla paikoilla epapatevaa henkilokuntaa. 

Aluemenetykset aiheuttivat huomattavan henkilokunnan iirron. Tii ·ta 
aiheutui huomattavia lisamenoja muona- ja paivarahojen muodossa. Kun kavi 
ilmeiseksi, ettei taten siirtyvalle henkilOstOlle saatu asuntoja viranomaisten tai 
yksityisten valityksella, oli pakko suunnitella laajaa huonerakennusohjelmaa. 
Tarkoitukseen myo1mettiinkin v. 1944 II: sa lisamenoarviossa 461 asuntoa varten 
yhteensa yli 80 milj . markan maararaha. · 

Yleensa lisaantyvat vaikeudet painoivat leimansa vuoden loppukuukausiin. 
Erikoisesti on tallOin viela mainittava ulkomaisen tuonnin tyrehtyminen. No
peimmin tama vaikutti laitoksen polttoainetaydennykseen. Veturien muutta
minen puukayttoisik i uoritettiin loppuun ennen vuoden loppua. Uhkaava 
polttoainepula oli jo nakopiiris a , vaikkakin en vaikutus tuli e ille varsinaisesti 
va ta seuraavana vuotena. 



Rautatiehallituksen kertomus vuodelta I 944. 

I. Yleinen hallinto. 

Virkojen ja toimien perustaminen, rnuuttaminen ja lakkauttaminen. Tammi
kuun 13 paivana annetulla asetuksella perustettiin ja muutettiin rautatiehalli 
tuksessa, valtionrautateiden lmjahallinnossa ja paakonepajoissa eraita perus
palkkaisia virkoja ja toimia. Samalla lakkautettiin yksi 14. palkkausluokkaan 
kuuluva konepajojen konemestarin vixka. 

Rautatiehallitukseen perustettuihin uusiin virkoihin kuuluu myoskin yk~;;i 
psykoteknillisen laboratorion hoitajan virka ja yksi saman laboratorion ko
keenohjaajan toimi. Talla toimenpiteella asetettiin p ykoteknillinen laboratorio, 
21 vuoden kuluttua en perustamise ta, vakinaiselle kannalle. 

Erai.den virkojen kelpoisuusehdot ja tayttamisjarjestys. Maaliskuun 31 paivana 
annetulla asetuksella vahvistettiin kelpoisuusehdot ja tayttamisjarjestys seuraa
viin, 13 paivana tammikuuta 1944 annetulla asetuksella peru tettuihin virkoihin 
ja toimiin: p ykoteknillisen laboratorian hoitajan virkaan, saman laboratorion 
kokeenohjaajan toimeen, osiaalisen huollon ensi luokan tarkkaajan virkaan 
ja rautat!ehallituksen ylivahtimestarin toimeen. 

Valtionrautateiden jaksojako. Joulukuun ll paivalle paivatylla kiertokirjeella 
rautatiehallitus ilmoitti asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi kulkulaitos
ten ja yleisten toiden ministeri?n 5 paivana sanottua joulukuuta vahvistaman 
uuden valtiomautateiden jaksoJaon, joka tuli voimaan 1 paiva ta tammikuuta 
1945 alkaen. Sama sa yhteydessa ma.arattiin jaksojen paallikoiden asemapaikat 
seka etta satama- ja haararadat tai muu rataverkon haarautuma kuuluvat 
samoihin jaksoihi.n lmin ne liikennepaikat tai rataosat, joilta sanotut radat 
erkanevat. 

Uuden jaksojaon taytantoonpanossa noudatettavia erikoismaarayksiii. Talous
o ·a. ton johtaja antoi joulukuun 14 paivana ohjeita, joita oli noudatettava 
ylimenokautena tammikuun 1 paivasta 1945 voimaantulleen uuden jak ojaon 
taytantoonpano sa tulojen ja menojen tilitykseen nahden. 

Rautattehallitus ilmoitti toukokuun 22 paivana, etta valiaikaisen 5. tal(!us
jakson toimiston osoite on kesakuun 3 paivasta 1944 alkaen Viipuri. 

Rautatiehallim~on tyojarjestyksen 6 §. Rautati~~llipnon tyojarjestyksen_ 
6 §:n mukaisesti hallinto-o aston johtaja ·iirsi joulukuun 12 paivasta lukien 
toistai eksi lainopi.llisen ioimiston paallikon ratkaist~vak i seuraavat a iat: 
a) viran tai toimen haltijain anomukset saada maksuajan pidennysta heidan 
virkaansa tai tointansa hoitaessaan sattuneen vahingon korvaa~isen suhteen; 
b) korvausanomukset liikennesaannon peru teella sailytettavaksi otetusta tava
ra ta seka kuljetettavak i otetun tavaran vahingoittumisesta, vahenemisesta, 
katoamisesta tai kuijetuk en viivytyksesta seka niista johtuvat kysymykset. 

Rautatiehallinnon tyojarjestyksen 17. § :n 1 kappaleen muuttaminen. Rauta
tiehallitu ilmoitti syyskuun 15 paivana paattaneensa muuttaa joulukuun 21 
paivana 1943 vahvistetun rautatiehallinnon tyojarjestyksen 17. §:n 1 kappaleen 
nain kuuluvaksi: 

)''f.Pi11e" 
lmUi1llo. 
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»Tal o us t o i m i to n, joka on valittomasti johtajan alainen ja johon 
ku~uu ~olme jaostoa, talous- ja henkilojaosto, terveydenhoitojaosto seka 
pamatusJaosto, tehtaviin kuuluu hoitaa asiat, jotka koskevat:>> 

Valtionrautateiden ylilaakiirin toimivalta. Rautatiehallitus ilmoitti ke akuun 
2 paivana oikeuttaneensa valtiomautateiden ylUaakarin heinakuun 1 paivasta 
1944 lukien toistaiseksi ratkaisemaan samana paivana voimaanastuvan rauta
tiehallinnon tyojarjestyksen 51. §: a mainitut asiat samoin valtuuksin kuin 
toimiston piiallikko. 

Kirjeiden ja toimituskirjain laatimisesta. Joulukuun 11 paivalle paivatylla 
kiertokirjeella rautatiehallitus ilmoitti ala.isilleen virkamiehille tiedoksi ja nou
datettavaksi samana paivana kirjeiden ja toimituskirjainlaatimisesta tekemansii. 
paatoksen, jolla joulukuun 21 paivana 1943 vahvistetun rautatiehallituksen tyo
jarjestyksen 59 § muutettiin toisin kuuluvaksi. 

Henkilokunnan virka_merkit. Elokuun 10 paivalle paivatylla kiertokirjeella 
rautatiehallitus ilmoitti hyvaksyneensa kaytantoon otettava,ksi uuden henki
lollisyytta osoittavan todistuslomakkeen A n:o 48 a ja antoi li aksi tarvittavat 
maaraykset lomakkeen tayttamisesta ja kayttamisesta. Samalla kumottiin 
lomakkeen A n:o 48 mukaisten henkilollisyy todistusten kayttamisesta annetut 
siihen saakka voimassa olleet miiaraykset. 

Henkilokunnan halkourakat. Maaliskuun 2 3 paivalle paivatylla kiertokirjeellii. 
kehoitti rautatiehallitus henkilokuntaansa osallistumaan vuoden 1944 halko
toihin maaraten lisaksi ne minimitavoitteet, joihin kunkin rautatielaisen olisi 
paastava. Sa~lla julistettiin kilpailu niiden rautatielaisten kesken, jotka tuli
sivat osalli tumaan var inaiseen mottienhakkuuseen (halkojen tekoon py ty
metsasta), johon tarkoitukseen kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio oli 
myontanyt 20,000 markan uuruisen maararahan jaettavaksi kunniakirjoineen 
parhaat hakkuutulokset saavuttaneiden kesken. 

Eraiden rautatiehallituksen toimistojen tilapainen tyoskentely toisella paikka
l;unnalla. Helsingin pommituksessa helmikuun 6 paivana osui useita palo- ja 
rajahdyspommeja valtiomautateiden hallinto- ja asemarakennukseen, joka 
sai siksi suuria vaurioita, etta ~eumavat rautatiehallituksen toimistot ·iirrettiin 
maaseudulle: --- . Tarkastustoimisto siirtyi maaliskuun 19 paivana Suonenjoelle, 
T:tlastotoimisto » >> 20 >> MessukyHian 
Ratateknillinentoimisto » » 22 >> Hausjarvelle, 
Koneteknillinentoimisto >> >> >> >> Munkkiniemeen, 
Painatusjaosto >> ~ 16 >> Hikialle. 

Marraskuun 24 paivaan mennessa olivat kaikki toimistot jalleen iirtyneet 
takaisin. · 

Toimikun11at. Vuonna 1944 rautatiehallituksessa a. etettiin seuraavat viisi 
toimikunijaa: 

1)" tarkastamaan tarkkaajaA. Haapasen laatimaa ehdotusta uudeksi valtion
rautateiden ta varanimistoksi, 

2) tutkimaan valtionrautateiden polttoaineiden jakelussa esiintyvia epa
kohtia ja harkitsemaan keinoja taman jakelun parantamiseksi, 

3) suunnittelemaan tavaraliikennetilitysjaTjestelman yksinkertaistamista, . 
4) laatimaan ehdotus uudeksi valtiomautateiden sairaan- ja terveyden-

hoidon ohjesaarinok i ja . · · 
5) suunnittelemaan rautatielaisten omakotitoiminnan jarjestamista. ' 
Kertom'I!-Svuonna kiisiteltyjen asiain luku kay selville allaoleva ta taulukosta, 

johon vertailun vuoksi on otettu myo. kin edelli en vuoden vastaavat luvut: 
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A~iat, jotk~t on ratknis."tt : 

Rautatieha lli - Rautatieha.IU- Yhteensa 
Osasto, Jostu usia on I'iiiijoltta.ja aRioita t uksen rleis- tu ksen osasto- (tai ylijohtaja ) Johlnja 

esitelt~' istunto istunto 
-

19H I 19H 1 9! 3 I 1944 1 94~ I l OH 1 1143 1 l ll4-l 1 94!3 I 1!)44 

Hallinto-osasto . . .. ... . .. 21 5 878 5711 174 109 8 5411 5132 9 595 5817 
Talousosasto ............. 

141 19 419 336 647 513 3 9871 4 4.86 5 067 5 354 
Rataosasto . . . .. . . . .. . ... 11 11 437 410 61 52 1485 1436 1994 1909 
I<oneosasto .. . ... .. . .. ... 9. 9 137 132 341 302 3 973 3549 4460 3 992 
Va.rasto-osasto ...... . . . . . 1 - 321 223 266 149 9081 738 1496 1110 
Liikenneosasto . .. .. ...... 18 12 346 209 14-11 27 71821 6032 8 987 7080 
Tariffiosasto 

=I 
1 86 33 202 79 6 279 5 637 6 567 5750 

Rautatierakrl;~;~~~s·<~st~ . : : : - 79 75 156 132 760 835 995 1042 
Yhteensiil 55, 57 2 7031 19891 3 2881 2 163j 33 115127 8451 39 161 j 32 054 

II. Rata, rakennukset ja laitteet. 

J'leimn 
lmlli .,/.IJ. 

Uudet rakennukset ja laitteet valmiilla radoilla. Uu ia liiken.nerakennuksia Rat!w•asto. 

rakennettiin: asemarakennus Lappohjaan,, puhelinvartiomajat Kouran-Seina-
joen, Vesangan-Jyvaskylan ja Kauhavan-Harman valille, laituritalot Martin-
niemen ja Mi:Wisvaaran seisakkeille. 

Asuntopulan lievittam.iseksi rakennettiin uusia asuntoja: Lahden a ema
rakennuksen ylakertaan 2 asuinhuoneistoa, Lappohjaan asuimakennus, Hy
vinkaalle 4 kpl 2-perh. asuntoa, 1-perh. asunto Niinisaloon, Vaasan varaston 
entinen toim.isto muutettiin osittain asunnoksi, Kem.ijarvelle 7 kpl parakkeja, 
3-perh. asunto Laikon pysakille, asuntotalo Siuroon, 4-perh. asunto Kouvolaan, 
asunto liikennejakson paallikolle Kouvolaan ja a untotalo Kuluntalahteen. 
Sitapaitsi aloitettiin viela seuraa vien asuinrakennuksien tyot: Riihimaelle 3 kpl 
4-perh. asuntoa ja 2 kpl 2-perh. asuntoa, Hyvinkaalle 6 kpl 2-perh. asuntoa, 
Ouluun 8 kpl ja Kuopioon 2 kpl asuntotaloja, Piek amaelle 8 kpl pikataloja, 
Simolaan 2 kpl ja Vainikkalaan 2 kpl asuntotaloja, Kouvolaan 2 kpl ja Mikkeliin 
2 kpl pikataloja, Kontiomaelle 2 kpl, Iisalmeen 2 kpl ja Kajaaniin 2 kpl asunto
taloja, Iisalmeen 2 kpl pikataloja ja 4-perh. a untotalo Savonlinnaan. 

Palautetulle alueelle rakennettiin seuraavat rakennukset: Pyhajarven asema
talo, 4-perh. a ·unto Eli envaaraan, 3-perh. asunto Hiitolaan, asemarakennus 
Kopsalan pysakille, vahtitupa Jaaskeen, laituritalo Koululahden seisakkeelle, 
a emapaallikon ja ratame tarin asunnot Pitkarantaan, 2-perh. asunto Alattuun, 
3-perh . asunto Suistamolle, 4-perh. asunto Matkaselkaan, 4-perh. asunto Roi
konko kelle, asemapaallikon asunto Suojarvelle, asuinrakennukset Sortavalaan 
j a Tuokslahteen, ja veturitailit Suojarvelle ja Matkaselkaan. 

Helsingin vaestosuojaa varten louhittiin kalliota 418 m 3 . Helsingin kone
pajalle rakennettiin 2 betorlli uojaa. Pasilan kalliosuojaa taydennettiin ja laa
jennettiin. Riihimaella ja Hyvinkaalla louhittiin kalliosuojia noin puolet koko 
tllavuudestaan. Ouluun rakennettiin betonisuojat 720 hengelle, Kemiin 400 
hengelle ja Pieksamaelle 400 hengelle. 0 ittain valmistuivat betonisuojat Joen
suussa ja Kouvolassa. Vara-asema raken.nettiin Huutok kelle. 

Tilapaissuojia tehtiin uusia ja kunno tettiin enti ia kailcissa ratajaksoissa. 
Pitkaniemeen rakennettiin tavara uoja ja laituri. Kotkan tavarasuojan 

tyot aatiin valmiik i. Tavarasuojien rakentaminen Ka:rkkuun, Soinlahteen, 
Kauppilanmakeen, Porokylaan, Siilinjarvelle ja Taavettiin jatkuu viela . Yo
pymistalot Lappeenrantaan ja Kontiomaelle valmistuivat. Ruokailuhuone Hy-

2 
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rynsa~melle, Tampereelle ja Haapamaell rakennettiin. Lohjalla jarje tettiin 
vet~I~allille autojen korjauspaja. Kouvolaan ja Tampereelle rakern1ettiin autc
ta:Ih, Joka tyo kuitenkin viela jatkuu. Kivihiilen antolavat tehtiin Toijalaan, 
Pieksamaelle ja Tampereelle. Polttoturpeen ja halkojen antolavat rakennettiin 
Haapamaelle ja Kemiin. Hameenli1maan tehtiin kalustovaja. Polkupyoriisuojia 
rakennettiin Hameenlinnaan, Riloon, Kauklahteen, Kirkkonummelle, Rekolaan, 
Kor oon ja. Jarvenpaahan .. :S::alkolaiturit jarjestettiin Pasilaan, Keravalle, Jy
vaskylaan ]a ~ylyyn. SemiiJoelle rakennettiin kenttakaymala, Mikkeliin ja 
Turkuun tavalhset kaymalat. Ohenmaen eisakkeelle tehtiin laituri. Riihi
maelle rakennettiin laskukuoppa. Jyvaskylaan tehtiin kuonalava ja tuhkasailio. 
Malmille rakennettiin palokaivo. Alavuden a ·emalle tehtiin vesiviskuri. Piek a
maelle rakennettiin 5 kpl likakaivoja. Epilaan tehtiin kuormau laituri. Han
koon rakennettiin kuonauskuoppa. 

Valtiomautateiden hallintorakerumksen hehnikuun ilmahyokkayksissa saa
mia pommitusvaurioita ruvettiin heti pommitusten lakattua korjaamaan. 
Rautapeltinen vesikatto aatiinkin valiaikaiseen kuntoon, joten rakennuksen 
suurempi turmeltuminen estyi. Lopullinen korjaus lykkiiantyi tarveaineiden 
puutteessa. 

Rauhan tultua voitiin ryhtya muihin korjaustoihin. Vuoden loppuun men
nessa saatiin rautatierakerumsosaston kaikki huoneet a uttavaan kuntoon, 
samoin toisilta osastoilta parikymmenta huonetta. Kolme sortunutta valikattoa 
valettiin uudestaan, samoin kunnostettiin suuri miiara vesi- ja viemarijohtoja 
seka sahkojohtoja. 

Helsingin ratapihalla tuhoutuneen asetinlaiterakennuksen korjaustyot pan
tiin alulle, samoin Kaisaniemen puiston vaestonsuojan sisustustyot, joista katto
holvi saatiin muuratuksi ja eristetyksi. 

Rakennusten, radan, siltain ja muiden laitteiden kunnossapito ja uudistus 
seki.i laajennukset. Aikaisemmin aloitettu varastosuojan rakentaminen Oulu sa 
saatiin loppuun suoritetuksi. Haapajarvella ja Joen uussa laajennettiin tavara
suojia. Vaasan varastorakennukseen tehtiin 2 kpl palovaliseinia. Vihannin 
asemarakennuksessa laajennettiin postitoimistoa. Oulun varilwn toimistora
kennukses a suoritettiin sisustustoita ja ne jatkuvat viela. Pieksamiiella aloi
tettiin vaunukorjauspajan yhteyteen rakentaa vaunujen puuosien korjaus
osastoa. Tampereella jatkettiin halkolaiturien tekoa. Alavudella tehtiin uusi 
halkolaituri . Kouvolassa rakennettiin vaunujen pesuallasta ja tyo jatkuu viela . 
Vaskiluodossa suoritettiin Porvarin saarella oljyjohdon oikaiseminen. Matku. ·
tajalaituria jatkettiin Kannuksessa, Pieksamaelle ja Peipohjaan tehtiin lisa
laiturit. Kontiomaella jatkettiin aikaisemmin aloitettua laiturin rakentamista 
ja tyo jatkuu vielakin. 

Tavanmukaisia ratapihalaajennuksia suoritettiin viime vuonnakin useilla 
ratapihoilla kuten Kauklahdessa, Turussa, Huttulassa, J yvaskylassa, Tampe
reella, Vaasa sa, Vehmaisissa, Kuivaniemella, Oulm:sa, Kellcssa, TuiraEsa, 
Iissa, Hirvinevalla, Tervolassa, Kemissa, Koivun pysakilla, Rovaniemella, 
Tornio sa, Joroisissa, Kuopiossa, Pieksamaella, Iisvedella, Kontiomiiella, Pul
sassa, Kotkassa, Vainikkalassa ja Simolassa . Paulautetulla alueella suoritettiin 
ratapihalaajennuksia Antrea ·sa, Ensossa, Haukkavaara sa ja Kalalammella. 

Riihimaella rakennettiin keskuvankilalle pistoraide, samoin Brodtorpi sa 
merivoimille. Jyvaskylan-Leppaveden valilla rakeru1.ettiin pistoraide asevari
kon alueelle. Vaasan konepajalle tehtiin tyoraide. Sotkan kuormausalueella 
kiskotettiin raide uudelleen. Lievestuoreella rakennett.iin puolustusvoimille 
myos pistoraide. Hyryn ·almella jar~estettiin ~olmioraide ve~"?rie~ ympari3:joa 
varten. Vesangan-Jyvaskylan valille Kohmoon rakennettnn SlVUutusraJde. 
Jyvaskylaan tehWn halkolaiturin yhteyteen korjausrlJ.ide. . . 

Liikenneturvallisuuden kannalta olisi ollut viilttamatonta suonttaa kiskon
vaihtoja usea.lla ratao alia. Tarveaineiden puutteen takia oltiin tilaisuudeEsa 
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vu.ihtamaai.l kisk~t vain paaa-iallise ·ti Tainpereen-Seinajoen valilla km 289- Batao>a>IO. 

k~ 346 .~n ~ohdis a yh~e~n a 34,691 km uusiin 30 kgjm kiskoihin. Samoin 
va1hd ttun li almen-YliVIe kan radalla km 716 kohdalla Ylivieskan kautta 
luettuna uu iin 30 kgjm kiskoihin 1.2 5 km raidetta. Kak oi ·raiteen tyo aloi-
tettiin Okeroi ten-Lahden valilla tekemalla sinne tyoraide, samoin Lemfii.iilan 
- Kuljun valille. 

Uu ien siltojen rakennuksia ei viime vuonna suoritettu. Etumaksuina iltc 
jen hankinnoista suoritettiin 'iikajoen, Temmeksen ja Lestijoen silloi ta. yhteema 
noin 4,600,000: -, mutta varsinaiset tyot ovat alkamatta. 

Ta ori t.eilyjen turvaamisek i ·uoritettiin eraita toita Narvilan ylikaytavalla 
lahella Kokkolaa ja amoin Haukiputaalla olevalla ylikaytavalla. Yhteisia 
rautatie- ja maantie iltoja vartioitiin Hau.kiputaalla, Iissa, Kuivaniemella, i
mo a, Kemi a, Raumonjoella, Aapajoella, Tengelionjoella , Ounasko, kella, 
'uutarinkorva a, Kyronsalmella ja Vaala sa. 

Huonerakennuksien laudoituksia on suoritettu pienemmas a maarin kaiki ·a 
ratajak oi a. Mainittakoon viela, etta tyokoneita on hankittu jaahoyla ja 
betoninsekoittaja 7. ratajak con. 

Turvallisuuslaitteet. Sodan aiheuttamista vaikeuk ista huolimatta loppuml
~ uoritettiin sem·aavien 13 ·uuden turvalaitok en rakennu tyot: Kemijarven 
vaihde- ja opastinturvalaito ohikulkevia junia koskevine asema uojastuk inee11, 
Tornion opa tinturvalaito (etelatulo uunta), Oulun etelatulo- ja lahtosuunnan 
vaihde- ja opastinturvalaito , Haukiputaan vaihde- ja opastinturvalaitos suo
jastusyhteyksineen laheisen rautatie illan tieliikenteen turvaamista varten , 
Oriveden pohjoistulosumman opastintmvalaitos, ievin pohjoi. tulo uunnan, 
l'urun oljysataman erka.nemi vaihteen, Hajalan itatulcsuunnan, Oker isten 
Ian itulo uunnan, Suolahden vanhan a eman tulosuunnan, Kalli lahden Jan:si
tulosumman, Sukevan pohjoistulo uunnan ja Aman pohjoi tulc uunnan vaihd -
ja opa tinturvalaitokset. Viimeksimainitun yhteyteen rakennettiin huonojen 
nakoalasuhteiden johdo ta kiintea junanlahety - ja junan iirto-opa tin. 

Huomattavia turvalaitok. ien taydennyk ia ja uudistuk ia u ritettiin G 
liikennepaikalla m. m. Oulunkylassa, jonka pohjoispaan a etinlaitteeseen li iit
tiin ReTttoniemen tulo uunnan kulkutiet ja Malmin lahtosuunnan paakulkutie, 
Hikialla, jonka vanhentunut vaihde- ja opastintmvalaitos kokonaisuude aan 
uu ittiin ja taydennettiin ke kitetyin paaraidevaihtein, PitkiilahdeE a, jonka 
etelatulosuunnan vanhentunut tmvalaitos uudistettiin ja Pa ·ilaE a, jo~ a jar
je t lyopa tinlaito ta taydennettiin. 

24liikennepaikalle rakennettiin uudet varmistuslukkolukitu laitokset, joi ta 
5 ilmaisinlaittein lukitusten valvontaa varten. Sitapaitsi taydennettiin maini
tunlaisia laitok ia 7 llikennepaikalla. 

Maantie- ja junaliikenteen tmvaamisek i rakennettiin Haukiputaan rauta
tie illalle paaopa timi ta ja suojastukse ta riippuvainen tiepuomilaitos valo
opastimineen. Uu i tiepuomilaitos rakennettiin myos Kausalan aseman lanti
elle ylikaytavalle, jotapait i Viialan tiepuomilaitos uusittiin ja varustettiin 

. ahkovalaistuksella, joka a ennettiin myos Oulunkylan ja Keuruun tiepuomilai
tok iin. 

Uuti rakennustoiden yhteyde a asennettujen sahkovalai tu t n li aksi va
ru tettiin Pieksamaen, Karjaan, Viialan ja Pietarsaaren siipiopastimet sahko
valolla, joten kaikkiaan 45 siipiopastinta sai vuoden kuluessa sahkovalon. 

Kertomusvuoden kulues a ajettiin 67 tiepuomia rikki ja aukiajettiin n. 60 
'lukittua vaihtletta, taten huolestuttavassa maarin vaarantaen junaturvalli

uutta ja huomattavasti vaikeuttaen uutisrakennus- ja korjaustoita. 
Puutarhat ja istutukset. Vuonna 1944 oli valtionrautateilla puistoja ja istu

tuk ia kaikkiaan 404 liikennepaikalla. Sodan johdosta oli kulunut vuosi puu
tarhatoiminnalle epaedullinen. Uusia puistoja ei kertomu. vuonna tehty . Valt
tamattomat korjaus- ja muutostyot saatiin suoritetuiksi. 
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Ke kustaimi to ·sa Hyvin.kaaUa on uurimmak i o ·aksi ka vatettu istutuk-
i.in kaytetyt kori. tepuut ja -pensaat, perennaka.svit, ke akukkien taim t, kukka

sipulit seka omeuapuut ja marjapensaat. Ke kustaimisto"sa on uoritettu ka .. · 
vien pistokas-, siemen-, taivukas- y. m. monistuk ia. Varataimistoille on iten 
voitu lahettaa puolivalmista tavaraa edelleen kasvatettavaksi. 

Ke ·kustaimi ·tos a tyo. kenteli koko vuoden puutarhuri, l hevo mies, 1 lam
mittaja, 2 puutarhami sta ja 3 naispuutarha-apulai ta. Ke a-heinakuulla oli 
tyontekijoita 20 henkiloa tammikuulla vain 7 hen.kiloa. 

Tc1nni tojen yhteinen tuotanto oli viime vuonna seuraava: 4 464 kpl erilaisia 
puita ja pensaita, 82 ,736 kpl kukkia ja 116 kg heinan siementa. 

Ratateknillisen toimiston tyot. 
Sillam·akennusjaosto: 
Terassillat: Tyopiirustuk ia uusiksi teras illoiksi ei vuoden kuluessa ole 

jaosto sa tehty. Yleispiiru tuksia on sen sijaan laadittu Pohjois-Suomen sota
toimissa havitettyjen siltojen uudelleen rakentamiseksi. Niista mainittakoon 
Iijoen, Kiiminginjoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemi-Vahahaaran sillat. Sillan
rakennusjaoston puolesta on valvottu uu. ien tera siltojen tarkastus ja va.staan
otto eri konepajoi .. a. A. Ahlstrom 0 /Y:n konepajalla Varkaude, a on vuoden 
kulue sa valmistettu seuraavat levysillat: 3-aukkoinen gerbersilta jm = l4.oo 
+ 33.oo + l4.oo m, 3 kpl 22.20 m:n ja l kpl 26.oo m:n jannemittaisia siltoja. 
Kone- ja Silta OjY:n konepajalla Hel ingis a on valmistettu euraavat teras-
illat: levy iltoja jm = l7.oo m l kpl, jm = 22.o m 2 kpl, jm = 26.oo m l 

kpl, ri tikko iltoja jm = 32.70 l kpl seka l kpl dip-palkkisiltoja jm = l6.72m. 
Valtionrautateiden Pasilan konepaja on valmi tanut veturin.kaantopoydan. 
pituus 20 m. Sum·in osa eclellamainitui ta illoi ta on ijoitettu tai varattu vali
aikaisik i rautatiesilloiksi Pohjois-Suomen radankorjauksille. 

Rautabetonisillat: Tyopiirustuk. et kustannu laskelmineen on laadittu Hii
tolan ja Kotkan ylikulku iltoihin. Siltoja ei ole rakennettu. 

Huonemkennukset ja vaestons1wjat: Rakennu tyot rautatien a. untotaloilb 
ovat olleet seisauk issa melkein koko vuoden. Loppupuolella vuotta alotettiin 
tyot Porin ja Tampereen asuntoka Narmeilla, joihin laadittiin sillanrakennusjaos
to" a rakennepiirustuksia ja kaytiin tarkastama. sa tyonsuoritusta paikan paalla. 
Vaeston uojain suunnittelu ja rakennustoiden teknillinen valvonta on aiheut
tanut jao toll paljon tyota. Vae ton uojapiirustuksia on laadittu Eli en
vaaran, Joen uun ja Lahden a emille, Helsingin konepajalle 4 kpl, Kaisani men 
kalliosuoja eka tyyppipiirustukset 400 ja 200 henkilon vae ton uojiin. Vuoclen 
aikana rakenn ttiin tai aloitettiin rakentaminen seuraavissa paikoissa: Hel ingin 
konepajalla 2 suojaa, Kai anieme sa, Hyvinkaalla, Riihimaella Lahdessa, Kou
vola.,sa, Pieksamaella , Joensuussa, Eli envaaras a. Tu.russa, Oulussa ja Kerrrissa. 

Edella mainittujen toiden lisaksi on jaostossa tarka tettu ja annettu lau
suntoja yk. ityisten suunnittelemista korkeajannitysjohtojen ri teilyi ta ja yli
kulku illoista eri rataosilla. Myos on laaclittu piirustuksia rumpujen kattami
seksi ja suuun;telmia eraitten rautatiesiltojen varu tamisek i kannella maan
tieliikennetta varten y. m. 

Ratapihajaostolle mu.odo tui ku.lunut toiminta vuo i sang en kohtalokkaaksi 
ja synkaksi. Helmikuun 6-7 paivina tapahtuneis a pommituksi sa yksi pii
rustus ali tuhoutu.i kokonaan, toinen turmeltui tu.len ja veden vaikutuk
sesta ja yhcle sa huoneessa vesi aiheutti pahoja vaurioita, minka kautta 
suuri maara korvaamattomia asiakirjoja ja piirustuksia joutui tuhon omakRi. 
Kaikki pelastettavi sa olevat piirustuk et olivat likomarat ja oli ne kaikki 
kuivattava. Ku.luu. vuosikymmenia ennen.kuin piirustukset nykyisen henkilo
kunnan avulla voidaan valityona aada uuclelleen piirretyiksi ja taydennetyikRi 
ja arkisto jalleen auttavaan kuntoon. Vailwuksia lisasi viela se, etta ratatekni]
linen toimisto maali kuun 23 ja lokakuun 13 paivien va1isena aikana oli evakoi
tuna Torholaan Oitin aseman lahelle, missa sen kaytettavissa olevat huonei, tot 
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olivat ahtaat, pimeat ja kylmat, ja kun pilrustusten jaljenhimismahd lli uuk~ia Rataowsto. 

ei voitu aikaansaada, oli ne lahetettava edestakai in Helsinkiin jaljennettaviksi. 
Kaikista vaikeuksi ta huoliimatta jaosto kuitenkin ehti kasiteUa saman maaran 
asioita kuin edellisinakin vuosina . Niinpa ratapihajaosto. sa on ka ._itelty 102 
ratapihojen raiteistojen laajentami ta ja parantami ta ko kevaa asiaa ja 13 
yksinomaan polttoaineiden antoon kohdi. tuvaa parannus uunnitelmaa ja niita 
varten laadittu tarpeelliset piirustuk. et ja kustannusarviot. Muilta valtion lai-. 
toksilta on kasi.teltaviksi saapunut 13 raide-ehdotusta, jotka kuitenltin samoin-
kuin yksityistenkin jattamat raidesuunnitelmat useimmi~sa tapauksissa oli 
kokonaan uudelleen laadittava. Vuoden kuluessa kasiteltyjen yksityisten raide
suunnitelmien lukumaara oli 53. 

Kertomu vuoden aikana ka iteltiin 17 a ·emakaavaa, 13 katu- ja tiekysy
mysta, 132 aluekysymy ta, 62 rakennuskysymy ta, 5 vesi-, viemari- y. m. job
toja koskevaa ky ymysta seka 13 rataan ja vaihteisiin kohdistuvaa asiaa. 

Sitapaitsi on laadittu yleisluontoisia piirustuksia, karttoja, taulukkoja, suo
ritettu piirustusten suurennuksia ja pienennyk ia, jaljennoksia y. m. s . 

H·uonerakennusjaostossa on vuoden 1944 aikana laaclittu 230 paapiiru ·tusta 
ja 152 erikoispilrustu ta. Vanhojen normaalipiirustuksien mukaan on ra
ennettu 2 35 rakennusta, paaasiallisesti pienempia asuintaloja, ulkohuoneita , 
vesitorneja, pumppuhuoneita, tavarasuojia, kellareita, vara tovajoja, halko
tyolaisten ruokailukojuja, autovajoja, parakkeja j. n. e . Vanhoille6rakennuk
sille on tehty 40 muutospilrustu ta. Uudi rakennukset k . kevat paii.asialli
se ti asema- ja laituritaloja, asuinra.kennuksia, ulkohuoneita, tavarasuojia, 
veturitalleja, korjauspajoja, polkupyorasuojia, parakkeja, vara torakennuksia 
y. m . Yhteensa on v. 1944 rakennettu 506 huonetta ja 189 keittiota, nimittain 
26 buoneen ja keittion, 207 kahden huoneen ja keittion, 6 kolmen huoneen ja 
keittion ja 2 neljan huoneen ja keittion a. untoa seka 13 yopymishuonetta. 
Sodan aikana takaisin vallatulle alueelle oli rakennettu 10 asuinrakennusta 
39 perheelle seka 71 sekalaista rakennusta. Naille tehtiin yhteen a 15 piiapil
rustusta ja 19 erikoispi.irustusta seka kaytettiin 87 normaalipiirustusta. Taman 
li ·aksi on huonerakennusjao tossa laadittu lukuisia ehdotuksia tulevia huone
rakennuksia varten, joista huomattavimmat olivat Kuopion, Tampereen , Tu
run, Lahden, Oulun, Seinajoen, Pieksamaen, Jyvii.£kylan Joen uun, Lappeen
rannan asuntota.lot, Oulun varastorakennus ja Hyvinkaan konepajan kaikki 
rakennukset y. m. Li aksi on tehty lukuisia luonnoksia tuleviin suunnitelmiin. 

Tu1·valaitejaostossa laadit.tiin 35 liikennepail{an, 5 tienristeyksen ja l kaanto
' illan turvalaitoksen uudistus- ja taydennyssuunnitelmat. Taman lisak i jaos
tossa kasiteltiin 15 muuta opastinteknillista asiaa. 

Erityisesti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia koskevat suunnitelmat: 
Helsinki (asetinlaite II) , Voikoski; Tur nki, Kalvia Sievi, Rajala, Okeroinen, 
J yvaskyla (asetinlaite II) ja Rajamaki. 

Turvalaitosten kayttoa varten laadittiin 41 asemapiirustuksella varustettua 
erikoisjohtosaantoa, niista 22 kpl varmistuslukkolukituslaitoksia varten. Sita
pait i laadittlln Kemi-Veitsiluodon yhtei en rautatie- ja maantiesillan tie
puomilaitoksen seka Pitkalahclen junailmoittimella varustetun tiepuomilaitoksen 
erikoisjohtosaannot. 

Jaostossa laadittiln vaihteiden aukiajoa koskeva rautatiehallituksen kierto
kirje-ehdotus (N:o 17/2314, 23/11-44), koska junaturvallisuutta vaarannetaan 
mita suurimmassa maarin ellei naita vaihteiden ja erikoi e ti lukittu jen vaihtei
den a.ukiajoja ryhdyta torjumaan. 

Jaosto valvoi turvalaitetoiden teknillista puolta ja laati niita varten 50 eri
koispiirustusta seka tarpeellisia asetinlaitekilpipiirustuksia 181 kpl. Uusia 
yleisia rakennepiirustuksia valmistui sitavastoin ainoa taan 4 kpl, jaoston tek
nillisen henkilokunnan suurimman osan ollessa eclelleen puolustu laitokRen teb
tavis a. 
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&•taos«.,to. Sitapaitsi jao to huol hti asetinlaitekoneistojen ja tarkeimpien cl'ikoistarve-
ai.neid~n tilaami esta tyopaikalle ja turvalaitevarastoon seka niiden tarkastuk
sesta Ja vastaanoto ta. Sodan aihcuttamista olo uhteista johtuen vaikeutui 
kaikkien tarvikkeiden aanti huomattavasti, jotapait i kai.kki 'hanki:nnat myo
ha tyivat melkoi esti. 

Br£«l«tie· 
rakennuksel. 

Vuoden toimi:nnalle ovat yleen a olleet leimaa-antavi:na ne vaikeudet, jotka 
evakuointi aina aiheuttaa. 

Geoteknilli et tyot ja toimenpiteet. Kulunut vuosi oli kohtaloka · geotekrulli
selle jaostolle. Helmikuun alu a tapabtuneissa pommituk · sa tuhoutuivat 
jao ton kaikki huoneet, laboratorio kojeistoineen, kasikirjasto ja jouklw puoli
valmiita tyotulok ia, · jotka koskivat eka va ta uoritettuja kenttatoita etta 
kauemman aikaa ke taneita, tieteellisempaa laatua olevia tutkimul· ia. Paaosa 
jao ton arkistosta alkuperaisine piirustuksineen oli aikaisemmin viety sailoon. 
Tanakin vuonna oli kenttatoihin aatavissa oleva teknillinen ammattitaito ja 
tyovoima puutteellinen. Suurimman o an kertomusvuotta jaoston toimisto 
oli sijoitettuna toiselle paikkakunnalle mi sa olosuhteet olivat sen toiminnalle 
vahemman ·uotuisat. 

Osa vuoden kenttatoista ja elvittelyista lwski sotatoimis a Karjalassa 
ja Pohjoi -Suome sa havitettyjen siltojen maatukia. Muista toista, jotka olivat 
suoranai e sa yhteyde sa otaan, mainittakoon useat viiesto uojien rakentamista 
varten !';Uoritetut pohjatutkimukset. Sellaisia toimitettiin m. m. neljalla eri pai
kalla Hek;ingin konepajaa varten ja Kemiin rakennettavaa asumrakennusta 
varten. 

Eraitten asemien li arakennuksia ja laajennuksia varten suoritetuista toista 
mainittakoon Outun ja Kemin uu ien vetUl'itallien seka Peipohjan ja Ylivieskan 
siltapaikkoj n pohjatutkimuks t, joille silloille ulottuviksi ratapihat oli laa
jennettava . Haapamaen etelapuolella toimitettiin selvittelyja Ristimaen uutta 
laiturivaihdetta varten. R::~.uda kylan a ema-alueella tutkittiin pohjav isuhteita. 

Panna· ten a. eman pohjoi puolella tutkittiin mahdolli uuksia rautatie- ja 
maantieristeilyn jarjestamiseksi eritasoiseksi , missa yhteydes a myo kin Purmo
joen siltapaikka oli tutkimuksen kohteena. Samaa tarkoitusta varten suoritet
tiin tutkimuksia Ruukin aseman kohdalla. 

Kahta suurehkoa kuivaussuunnitelmaa varten tutkittiin eri:ni:iisia silta- ja 
rumpupaikk.oja . Toinen tutkimus koski Raudaskylan itapuolella olevia alueita, 
mi a ittorameenoj~m ja Jauho-ojan joet oli perattava, toinen Matkun aseman 
eutuja, mis a Koijoen siltapaikka ja Rautaojan ja Hallilanojan rumpujen paikat 

tutkittiin . Lisaksi tutkittiin eriian kuivaushankkeen yhteyde a Kovjoen silta
paikka. 

III. Rautatierakennukset. 
. Vuonna 1944 jatkettiin rautatierakennu ·osaston toimesta Kontiomaen

Taivalkosken, Suolahden-Haapajarven, Oriveden-Jam iin ja Kemijiirven
Sallan rautateiden rakentamista eka aloitettiin tyot Aitonevan ratarakennuk
sella. Kertomusvuoden lopulla tulivat rautatierakennu osaston alaisiksi myo 
Pohjois-Suomen radankorjauk et. 

Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin eri rautatierakennuk illa ja muilla 
tyomailla euraava ti : 

Kontioma ?-n-Taivalkosken ra~tlat-ierakennus. 

Kontiomaen-Taivalko ken lokakuussa 1934 aloitetulla radalla, jonl<a ra
kentaminen oli paatetty huhtikuun 20 paivana 1934 rautatierakennuksi ta 
vuosina 1934-1938 annetulla lailla ja jonka pituu. on 153 km, jatkettiin odan 
tahden keskeytyneita j a vuonna 1942 uudelleen aloitettuja toita edelleen var ·in 
rajortetus a maaras: a. 
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Varojen kaytto: 
Siirtynyt vuoclelta 1943 19 Pl. 1: 6 v. 1942 ........ . ......... . . . 

~ 1943 19 Pl. I: 5 ............................ . 
7,990,129: 45 

10,000,000: 
Yhtcensa mk 17,990,129: 45 

Kaytetty vuonna 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 4 031 844· 65 
Siirtyy vuodello 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -m-;k-- -;1,-;:3,-'-:,:,.9t>::.,_8:-':~28:::-4~;....;8:-;:0 

mk 

Suoritetut tyot: 
Vuoden aikana suoritettiin Reuraavia korjaus- ja taydennystoita: 
Edellisena vuonna kevattulvan vaurioittama Kalliokosken sillan, km 32, 

etelanpuoleinen maatuki korjattiin talven kuluessa. . 
Kontiomaen asemalle tehtiin vahniiksi ja paallystettiin iso kuormauslaituri 

tavara uojan yhteyteen seka rakennettiin uusi tavarasuoja toimistoineen. Li
·ak i tehtiin vesiviskuri johtoineen ja talou vesijohdolle uusi paajohto. Kuor
mausalueen tulotien runko valmistui. 

Suolahden-Haapajarven rautatierakennus. 
Talla radalla, jonka rakentaminen oli paatetty huhtikuun 20 paivana 1934 

annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 1934-1938 ja jonka pituus on 
167 km, jatkettiin lokakuus a 1938 aloitettuja toita rajoitetu sa mfHirassa. 

V arojen kaytto: 
_ 'iirtynyt vuodelta 1943 19 Pl. I: 6 v. 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 1,574,381: 95 

•> •> 1943 19 Pl. I: 5 ........ . ......... .. ......... · 10,000,000:-
Yhteensa mk 11,574,381: 95 

Kaytetty vtwnna 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 4,050,135: 70 
Siirtyy vuodelle 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 7,524,246: 25 

Suoritetut tyot: 
Penge1·rystyot ja raidesoran lculjetus. Tyot kohd.istuivat piHi.asialli esti Aane

kosken aseman pohjoispaa sa olevan leikkauksen lopulliseen kuntoon saatta
miseen seka asemalla suoritettaviin tasoitustoihin. Syk ylla suoritetm a raitei
den sorastukse a kuljetettiin sora Laukaan sorakuopa ta . 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa lmljetettu v. 1944 seka rautatie
rakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

'f .v ij 1 A. j i I 
v. 19H 1---"-"_· 1_9

7
38_-_1_9!_4 __ _ 

- Paljous I Kustnnnu s, mk Paljous I Knstannus, mk 

Penge'rrystyiJt: 
Raivattu rata-aluetta ....... . ... . .... . 63 614:95 
Ka~yett.u maata laskuojista ja purojen 

surro1sta. ..................... ..... . 5 714,5 m3 81 78:50 
iirretty maata ojista penkereisiin . .. . 

ojista syrjiiiin ....... . 
leikkauksista penkercisiin 

* » leikkauksi ta syrjiiiin . . 

302m3 11150: - 22 552 303266:20 
556 )) 25 760: - 3 595 70 703:50 

16 8 >) 175 251:70 17-! 704,5 6 782 350:05 
4 355 )) 162 843:25 14 856 479 933:35 

Tuotu lisiimaata penkerei iin ilman nor-
maaliraiteen jmtia ............. . . .. . 

1'uotu lisamaata penkereisiin normaalirai-
tecn junilla ... . ................... . 

. Louhittu kalliota leikkauksista .. . .... . 

137 >) 3425:- 8 369 2187 444: 0 

21 955: 50 4 670 985 262:10 
36 >) 3972: - 10 330 1220 014:30 

=·retty isoja rnaakiviii ............... . 
1'ehty tukimuuria ..... ........ ..... . . 

'' ki vipaallystettii .............. . . 
turvepeitettii . .... ... ....... . . . 
salaojaa. .............. . ...... . . 

633 l) 14441: - 37 405 >) 1084 768:90 
164 )) 12 300: - 347 )) 39039: -

1163 m2 31500: -
19185 56 313:40 

159m 1 442: - 1 1.!0 ()54 2:85 

Sorastus: I 
1\~Yl~;ct:n . ~~irl~~~~~~ .~~~~~~l~~~i.r~~te.e~l. :in~ 8 658m3 1 268 415: 75 72 647m 3 1 9!2 113: 80 I 



Rautatif 
rakennuk ... f'i. 
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Paallysrakenne. Sivuraidetta kiskotettiin Suolahdessa 781 m ja Aai1ekoskella. 
2,331 m. Vaihteita naulattiin 5 kpL 

!fitaukset ja tiet. Taydennystoit~- uoritettiin maantien siil:rolla pl257 + 5 m 
ja Aanekosken aseman t.uloteilHi. Aanekoskella. suoritettiin tasoitustoita. 

Huonerakenn·ukset. A an e k o s k ell a valmi tui 3-perhe n asunto ja 
autovaja. 

0 riveden-J amsdn rautatierakennus . 
Talla radalla, jonka rakentaminen oli paatetty kesakuun 3 paivana 1938 

annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 1939-1946 ja. jonka pituu 
Olkkolan 7 km pituisine satama- ja Jamsankosken 4 km pituisine tehdasrat i
neen on 66 km, jatkettiin marraskuu sa 1938 aloitettuja toita. 

V aroien kaytto: 
Sii.rtynyt vuodelta 1943 19 PJ. I: 5 .. . . - ...... . ........ . ....... . 
Myonnetty vuodelle 1944 19 Pl. I: .3 ..... . ... . .................. . 

mk 7,702,544: 10 
15,000,000: -

mk 22,702,544: 10 
mk 14,468,873: 95 Kaytetty V11onna 1944 

Sii.rtyy V1lodelle 1945 

Suor·itetut tyot: 

Yhteensa 

mk 8,233,670: 15 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljetus. Pengerrystoi.ta suoritettiin Oriveden ja 
Talviaisten liikem1epaikkain valilla ja loppuvuodesta myoskin Talviai ten ja Lan
kipohjan valilla. Lisamaata kuljetettiil1 Oriveden ratapihalaajennukselle Hir
silan soramae ·ta .. 

Rautatierakennuksella oli pengerrystois a kiiyto sa 2 kpl normaaliraiteen 
ja 4 kpl kapearaiteen vetmeita, kaivinkone, konenosturi seka 3 kpl ilman-
tiivistajia. · 

Pengerry toita on suoritettu ja raidesoma kuljetettu v. 1944 . eka rautatie
rakennuksen alu.·ta lukien seuraavasti: 

Ty li I aj i 
v. J!H~ , ___ v_,_·._I_93.-8_- _1_9_H _ _ _ 

1 
J'aljons Ku :-;tnnnu ~ , mk PaJjous I Kw~tannus, ntk 

Pengerrystyi:it: 
Raivattu rata-aluetta ................. - 35 333:50 - 177 972:45 
Kaivettu maata laskuojista ja purojeH 

siirroista .. . .. . .................... 354m3 11590: - 23 515,\J m3 464 227:95 
SiirrPtty maata ojista Jle~e.!eisiiJI . ..... 1 0-!9 >) 44 920:80 50860 )) 1169609:85 

)) >) » syr]aan .. . ... . ... 667 >) 21153: - 7 247 >) 147 296:50 
>) >) I eikkau.ksista penkereis:iin 14 905 >) 1 246 222: 10 449 572 >) 20 014 588: -
•> •> leikkauksista syrjiiii.n .. 3845 >) Hl9 234:50 16 911 >) 478 075:80 

Tuotu lisiimaatii pe.nkereisiin ilman nor-
maaliraitee.n junia ........ . ......... 698 >) 56 336:45 59584 •> 998 572:45 

Tuotu lis.'imaata penkereisii.n normaali-
raiteen junilla ...................... 15024 )) 1034103:40 36 399 )) 2 310 902: 70 

Louhittu kalliota oji ta ........ . ...... - - 1331,5 >) 139 348:90 
)) )) leikkauksistn 7 179,6 )) 1 39-! 300: 25 152 038,L )) 15 915 836: 85 

Sii.n>tty isoja maakivjii .... . .. . ........ 1148 )) 56 010: 50 35 112,5 >) 1371892:85 
Tehty puualustaa ................... . - - 10 111 2 23 635:20 

)) tukimuuria ....... . ........... . 447 >) 48456: - 730 rna 128 658: 75 
>) .kivipaiillystettii .. . ....... . ..... 36 mz 4 512: - 9 366,5 m2 383 580: -
)) turvepeitettii ............... . . . - 476: - 29136 * 105 050: 15 
>) salaojaa ....................... - - 260 111 136 365:65 

I 

i:Jorastus: 

I Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen ju- I 4115 m3 361463:90 nilla . . . .. .. ... . .. . .. . .... . . ....... 1 00 m3 9715-!: 35 
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Rummm j a ratasillat. Kahdella rummulla jatkettiin toita. Venetjoen sillan, 
km2,rautaosat, jannemitaltaan 12.o m, asennettiinja Sulkusalmen 22.o ·+ 26.o 
+ 22. o m janteisen levysillan, km 9, rautaosat hankittiin ja varastoitiin. 

Huonerakennukset. Kemi.jarven-Sallan. rautatierakennukselta iirtyneiden 
ja sotapalveluksesta vapautuneiden tyontekijain kirean asuntotilanteen hel
pottamiseksi pystytettiin n. 50 perhetta varten parakkiasunnot, seka kaksi asuin
rakennusta, kumpikin 4 perhetta varten, rakennettiin, ja kuuden ~amanlaisen 
perustamistyot aloitettiin. 

Kemijarven-Sallan rautatierakennus. 

Talla Mosl~ovan rauhansopimuksessa vuonna 1940 rakennetta vaksi maara
tylla, 86.4 km pituisella radalla ja sen jatkolla taydennettiin ja va1mistettiin 
lopulliseen kuntoon vi.ela jossai.n maarin keskenerai ia toita, kunnes ·yyskuun 
alussa tyot sotilaallisen tilanteen muuttuessa keskeytettiin ja tyovoima seka 
varastot evakuoitiin. 

Seuraavat kuukaudet muodostuivat Kemijarven-Sallan radalle kohtalok
kaiksi, silla suuri osa valmiiksi saadusta tyosta joutui saksalaisen sotilasjohdon 
perusteellisen havitystyon kohteeksi. Kaikki sillat rajaytettiin, samoin laajassa 
mitassa raide, ja huonerakennukset poltettiin. 

V aroj en kayttO: 
Siirtynyt vuodelta 1943 19 Pl. I: 6 .... .. ...................... . 
Myonnetty vuodelle 1944 19 Pl. I: 6 . ............. ... .... .. .... . 

mk 18,842,663: ---... 
>} 16,600,000: -

rnteen.a mk 35,442,663: 
mk 23,024,629: 65 Kaytetty vuonna 1944 ............... . .. . ... · . ................ . 

Siirtyy vuodelle 1945 ............. . .......... . . . ...... . ....... . mk 12,418,033: 35 

Lisaksi oli kavtettavana tileissa: 
Maarii.raban saasto ;,uodelta 1943 9 Pl. V: 2 .................... . mk 16,353,840: 65 

>) 10,133,454: 65 Kii.ytetty vuonna 1944 .... . . . ................................ . 
Maarii.rahan saa to vuodelle 1 945 .. . .................. . ..... . . . . mk 6,220,386: -

Suoritetut tyol: 
Kertomusvuoden alusta oli rata jatkoineen luovutettu valmiitten ratojen 

haltuun, ja jaivat rautatierakennukselle vain eraat ke keneraiset tai vi.ela suo
rittainattomat rakennustyot. 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljetus. Salmivaaran ja uuden valtakunnan
rajan valilla keskeneraiset penkereet taytettiin ja sorastus uoritettiin. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 1944 seka rautatie
rakennuksen alusta lukien seuraa vasti: 

Ty OLaj i 
v. 1944 I \'V, 19!0-1944 

Paljous I Kustannus, mk Paljou~ I Ku ·tannus, mk 

I 
Pengrmystyot: 

Raivattu rata-aluetta ......... . ...... . 338ha 566 727:50 
Kaivettu maata lasknojista ja purojen 

siirroista .......................... 1 826m3 42665: - 24 345m3 623 077:70 
483 >) 14490;- 94697 >) 2 400790::....... 

47 603 )) 1036 319:50 
63 808:30 10009 1 59 569 788: 10 

96 )) 53818:- 156 24 8 451371:80 

Siirretty maata ojista penkereisiin ..... , 
>> >> >> syrjiiiin ......... 1 

•> leikkauksista penkereisii.n 
>> >> leikhuksista syrjii.an .. I 

98499 >) I 3 612 325: 10 

44 744 )) 1929464:20 1075 698 >) 152 549 723: 10 
242 >) 55685:-

150 ~ I 110 657: 70 116 717 )) 24 605 049: 45 I 

Tuotu lisamaata penkereisiin ilman nor-
1 

maaliiaiteen junia ....... . ...... ... · 1 
Tuo~u lis~m~ata penkereisiin nonnaali-

r&teen Jn.rulla ............ . ........ . 
Louhittu kalliota ojista ... . ......... . 

leikkauh."Sista ........ 1 

420- -lG 3 

Rautati.e
rakennukse.t. 



Raull1tie· 
raunnukstt. 

Tyolaii 

Sii.retty isoja maakiviit .. .... ....... . . . 
'l'ehty tukimunria ................... . 

~ kivipiilillyst~ttii .. ...... .. .. .. . . 
» turvepeitettii. .. ...... . .. .. .... . 
~ salaoJaa . . ... ... ...... ... . .... . 

, 'orastus: 
Kuljet ttu raidesoraa ihmtn. IJOrmaali-

raiteen junia . . . . ... .. . . . . . .. .. . .. . . 
Kuljetettu raid~: oraa normaalirait~rn ju-

nilla ............................. . 
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v. 19U I vv. 1940-L944 

Paljons J Knstannus, mk - Paljons J Kustannus, mk 

5 674 m1 

329m 

54 685:90 
395 725:70 

82 510: -

38 802m3 

3 978 ~ 
21212 ~ 

4 824 I) 

867111 

2 307 914: 10 
719149· 90 

1500 309:95 
24 220:50 

199075: -

- - 291m3 31 692: -

21 475m3 2 98!!644: 15 315 925 ~ 118 797 770:85 

Rummut ja ratasillat. Kuoppasojan alikulkusillalle asennettiin 17 m jiintei
nen levykannattaja. 

Aitaulcset ja tiet. Kahden ylikulkusillan tyot ja kahden kansirakennetyot 
aloitettiin . 

Kostamon kyliitien maatyot suoritettiin loppuun. Isokyliin liikennepaikan 
tulotielle tuotiin tarvittavat pengermassat. Kursussa, Lakijiingiillii, Markii
jiirvellii, Kuoppasojalla, Pekelojalla ja Kello eHis a jatkettiin tiensiirtotoita. 
;Kursun ja Salmivaaran liikennepaikoilla suoritettiin tasoitustoitii. 

Huo!'!-rakennulcset. K em i j a r v e 11 ii valmi tuivat kolme 4-perheen asuin
rakennusta ja yopymiskoti sekii tarvittavat saunat, ulkohuonerakennuk et' ja 
kellarit. 

P a j u lam men liikennepaikan rakennusten valmistavat tyot aloitettiin. 
I s o k y l ii s s a valmistuivat 1aituritupa ja kaksi ulkohuonerakennusta seka 

auna. Kellari ja yleinen kiiymala olivat rakenteilla. 
J o u t s i j a r v e 11 a valmistui pumppuhuone 'edenantolaitteineen. 
K u r s us s a valmistui ulkohuonerakennus. 
S a 1m i v a a r a · s a valmistuivat sauna, ulkohuonerakennus ja yleinen 

kaymala. 
Mark a j a r v e 11 a valmistuivat 4-perheen asuinrakennus, ulkohuone

l'akennus ja ve itorni. 

Kolmesta radan varteen rakennettavasta ratavartijan asunnosta valmis
tuivat Mantyvaaran ja Rajalan asunnot ulkohuonerakennuksineen, ja Kuusi
vaaran ratavartijan asunnon tyot aloitettiin. 

A itonevan ratarakennus. 

Suo-Oy-nimisen toiminimen tekemiistii anomuksesta kulkulaitosten ja yleis
ten Widen ministerion suostuttua huhtikuun 26 paivana 3.5 km pituisen radan 
rakentamiseen erkanemisratapihoineen Kortteen ja Kihnion liikennepaikkojen 
viililta km:ltii 448 + 400 m anojan polttoturvesuolle Aitonevalla aloitettiin 
rakennustyot toukokuussa 1944. 

Radan rakentamisen ehdoiksi oli m. m. asetettu, etta Suo- Oy huolehtii tyo
voiman hankkimisesta tyomaalle, yksin vastaa kaikista haararataa, sen liikenne
paikkoja, laitteita ja muita tarpeita varten tarvittavan maa- ja vesialueen 
pakkolunastamisesta, rata-a1ueen aitaamisesta, haitoista, vahingoista ja mui ta 
sellaisista suorituksista, eli kaikista pakkolunastusmenoista, olkoot ne mita laa
tua tahansa, sekii suorittaa puo1et 1·adan rakennuskustannuksi ta. 
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Varo-jen kayttij: 
.l\Iyonnett vuodt>lle 1944 19 Pl. I: 7 ..... . .... . .......... . .. · · · · 
, uo·Oy :n o. uus .. . .. ... . ..... . . . . ... . · · . · · · · · · .. . . · . · · · · · · · · · · 

Y hteensa 
Kaytetty vuonna 1 944 .. . . . . . .. . ... . . . ... . .. .. . .... .. .. · · · · · · · 
Siirtyy vuodelle 1945 . . .. .. ..... ..... . . .. .... . . . . . . . . . .. . · · · · · · 

Suoritetut tyot: 

m k 

mk 

mk 

4, 965,000: -
4,965,000: -
9,930,000: -
5,401,568: 70 
4,528,431: 30 

Pengerrystyot. Vuoden 1944 aikanaon pengerrystoitii suoritettu seuraava ti: 

T yo laii 

H.ai va ttir rnt~t-ahrc tt;r- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kaivettn maata laskuojista ja purojtn siirroista .. .... . .... . 
' iinetty t ojista penkere1siin . ...... .. .... ... ... ... . . 

11 syrjii.ii.n .. . ....... . .. .. .. .. . · · · · · · · · 
leikkauksista penkercisiin .... . . . ...... .. . . 

• ~ 11 syrj iUi.n • • •........ . . • .. •.. .. 
'l'uotu lisamaata penkercisiin iJman normaaliraiteen junia. 

~ » » normaaHraiteen jnnilla ..... . 
Louhlttu kalliota ojista . . ... . . . . .... .. . . . ..... . ..... . .. .. . 

» » leikkauksista . .. . . . .. ...... .. .. . .. . . . . .. 

1 

ar tty isoja ma.ak.ivia .. . . . .. .. .... . ... · .. ..... .. .... . . . . 
'fe)Jty kivipaally te1tii .. .. .... . . ..... . . . . .. .. .. . ... ... . . . 

Pa lious 

5.9 ha 
1220 m3 

3 286 $ 

7 264 ~ 
360 ~ 
873 

1 27() 
23 761 

50 
1050 
1 295 ~ 

10 m2 

K\>sta.nnus, mk 

78075: -
41844: -

224 683:50 
246884: -
34 001:75 
36337: -
51040: -

1390605: 80 
6600: -

133086: -
107862: -

500: -

Rummut ja ratasillat. Kolme rumpua ja yk i betonikantinen ilta va. = 
3. o m rakennettiin : 

Paallysrakenne. Raidetta naulattiin 5. 6 km seka vaihteita 11 kpl. 
Valiaikai ia a untoja tehtiin tyonjohdon ja tyontekijain tarvetta varten. 

Pohjois-Suomen radankorja~tkset. 

Sotatoimien Pohjois-Suomen rataverkolle kertomu vuoden syk ylla aih~ut
tamat havitykset ja vauriot ovat erittain suuret ja osittain vaikeasti korjatta
vat. Naita on kaikilla rataosilla Oulun poh.joi puolella eka Vaalan-Kontio
maen-Hyrynsalmen rataosa,lla. Suurimpina ovat havitykset kohdi tuneet 
. iltoihin, joita on havitetty yli puolentoista sadan, jouko sa . eraita maamme 

uurimpia rautatiesiltoja, mutta myos radan piiallysrakennetta, huonerakeon
nuksia, erilaisia rautatielaitteita ja vie tiyhteyksia on havitys kohdannut. 

Havitetyn rataverkon valiaikaiseen liikennekuntoon saattamise n ryhdyttiin 
armeijan radankorjausmuodo telmien toime ta viipymatta, t. . lokakuun 
alu sa, ja voitiin liikenne Kiimingmjoen 25.o + 45.o + 2-5.o m janteisen sillan 
valmistuttua valiaikaiseen kuntoon ulottaa Haukiputaan asemalle marraskuun 3 
paivana ja lin asemalle jo saman kuun 6 paivana, johon mennes a myos v11 i 
muuta pienempaa siltaa oli valmistunut seka vaurioitettu raide korjattu. Tyot 
tarkeimmilla illoilla lin ja Kemin valilla, lahinna lijoen 10.o + 80.o + 80.o + 
10.o m, Kuivajoen 18.o + 30.o + 18.o m ja Simojoen 45.o + 73.o m jantei
illa silloilla aloitettiin. 

l latttati.e· 
rakennuku t . 

Vaalan-Kontiomaen suunnalla valmi tui liikenneluntoon kolme pieneh
koa iltaa Oulujarven pohjoisP,uolella seka Kiehimanjoen 84. o m janteisen sillan 
viereen valiaikainen silta, jonka jalkeen liikenne Pohjanmaan ja Savon ratojen 
valilla voitiin aloittaa marra kuun 11 paivana. Kalliokosken 13.o + 48.o + 48.o 
+ 13.o m jantei en sillan korjaus Hyrynsalmen suunnalla km:lla 32 aloitettiin: 

Armeijan marraskuussa tapahtuneen kotiuttamisen jalkeen on rataverkon 
korjaustoita uoritettu rautatierakennu osaston toimesta joulukuun alusta, 
vuoden viimeisina viikkoina etupaiis a jatkamalla jo nloitettuja toita tarkeim
missa tyokohtei sa. Radankorjau muodostelmien kotiuttaminen ja uuden orga-
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nisation luominen aiheutti kuitenkin u ean viikon viiva tymisen korjau toi a, 
kun ~uden tyovoiman ja erilaisten tyovalineiden ja tarvikkeiden aanti tuotti 
aluks1 suuria vaikeuk ·ia. Mainitusta syysta ei mainittavia tuloksia vuoden 
lopulla enaa voitukaan saavuttaa. 

Pohjois-Suomen radankorjauksia on suoritettu v. 1944 toise ·sa' lisameno
arviossa 19 Pl. I: 9 kohdalla tarkoitukseen myonnetylla 100 milj. markan suu
ruisella maariirahalla, joka kuitenkin miltei kokonai ·uudessaan siirtyi kaytta
mattomana seuraavalle vuodelle. 

Rautatietntkimulcset. 

Rautatietutk i - Tutki.mul{Siin oli kaytetta vis a varoJ· a v. 1944: 
tn1lkset. 

Varsinaisia tutkimusmaararahoja siirtyi vuodelle 1944 mk 529,228: 50. 
Erinaisten toiminimien ja Tampereen kaupungin myontamia varoja Tampereen
Kyrosjarven rata uunnan tutkimiseksi oli jaljella mk 10,012: 70, seka Kyros
jarven-Parkanon ratasuunnan tutkimisek i 800,000: -, jotka kaytettiin 
kokonaan. Vuoclen lmluessa kaytettiin varoja ratatutkimuksiin kaikkiaa.n 
mk 1,060,027: 75. 

8uoritetut tutkimt~kset: 

Kyrosjarven-Parkanon rautatietutkimus. 
Edellisena vuonna uoritetulla tutkimuksella paattyivat Lielahde~ ta Kyro ·

jarven etelapaahan tutkitun ratalinjan vaihtoehtoi et suunnat Kyroskoskell€ ja 
Viljakkalaan. Kertomusvuoden aikana jatkettiin kyseelli ten li'njojen taysko
neelli ta tutkimista edelleen Kyrosjarven molemmin puorin Lapinnevan kautta 
Parkanoon, ja va.illlistuivat maastotyot vuoden lopulla. 

Simp e 1 e en-Pari k k a 1 an y h d y rat a. Vuoden 1oppupuo1ella 
tutkittiin tama ratasuunta pno1ikoneellisesti. Eroten vanhasta rada~:>ta noin 
kilometrin verran Simpeleen aseman itapuo1e1ta rata kaantyy koilli een ja 
tulee Simpeleen-Parikka1an maantien va.rteen Koitsanlahden kohdalla . Yli
tettyaan tien mainitun ky1an pohjoispuolella rata kaartuu uudelleen koilliseen 
ja ylittaa Joukionsalmen vajaan kilometrin paas a edellamainitusta tie ta Ian
teen . Salmen toisella rannalla rata risteaa taas saman tien seka kulkee Argu -
jarven ja Sammallammen valit e Parikkalan asenialle. Tutkitun radan pituu 
on 19.2 km. · 

K auk 1 a h de n- L o h j a n, H u o p a l a h den - 0 j a k k a 1 a n ja 
H u o p a 1 a h den-Se l kin rat as u u n nat. 

Kauklahden-Lohjan rata uunnalla suoritettiin puolikoneellinen tutkimus 
vuoden lopul1a. Tutkittu linja 1ahtee Kauk1ahde ta, Kauklahden-Veikkolan 
maantien varteen sen ete1apuolelle kaartaen ja kulkee, ylei suuntanaan luo
teinen, tiesta erottuaan L1:1pinjarven etelapait e. Sielta rata jatkuu Saarilam
men sivuitse Karhujarven pohjoispaahan ja seuraa sitten Risumaenjoen laaksoa 
Nasbyhyn, josta rata kaantyy lanteen, aluksi samaa jokinotkoa myoten kulkien , 
ja yhtyy Hyvinkaan Hangon rataan 2.1 km ennen Lohjan asemaa . 

. Taman erittain vaikeamaastoisen ja kalliin ratasuunnan pituu on 32.5 km, 
johon tulee li aa muuto tyot Lohjalla, kun joudutaan rakentamaan ratapiha 
uuteen paikkaan. 

Huopalahden-Ojakkalan ratasuunta suunniteltiin topografikartalla seka 
ilmamaaraise ti maa tos a. Se kulkee Huopalahde ta Pitkajarven pohjoispait e 

Luukijarvelle ja edelleen Saarijarven ja Salmijarven koillispuolitse paatyen Ojak
ka1an asemalle. R::~.tasuunnan pituus on 34 km. 

Huopa1ahden-Selkin rata uunnalla suoritett~n tut.L?musty?t ~erto~u -
vuoden lopulla ja saatiin ne paaasiallisesti valmiiksL Puohkoneellise t1 tutkittu 
suunta kulkee alkumatkallaan Huopalahde ·ta Hameenkylan asutusalueen poh-
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joispuolitse Vahalammille. Rata seuraa siella puronuomia tullen Lepsamanjoen 
laaksoon. Yli.-Lepsamassa rata eroaa mainitusta jokilaaksosta sen lansipuolella 
ja suoraan kulkien se yhtyy Hyvinkaan-Hangon rataan Selkin liikennepaikan 
koillispaassa. Taman edellisia jonkinverran helpompaa maa toa kulkevan rata
suunnan pituus on 34.2 km. 

Vuonna 1944 kaynni sa olleisiin rautatierakennuksiin niiden aloittamisesta 
lukien kaytetyt rahamaarat, taysiksi markoiksi tasoitettuina, ja rautatietutki
muksiin vuonna 1944 kaytetyt varat ilmenevat seuraavasta taulukosta. 

I 
Kontlo- I Su ol<thti- I Orivesl-

I 
Kemijiirvi I Aitonevan I Pohjois-.'uo-

Vuo~i maki- Tai- Raapajiirvl Jamsa - Salla mtarnken- men radan- J Ybteeusa 
vnlkoski nu< korjau kset 

1934 .... 2 017109 2 017109 
1935 ... . 9611692 9 611692 
1936 .... 10 521163 10 521163 
1937 .... 9 712 299 

I 
9 712 299 

1938 • 0. 0 12 450 915 1601382 491053 14 543 350 
1939 .. . . 29 912 353 10 081576 11861449 51 55 378 
1940 .... 4 443 702 6 333 869 16 931281 75 023169 102 732 021 
1941 .... 3 867 966 5 027 573 19 759320 173 277 878 201 932 737 
1942 .... 5 391173 6 348 928 19 493 313 111 279 359 I 142 5i2 773 
1943 .... 6 373 486 6 333 637 12 097 374 86 576 931 111381428 
1944 .... 4 031845 4 050136 14 468 874 23024 639 5 401569 \ 2 883 980 53 861034 

I 98 333 703 1 39 777 101 1 95 102 664 1 469 181 967 I 5 401 569 I 2 883 980 I 710 680 984 

Hautatietutkimukset v. 1944 

1 

1060028 
711741012 

• 

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

Veturit Vuoden kuluessa valmistettiin ehdotus uutta tavaraJ·unanveturia.J:iikkuva ka.ltfsto . · , . · 1a sen tarveatne-
varten, Jota kaytettaisiin keskiraskaalla kiskoituksella varustetuilla radoilla. ~~luu~s, hme: 

Veturista tulee 8-kytkyinen ja siihen tulee Krauss-Helmholtz etuteli. Taaksepa14a~~ee~~h"ko
tulee laahausakseli, jolla on liikuntavaraa a.kselin suunnassa. Hankauspainoksi 
tulee 56 tonnia ja suurin nopeus 70 km ft. 4-akseliseen tenderiin tulee mahtu-
maan 20 m 3 vetta ja 6 tonnia hiilia. 

Paaasiallisimpana tyona on vuoden kuluessa ollut osapiirustu ten laatiminen 
viskurilumiauraa varten. Tata auraa, joka jo kauan sitten on tilattu, ei ole 
viela muiden toiden takia toimitettu. 

Sen johdosta, etta .tulistettua hoyrya kestavan voiteluoljyn puute uhkasi 
lamauttaa liikenteen tulistajavetureillamme, paatettiin osaksi pienentaa tulis
tusastetta vahentamalla tulistajaputki.en lukua niin, etta niis a voitaisiin ka)rt
taa tavallista sylinterioljya, osaksi muuttaa tulistajavetureita · markahoyry
vetureiksi. Viimeksi mainittua tarkoitusta varten valmistettiin tarvittavat J=ii
rustukset. Kun kuitenkin tavallistakin sylinterioljya oli varsin niukasti, paatet
tiin kuitenkin, ennen kuin yleisemmin iirryttaisiin kayttamaan markahoyrya, 
koettaa tulla toimeen oljyemulsiolla. Tama on tavallisen sylinterioljyn ja saman
suurui en vesimaaran hienojakoinen seos, johon on lisatty pieni maara montana
vahaa. Jotta eri aineosien seos saataisiin mahdollisimman hienojakoisek~i, 
eli toisin sanoen saataisiin mahdollisimman pysyva emulsio, konstruoitiin tar
koitusta varten erikoinen koje. Ernul iota kaytetiian tulistajavetureissamme 
tulistussylinterioljyn sijasta. 

Kertomusvuonna on standardisointia varten tehty erikoisia piirustuksia. 
Joukko uusia hankintamaarayksia on laadittu. 
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Liikl.:umkal':'sto Uu ien vetureiden valmistusta Tampereen Pellava- J·a Rauta-TeollisU"l'l 1a sen tarvea~ne- • "" 
A."'!lut~•· kane: 0 / Y:ssa Ja 0 /Y Lokomos a on valvottu. 

paJO~~u':_~hlw· Vaunut. Vuonpa, 1944 aloitettiin 60 uuden 2-akselisen Ek-paikallisjunavau-
nun rakentaminen. Vaikka ne paapiirtei saan ovatkin aikaisemmin rakennettu
jen E-vaunujen mukaisia, aiheuttivat eraat muutokset, kuten vahvempi alus
kehys, sahkovalaistus y. m. sen, etta naita vaunuja varten oli laadittava koko
naan uudet piirustukset. Piirustustyo suoritettiin kertomusvuonna. 

Edellisena vuonna suunniteltuja uusimallisia 4-akseli ia matkustajavaunuja 
varten laadiWin joukko piirustuksia . Niinpa tehtiin piirustukset yhdistettyjen 
toisen ja kolmannen luokan seka kolmannen luokan paivavaunujen runkoja 
ja sisustuksia varten. Ylilaakarin virkavaunua varten, joka rakennettiin van
halle 4--akseli en vaunun aluskehykselle, laadittiin taydelli et tyopiirustukset . 

Huomattavampia toita oli myos puolustusvoimien kayttoon aiottu siirrettava 
pesulaitos. Taman muodostavat useat omaan tarkoitukseensa kaytetyt vaunut . 
Varsinaisen pesulavaunun ja kuivatusvaunun lisaksi tarvitaan kattila- ja voima
keskusvaunu, josta saadaan pyykin koneelliseen pesuun ja kuivatukseen tar
vittava voima ja lampo. Lisii,ksi tarvitaan viela junan henkilokunnan asunto
vaunu seka varastovaunu. Vaunut rakennettiin vanhoille tavaravaunujen alus
kehyksille, ja niita varten tehtiin runko- , koneiston sijoitus- y.m. tarvittavat 
piirustukset. 

Useiden raaka-aineiden niukkuuden tai kokonaan Ioppumisen johdosta on 
jouduttu suunnittelemaan naiden sija ta korvikeaineiden kayttoa. Tallai ia osia 
ovat m. m. bakeliittiset kattoventtiilit, toisen luokan hyllykonsoolit, joi sa ei 
enaa kayteta nuoraa, laakerikourut ilman messinkia ja muut senta,paiset osat. 

Laakereiden kayttohiiirioita ja rikkoutumisia tutkittiin, ja en tuloksena piir
rettiin kaikille tavallisimmille laakereille uudet laakeripesat. Suurempia, 120 X 
210 ja 120 X 220 mittaisia tappeja varten tehtiin myos kokonaan uusi laakeri
pesa n:o 11. 

Edellisena vuonna aloitettuja veturien kaanto iltojen kayttokoneistojen uun
nittelu- ja piirustustoita jatkettiin. Samoin jatkettiin moottoriveturien ja 
-vaunujen koneistojen osapiirustu ten laadintaa. Edelleen tehtiin piirustuksia 
autojen muuttami esta rata.:autoiksi. Tulipalossa tuhoutuneiden pii.tustusten 
tilalle on piirretty joukko uusia plirustuksia. 

Standardisoimistyota jatkettiin edelleen seka laadittiin hankintamaarayruia 
eraille esineille, joille niita ei aikaisemmip. ole ollut. 

Tyojarjestyksen mukaisesti on huolehdittu vastaanottotarkastuksista, jol
loin on m. m . valvottu uusien vaunujen ja vaununpyorakertojen valmistusta 
Pasilan konepajassa seka erilaisten laitteiden valmistusta ja vastaanottoa yksi
tyisissa konepajoissa. Lisaksi on huolehdittu Neuvostoliittoon palautettujen 
vaunujen ja vetureiden luovutuksesta. 

Lammitysl_q,itokset. Vuonna 1944 tehtiin koneteknillisessa toimi tossa tyo· 
piirustukset Aanekosken autovajan, Kemijarven yopymiskotirakennuk en, Hel
singin aseman asetinlai.te III:n ja jarjestelymestarin toimistorakennuksen, Kon
tiomaen lepohuonerakennuksen, Oulun vari.kon toimisto- ja lepohuonerakennuk
sen, Helsingin aseman postin sanomalehtien punnitusvaakahuoneen, Porin 
laajennetun veturitallin seka Haapamaen polttoainevaraston pesu- ; puku- ja 
ruokailuhuonerakennuksen lammityslaitoksia varten. 

Ilmanvaihtosuunnitelmia tehtiin rautatiehallituksen ruokasalin ja keittion, 
Joensuun autovajan seka Lahden asematalon ravintolan keittion ja ruokasalin 
tuulettamiseksi. · 

Mita vaunuihin tulee, niin tehtiin kertomusvuonna.2-aks. paikallisjunavaunu
jen, litt~ Ek, lammityslaitoksen tyopiiru tus (Vapor-jarjestelma) ja l'lamaUa laa
dittiin mainitun lammitysjarjestelman varusteista tyopiirustukset. 

Paitsi konstruktiivisia toita on koneteknillinen toimi to suorittanut seka 
yksityisten toiminimien etta Helsingin konepajan valtionrautateille rakentamien 
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lammityslaitosten ja vesi- ja. viemarijohtojen tarkastamioia ja vastaanottoja seka~tw~,.::~ 
antanut lausuntoja liimpoteknillisissa ja polttoaineenkulutusta koskevissa?G~f~ •. ~:_._,__ 

· • P~>nt 1a silhtv-asiOI ·sa. l~>itua. 

Konepajat. Valtiomautateiden paii.konepajoja oli kesiikuun 18 paivaan 
1944 kaikkiaan seitsemiin ja sen jalkeen kuusi, nimittain Helsingissa, Pasilassa 
Turussa, Vaasassa, Oulussa ja Kuopiossa. Kuopion konepajan alaisena toimii 
toistaiseksi Pieksiimiien vaunujenkorjauspaja. Konepajain toiminta vuonna 
1944 on piiiiasiallisesti ollut edellisen vuoden tyoskentelyn jatkoa, kohdistuen 
liikkuvan kaluston kunnossapitoon ja uusimiseen. Erinaisia toita on vuonna 
1944 suoritettu allaolevan taulukon mukaisesti. 

Liikuvan kaluston korjaus 'lmonna 1944. 

I 
Xorjattu liikkuv~a kaluston 

Yetureit:. ja moottori· Henklllh"ntmnja 1) Ta.vara.vaunuja 
va.unuja 

Ia;,; < < ::: ~~ "'"< ,.. ' 8,., ....... 
a~ ::: B>::J a;: ;;: 0~ O H 0 ~· ;;: .o.~: 0 

...... , ~::: ~-.~= .:!.;;: .:t c q.~: 0 ~-;:: .:::Lc 

~Cf "" ";:!. ,.,,. "" "~ z~ ~g. .::::;. ;;· c o c::' ~· ~~ .:l ~~ 
~ "' . "' <P " "'. 
"' iii 

I I . I 
Piiiikonepajat 2771 282 490 83 1250 1 216 17 6 005'1 020 8784 163 

Helsinki ••• • •• 0 ••• ~ • 0 • • 0 • ••• • 86 56 290 29 - - - - - - -
Pa.sila ..... . .. ........ .. .... . 

4~\ 
16 - 2 . 981 432 13380 - 1506 -

'fUiku ....................... 
I 40 57 9 30 172 - 674 486 3 276 -

Vaasa .. .. .. ... ............. . 51 62 40 11 31 87 2 581 17.1 695 28 
Ou.lu • ••• ••• 0 •••• ••• •• • •• • ••• 20 24 54 16 53 221 14 . 428 18 1:740 76 
Kuopio & Pieksamiiki . .. . . ... I 

lll 
84 49 16 150 254 - 866 315 116"3 -

Viipuri (1/1- 31/5) ... ........ . I 17 

89491 

- 5 50 - 76 30 404 59 

l Varikot 124 - 14018 82 - 2617 49559 813 
I varikkojakso ........... . .. - 5446 45 - 2245 7 - 842 11825 62 

II » .............. 

I 
- 1250 38 - 3628 50 - 1759 11259 469 

III I 
- 1173 2 2 958 4 9930 41 » ..... . .... .. .. 

I 
- - -

IV » . . . .. . . ... .. . . - 11080 39 - 5187 21 - 16 1154Q 241 
Yllteensa I 2771 28219 4391 20711250115 2341 9916 00513 637158 3431 976 

Paitsi naita toita on paakonepajoissa suoritettu muitakin toita, joista eri
koisesti mainittakoon seuraavat: 

Helsingin konepajassa on suoritettu 101 tay ·- j a 28 sisii,puolista kattilan
kats_astusta seka valmistettu yksi uusi veturinkattila. Kattilankorjauksissa on 
ll tulipesaii uusittu kokonaan, 52 uusittu osittain ja 28 kuparitulipesaii hitsattu. 
Korjattu 1 kaivinkone ja 1 nosturi. Valmistettu m. m . 163 veturin savutorvea, 
6 tuhkalaatikkoa, 10 puskinpalkkia, 8 karja-amaa, 3,115 puskimenpaatii, 
1,962 vetokoukkua, 99 ruuvikytkinta, 6 veturin hyttia, 634 vaununakselia, 
3,365 laakeripe aa, 7,100 jousilaattaa, 50 sylinterin kantta, .68 luistinhakkia, 
66 miinnanvartta, 191 luistinmiintiia, 16 kiertokankea ja kytkintankoa:, 579 
kytkin -ja kiertokangen laakena, 1,998 jousirengasametta, 91;723 jarrutonkkaa, 
592 vaihteen jalustaa · ja painoa; 1,587 siipiopastimen koysipyoraii , ·500 rauta
,kankea, 1 '.vetm·in .tender!, '2 ilmapumppua,. 2 · ~yottopumppua y. m. Ko:rjattu 
m. m. 14,648 kannatusjousta, 649 ilmapumppua, 60 syot.topumppua, 20 esi
lammitinta, 88 akkumulaattorivaunua y. m. Kaytetty kaikkiaan 1,917 tonnia 
rautaa ja . teriistii seka valmistettu ja valettu 2 ,081 t~mnia valurautaa ja 33. s 
torinia messinkii:i. Konepaja-alueen ulkopuolella asennettu 7 hoyrykattilaa, kes
k.usliipup.itysl,ai.tt~et_ asennettu 4 vetmital],rin ja ·yhteen autota;lliil)., . neljaan 
vesitorniin asennettu vedenottola.itteet · ja putkistot. · · 

Pasilan konepajassa on valmistettu 8 2-aks. paikalli junavaunua, 27 konduk
Worivaunua, 30 matkatavaravaunua, 8 tyOlaisvaunua, 3 postivaunua, 521 

') Henkiliivannujen lukumiiiirii.an sisii.ltyy myiiskin posti- , ravintola-, jtmaiUja- ja. matkatavara.vaunnt. 
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~ikkuvakal!fSto katettua tavaravaunua J·a 169 2-ak . avonaista tavaravaunua. Rakennettu 
110 sen tarveat11e- • . 
tulutlu, kone- vanh011le alu kehyksllle 30 tyoli:i.i vaunua 4 asuntovaunua 1 d sinfektiovaunu 

pa:iattatft.,~ii!,ko- l laakarinvastaanottovaunu, 1 opetusva:unu ja 2 ka~ahalkovaunua sek~ 
263 soravaunua. Rakennettu uudelleen 97 katettua tavaravaunua 89 avonaista 
tav.aravaunua ja koottu 521 2-aks. katettua tavaravaunua. Suorit~ttu vaunujen 
muutostoita eur.: asetettu vahvi ·tettu vetolaitos 3 matkustaja- seka 8 tavara
vaunuun, 20 Gb-vatmua varustettu polkupyorien kuljetusta varten. Kaytetty 
kaikkiaan 3,419 tonnia rautaa ja tera ·ta, josta pajas a 591 seka pultti- ja niitti
osastossa 611 tonnia. Valettu messinkia 14,5 90 kg. 

Turun konepajassa on suoritettu 36 tays- ja 19 si apuolista kattilankatsa -
tusta ja -korjau ta. Rakennettu uudelleen 13 tavaravaunua. Valmistettu 2 5 
resiinaa ja kasivaunua, 1,437 kirvesta, moukaria ja vasaraa, 7 veturitallin savu
torvea, 124 (62 paria) k:iinteata raidepuskinta, 90 hiilimittaa, 878 vaihteen kielta , 
608 vaihteen risteysta, 500 vaihteen asetinta, 8,068 pienempaa vaihteenosaa, 
667 sankoa, 2,072 lyhtya, 3,202 lamppua, 1,580 kannua, 200 oljyruiskua y. m. 
Korjattu 2,411 veturin ja vaunun kannatusjousta. Kaytett y kaikkiaan 643 
tonnia rautaa ja terasta, josta pajassa 239 tonnia. Valettu 2,892 kg valurautaa 
ja 10,819 kg messinkja. 

Vaasan konepajassa on suoritettu 25 tays- ja 23 si apuolista kattilankatsas
tusta ja -korjau ta. Rakennettu uudelleen 15 tavaravaunua. Valmistettu 74 
halkomittavaunua ja lisak i 25 tallaisen vaunun rautaosat, korjattu 2,139 vetmin 
ja vaunun kannatusjousta, kaytetty kaikkiaan 60.7 tonnia rautaa ja terasta, 
jo ta pajassa 42.1 tonnia. Valettu messinkia 12,702 kg. 

Oulun konepajassa on suoritettu 8 tays- ja 13 sisapuolista kattilankatsastusta 
ja -korjausta. Valmistettu 46 3-pyoraresiinaa, 20 matkatavaravarakelkkaa, 
19 halkokarrya, 6 paria veturita.llin no.rmaalioVIa, 6 vetmitallin savupiippua, 
30 maahakkua, 30 poramoukaria. Rakennettu uudelleen 20 tavaravaunua. 
Korjattu 894 vetmin ja vaunun jousta, 12 lumiauraa, 9 re iinaa , 8 rata.-autoa, 
28 halkosirkkelia, 48 matkatavarakarrya. Kaytetty kaikkiaan 72. s tonnia 
rautaa ja terasta, josta paja sa 31.4 tonnia. Valettu messinkia 6,630 kg. 

Kuopion konepajassa ja en alaisena toimivassa Pieksiimaen vaununkorjaus
pajassa on suoritettu 25 tays- ja 2 9 sisapuolista kattilankatsa tusta ja -korjausta. 
Valmistettu 3 hiilinosturia. Korjattu 1 korjaus junan konevaunu tyokoneineen 
ja tyokaluineen, 15 resiinaa ja 354 vetmin kannatusjou ta. Kaytetty kaikkiaan 
96 tonnia rautaa ja terasta, josta pajas a 48 tonnia. Valettu messinkia 18,808 kg. 

Selostusvuoden aikana on paakonepajoissa tyotehon parantamiseksi suori
tettu pienempia laajennustoita eka hankittu uusia tyokoneita ja laitteita, joista 
huomattavimpina toimenpiteina tiissa suhteessa mainittakoon: 

Helsingin konepajaan on hankittu 2 juoksunosturia, 3 metallijyrsinkonetta, 
1 pistokone, 3 porauskonetta, 1 ikkikone ja 1 hoyryva ara seka rakennettu 
3 vaestonsuojaa. Kahden vaestonsuojan piiiille on rakennettu huonetilat. 

Pasilan konepajaan on hankittu 2 hiomakonetta, 1 puuhoylayskone, 1 halko
sirkkelisaha, 1 sahkouuttauskone, 2 hoyryvasaraa, 1 sahkomoottori ja 2 nos
turia seka viilausosastolle asennettu 5 tonnin sahkoistetty kulkunosturi. 

Turun konepajaan on hankittu 4 kappaletta sidepulttiniittausvasaroita, 1 
piirustuspoyta, 1 sirkkelisaha seka rakennettu valimoon sulatusuuni, kuivaus
uuni ja 350 kg:n kaantonosturi, pajaan pintaka.rkaisu-uuni ja 500 kg:n kiianto~ 
nostm·i. Sitapaitsi on rakennettu viela .koksivarastosuoja ja vaatekaappeja 
203 -lokerolle. · 

Vaasan konepajaan on hankittu jyrsinkone ja kulis ikaarenhiomakone eka 
rautavaraston ranan kulkm·ataa pidennetty 12 metrilla. 

Oulun konepajaan on rakennettu vaja, 16 m X 7 m , karkeampia levytoita 
ja uuttaustoita varten, seka hankittu mittausosastolle kaasunkehitt&ja- ja 
vaunuosastolle vetokonei. to. 
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Kuopion konepaJ·an alaiseen Piek amaen vaununkorJ·auspaJ·aan on asennettuJ!i:ik!..·uvakallf' ' 0 
1a sen tarveatne-

puujyrsinkone, vannesahau kone, l'irkkelisahauskone, ~merkelitahkokone, hoylt.- !..~lut~~. k!?n~:. 
kone metaDia varten seka sahkomoottori ilmanpuristuskonetta varten. va1a~amee~~hko 

Selontekovuonna tyo kenneltiin paakonepajois a 6-paivi in tyoviikoin. 
Yleensa on tyoskennelty yhde sa vuoro sa. Kuitenkin on u eilla osastoilla 
tyoskennelty kahdessa vuorossa seka suoritettu ylitoita. 

Tunneiksi laskettuna oli varsinaisten tyontekijain ja oppilaiden tyosf'a
oloaika seka paakonepajoissa etta varikkokonepajoissa ja Riihimaen lennatin
konepajassa ~euraava: 

PiUi.konepajoissa ..... . .. . .... . .. .. . . .. . . . ...... . 
'arikkokonepa.joi :1 . . ..•• • ..•. • ..•... .. . . •• . .•• 

J.-ennatinkonepajassa ......... . . . ... . .... . ...... . 
Yhteensa 

v . 1944 

7 593 677 
1072 96 

65 403 
8 731 976 1 

Valmistearvo oli elontekovuonna allamainittu: 

, . . 19 H 

Tuntien Juku 

\'. 194 3 

7 536 711 
9-42 948 
64935 

8 54-4 594 

Vallnistean ·o mk 

, .. 1!)4 :3 - , 

v . 1942 

6 913129 
8 5 637 

74 263 
7 873 029 

v. 1942 

Piiakonepajoissa .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . 405 389 7 7 410 056 497 30 764 183 
Va.rikkokonepajoissa . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 28 201 903 24 882 506 22 503 572 
Lennatinkonepajassa .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. . 1 61596 1570 782 1473 568 

~Yh~te-en~s7a~l~4~35~4~5~3~2~6~-~~ -4~3~6~50~9~7~&~5~j~33~2~7~471~32~3~ 1 

Tyontekijoita ja oppilaita oli konepajoissa yhteensa vuoden1944 paattye .. ii: 

I Tu ntien lu ku 
-----~----~----

\". l!lH v. 1943 

Pii.ii.konepa.joissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 755 3 578 

v . 11)4:! 

3049 
0 Va.rikkokonepajoi sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 9 9 

Lcnnii.tinkonPpajassa .. . . .. . . . . . . .. . .. . _. ,· .:;;. ::· .
7

.-:. -=· ·~---:;-;2:;:;&!:;;5-+------;-;2;.;;1:-:-7-+----:-.::::22~2~ 
1 Ybtecnsii. I 5 017 I 4 784 1 4 111 

Konepajakouluista valmistui 15 veturinlamntittajaoppilasta- ja 1 ammatti
oppila . Uu ia opimuksia laadittiin 12 veturinlammittajaoppilaan ja 42 am-
mattio_ppilaan kanssa. _ 

SahkOlaitokset ja -laitteet. Kertomusvuoden aikana paatettiin varus'taa 
ahkolaitteilla seuraavat 6 liikennepaikkaa: Alalampi., Kaleton, Koululaht.i 
y majarvi, Vihanti ja Viittamaki. Luovutetulle a.lueelle on jiianyt 54 ja vuokrn

tulle alueelle 7, yhteensa 61 ahkoi tettya liikennepaikkaa. Sitapaitsi on liikenne-
paikkojen lukumiiara li aantynyt yhdella, jonka kulutu aikaisemmin isiiltyi 
toisen liikennepaikan sahkonkulutukseen. Nama huomioon ottaen oli sahkois-
tettyja liikennepaikkoja vuoden paattyessa 465 . . 

Luovutetulle ja vuokratulle alueelle jaaneet sahkoi tetyt liikennepaikat edus
tivat liittymisarvoltaan noin 862 kW, jo ta lamppujen o aile tuli n. 184 l<W 
(2 541 lamppua) ja moottorien osalle n. 678 kW (94 moottoria). 

Ennestaan sahkoistetyilla liikennepaikoilla suoritetuista uudis- ja uusimis
toista mainittakoon suoraavat: Hyvinkaalle, n. s. Karjalan konepajaa varten 
rakennettii.n suurjannitelinja muuntoasemineen ja konepajalle a. _ennettiin 

4 

L---=---------------~--------------------------------------------------- - ----
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~iikkucakal1f810voima- ja vaJaistuslaitteet. Lieksan J·a VesiJ'arven atama-alueille a ennettiin ta Een tar1JI'.ame· . • 

.1:~tttt~, k~ne-_ vouna-asetelmat nostoranoJa varten. Useilla liikennepaikoilla suoritettiin eri
va"'~a·~~'"ko·naisia valaistusasetelmatoita, joista mainittakoon Sortava.lan uuden asema-

rakennuksen eka Joensuun ja Rantamaen uusien tavarasuojien valaistusasen
nukset, Kouvolan asemapaallikon asunnon muutos- y. m. sahkotyot seka 24 
liikennepaikalla 48 asunnon valaistusasetelmat. Mantyharjun halkotarhaan 
jarjestettiin voima- ja valaistusjohdot. Lylyn halonantolaituri sahkoistettiin. 
Sodan aiheuttamien vaurioiden korjaustoita jouduttiin suorittamaan useilla 
liikennepaikoilla, varsinkin Helsingin asema- ja hallintorakennukses ·a eka 
lampo- ja vounake kuksessa. 

Hakkarin eisakkeen lahella olevalle Kuokkalankosken siltatyomaalle raken
nettiin suurjannitelinja ja muuntoasema eka asennettiin tyomaan tarpeita var
ten voima- ja valaistusjohdot. Myos Simon ailtatyomaalle asennettiin valiaikai
nen muuntoasema. 

Kun Hyv:inkaan uuden paakonepajan rakennuspiirustuksia ja -suunnitelmia 
on jonkin verran muutettu, on tasta johtuen jouduttu aikaisempien sahkolait
teiden suunnitelmia muuttamaan ja taydentamaan vastaava ti. 

Kintauden vedenottolaitokselle hankittiin uusi pumppu ja entinen pumppu 
siirrettiin sielta kor·jauksen jalkeen Vaa an veturitallille. 

Sahkosirkkelilaitteet asennettiin Antrean, Raivolan, Kaslristen, Lievestuoreen, 
Harman, Hankasalmen, Kankaanpaan ja Loimaan liikennepaikoille. 

Valirauh<tnsopimuksen erinaisten ehtojen tayttaminen on antanut myo kin 
tyot.~ sahkoteknilliselle toimistolle. 

Aanenvahvistuslaitteet hankittiin ja asennettiin 14 liikermepaikalle, nimit
tain' Helsinki,-S ~inajoki, Oulu, Haapamiiki, Jyviiskyla, T-Qijala, Iisalrni, Vira -
oja, Kontiomaki, Kemi, Karjaa, Lahti, Tampere ja Turku. Mainittuja laitteita 
tilattiin myos eraita muita liikennepaikkoja varten . 

Liikkuvan kaluston varu tamista sahkovalaistuksella jatkettiin. Vuoden 
aikana valmistui sahkovalaistavista kuudestakymmenesta Ek-vaunusta 20, 
joista 7:aan _asen_ne.t.ti.in taydellinen_ v:aJaistuskon is to ja l3:een· liityP-tfi}laitteet 
virran ottamisek i generaattorivaunusta. Sahkovalaistuja vetureja valmistui 15. 

Asuntovaunuja varustettiin sahkovalaistuslaitteilla erailla liikennepaikoilla. 
Vuonna 1944 voitiin tyovoiman puutteen vuoksi tehda vain noin puolet pyl

vaslinjojen tayskorjaustoista. Osa uudisrakennustoitakin jai suorittamatta. 
Uusia kaukopuhelinjohtoja rakennettiin yhteensa 911 lun. Lennatinjohtoja 

rakennettiin kaksinkertaisiksi yhteensa 55 johdinkilometria. L;lnnatin- ja 
puh9linjohtoja rakennettiin siis yhteensa 1,877 johdinkilometria. Taman lisaksi 
rakennettiin paikallisia puhelinyhteyksia kaikkiaan 35 liikennepaikalle. 

Viestiyhteyksien varmistamiseksi ilmapommitusvaurioiden varalta raken-
nettiin joukko - tilapaisjohtoja. . · 

Suuritoinen ja vaikeissa olosuhteissa . uoritettu oli saksalaisten tuhoamien 
lin-Kemin ja Kemin-Tornion valisten pylviislinjojen tilapaiskorjaus. lin
Kemin valilla tilapaisesti pystytettiin kaadetut kayttokelpoiset pylvaat ja 
kayttokelvott.omien tilalle asetettiin uudet, joista osa tehtiin suoraan metsiista. 
Kaikkiaan pystytettiin talla rataosalla yhteensa n. 700 pylyiista ja·kunnostettiin 
k'Olme tuhottua puhelinjohtoparia; 'yhte·ensa : 414 • johtlinkilometria. ' Kelnin ja 
Tornion valisella rataosalla kutmostettiin yksi tuhottu puhelinjohtopari, siis 
52 johdinkilometria. 

Suurehkoja viestipylvaslinjojen siirtoja suoritettiin Riihimiien, Turengin, 
Hameenlinnan ja Kuopion liikennepaikoilla ja pienehkoja useaJ..!.a eri paikka
kun.J,l&.lla, 81,1urehkoja ~k,aap~liasennust,o~tii )tehtiin :He1 ·m.~n, Hy'vinkiian;';Toi
jalan, Kuopion·, Kontiomiien, Oulun ja Pie~amae~ liikennepaikoipa_.. Varsi~ 
laajakantoinen oli Piek!'amiien kaapelityo, Josta vam alkuosa ehdittnn tehda 
viime vuoden ~ikana. Pienehkojii kaapelia ennuksia uoritettiin yhdelliitoista 
eri liikennepaikalla . 
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'uurehkoja sahkoisia opaatinlaitetoita suoritettiin Oulunkylassa , Oulussa, -!4ikl:u~'~~ kal'!"" 

HaukiputaaUa ja Kemijarvella ja pienehkoja toita 26:lla eri'liikennepaikalla seka '1~3f:e~~ .. ;~~ 
naiden }aitteiden korjaustoita 18:lla }iikennepaikalla. , PMaki~ee~~hkO-

Rautateiden viesti- ja vahvavirtapylvaslinjojen vuoden 1944 tayskorjaus
tyota tehtiin 2,282.5 ratakilometrin matkalla ja samanaikaisesti vuo ien 1943 
ja 1944 tayskorjaustyota 357 km:n matkalla eli yhteen a 2,639. 5 ratakm:n mat
kalla. Talloin vaihdettiin 5,074 viesti- ja 913 valaistuspylvasta eli yhteensa 
5,987 pylvasta seka 1,454 viesti- ja 451 valaistuspylvaan tyvenvahviketta eli 
yhteensa 1, 905 tyvenvahviketta, ja kunnostettiin rautateiden viestijohtimia 
16,397 johdinkilometria seka rautateiden vie tipylvailla olevia posti- ja lennatin
hallituksen viestijohtoja 21,985 johdinkm eli yhteensa 38,382 johdinkilometria. 
Li aksi vaihdettiin luovutetulla alueella 2,371 viesti- ja 87 valaistuspylvasta eli 
yhteensa 2,458 pylvii ta seka 322 viesti- ja 65 valaistuspylviii:in tyvenvahviketta 
eli yhteensa 387 tyvenvahviketta. · 

Vuoden 1945 pylvasvaihtoa varten merkittiin 13,463 rautateiden viesti- ja 
vahvavirtapylvasta. 

Vuoden 1944 aikana vaheni lennatinjohtojen pituus 1,458 johdinkilometrilla 
ja lennatinkoneiden lukumaara 2 9:lla. Samanaikaisesti lisiiantyi puhelinjohtojen 
pituus 974:lla radari varteen rakennetulla ja 290:lla maantien varteen rakenne
tulla eli yhteensa 1,264 johdinkilometrilla, puhelinkoneiden lukumaara 366:lla 
ja puhelinkeskuskoneiden lukumiiara 9:lla . 

.Lennatinkonepajassa valmistettin vuoden 1944 aikana m. m. 10 lennatin
konetta, 10 napavaihdinta, 6 puheHnkeskuskonetta, 10 puhelinkeskustelinetta, 
50 . iipiopasteen hissikosketinta, 30 varmistuslukk.ok.P ketin~a, 82 kaa_pelinpaa
tetta, 30 kaapelinpiiatekaappia ja erilaisia kytkinlistoja 174 kpl. Viestikorjaus
tyokunnille valmistettiin . m . m. 120 vakipyoraa johtimien pingoitusta varten, 
89 pylvasvyota, 40 paria pylvaskenkia, erilaisia linjakorjaustyokaluja 52 kpl 
seka kuljetus- ja tyokalulaatikoita 7 4 kpl. Vuoden kuluessa korjattiin: 121 len
nati.nkonetta, 67 lennatinkoneen o aa, 43 puhelinkeskuskonetta, 259 puhelin
keskuskoneen o aa, 277 puhelinkonetta, 379 puhelinkoneen osaa; 48 puhelin
vaihtolaitetta, 171 soittokelloa, 591 leimasinta, 20 leimasimen osaa, 959 paine
mittaria, 128 nopeus- ja tulistusmittaria, 50 sahkomoottoria, 298 erilaista vahva
virtakojetta, 40 seina- ja yovartijakelloa, 11 kirjoitu - ja laskukonetta, sah
koisten merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden osia 28, 24 pumppu- ja 3-pyora
resiinaa seka 857 sekalaista kojetta. 

Sotarautatiemuodostelmien viestijoukkueisiin kuuluneet . miehet lennatin
konepajalla valmistivat itselleen ja siviilityokunnille Ga- ja Gb-vaunui ta tila
paisia asunto-, toimisto-, tyo- ja keittiovaunuja seuraavat maariit: viestijouk
kueille 6 asuntovaunua, 9 toimisto- ja asuntovaunua, 5 keittio- ja asuntovaunua 
ja 3 tyohuone- ja asuntovaunua seka siviilityokunnille 2 asuntovaunua eli siis 
yhteensa 25 vaunua. Vaunut vuorattiin lampoapitiiviksi, varustettiin lammity;:;
ja keittokamiinoilla tai uuneilla ja niihin valmistettiin m. m. 88 jakkaraa, 11 
toim.istokaappia, 2 tyokalukaappia, 4 ruokatavarakaappia, 40 vaatekaappia, 
15 -ykSinkerta.ista poytaa, 5 tyopoytaa, 17 puulaatikkoa, 5 penkkia ja 58 yksin
kertaista, sotilasmallista puusankya. 

Leniiatinkonepajassa oli vuoden 1944 paattyessa tyotuntien luku 65,403, 
tyontekijoiden ja oppilaiden keskimaarainen lukumaara 30 ja valmistearvo 
1,861,596: 25. 

Saapuneiden risteilylupa-anomusten perusteella annettiin vuoden kuluessa 
lupa 71 vahvavirta- ja 33 heikkovirtaristeilyn rakentamiseen. 

Sahkolaitteiden asennusanomusten perusteella annettiin 51 valaistusjohtojen 
ja 8 puhelinjohtojen asennuslupaa rautatiealueella olevii.n rakennuksiin. 

Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknillisen toimiston toimesta 6 ja 
ratainsinoorin toimesta 8 seka sahkolaitteiden asennustarkastuksia sahkotek
nillisen toimiston toimesta 31. 
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sa~k~voima- j~ muuntoasemien .kayttotar~ka~~ua jatk~ttiin 
~lut~, k~ne: ·ahkotekmllisessa toumsto sa entlseen tapaan, samom valvottnn liikennepaikko-

pa1aJ- 1a sahko- . 00 hk oo kul t t . 
Lailtut. Jen sa on u us a. 

varastot ja 
l'lankinntd. 

E ittelyja oli vuoden aikana kaikkiaan 90, jois a kasiteltiin yht en a ·361 
asiaa. Taman li aksi ratkaisi sahkoteknillisen toimiston paallikko 59 asiaa. 
Saapuneiden kirjeiden lukumaMa oli 2,868 ja lahetettyjen 1,051. 

V. Varastot ja hankinnat. 

Varastot. Valtionrautateiden varastoi a olevien tavaroiden keskimaarain n 
varastoarvo oli vuonna 1944 477,370,000 markkaa, jo ta maarasta eri varastojen 
osalla oli: Pasilan 237,274,000, Turun 38,415,000 , Vaal'!!'Ln 43,385,700, Oulun 
65 253,200, Kuopion 41,888,400, Viipurin 48,410,000 ja Aani linnan varasto sa 
2, 743,700 markkaa. Tarveaineita otettiin vara toista kaytettavaksi 1,488, 756,800 
markan arvosta ja myytiin muille valtionlaitoksille seka yksityi ille 115,430,100 
markan arvosta. 

Hankinnat. Kaikkiaan ostettiin varastoihin tavaraa v. 1944 1,578,693,000 
markan arvosta. 

Ulkomailta tuotettiin euraavat mii.arat tavaroita.: 

?.1iUi.ra, tonnia _-\rvo Jllk 

Kivih.iilia ja koksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 234,800 n. 193,013,000: -
Pyorii.kertoja ja pyoranrenkaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 6 •> 17,779,000: -
Ratakiskoja tarp ineen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 •> 2,473,300: -
Rautaa ja rautalevyja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,194 ~ 13,476,600: -

ekal. tarvf'aineit.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 127,093,700: -
Yhtcensa noin mk 353,835,600: -

E:Lllamainitusta n. 234,800 tonnin kivihiili- ja kok imaara ·ta on myyty muille 
va.ltionlaitoksille ja yksityisille n. 21 ,130 tonnia kivihiilia, raha-arvoltaan n. 
17,320,000 markkaa. Kotimaasta on edellamainitun maaran lisaksi ostettu muille 
va,ltionlaitoksille toimitettavaksi n. 2,389 tonnia kok. ia, arvoltaan n. 2,559,000 
markkaa, josta tavara ta hankkija.t ovat antaneet la kunsa suoraan vastaan
ottajalle. 

Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1944 va.staanottaneet 2,232 693m 3 

halkoja hintaan mk 412,823,143:- eli kes.kimaarin mk 184: 90 m 3:lta, 669,132 m 3 

paperipuuta hintaan mk 180,250,704:- eli mk 269:35 m 3:lta ja 92,154 m 3 

kaivospolkkyja hintaan mk 26,156,134:- eli mk 283: 85 m 3:lta. Nama poltto
puut on kansanhuoltoministerion alainen rautatiehallituksen puutavaratoimistc• 
hankkinut . 

Ra.tapolkkyja on ostettu501,754 kpl, hirsia 146,328.5 jm seka puhelin- ja 
l nnatinpylvaita 14,943 kpl, jotka kaikki mainittu rautatiehallituksen puutavara
toimisto on hank.kinut. 

Roikonkosken sahalta on vuonna 1944 lahetetty euraavat maarat valmi ta 
tavaraa.: lautoja ja lankkuja 7,951 m 3 , parruja ja pelkkoja 1,306 m 3 ja rakennu.
hirsia 6,176 jm. 

K onnunsuolla olevassa V.R. Polttoturvevalmistamossa saatiin vuonna 1944 
valmistetuksi ainoastaan 3 100 tonnia polttoturvetta sen vuoksi, etta tyot oli 
lopetettava ke akuun 16 paivana koneiden ja kaikkien laitteiden evakuoinnin 
vuok i . 

Laboratorio . Hankintatoimiston laboratoric"sa tutkittiin l /1-6/2-4.4 rwin 
100 tavara- ja ainenaytetta. Viimeksi mainittuna paivana tapahtune ~ a pom
mitukse a tuhoutui laboratorio, minka jalkeen vuoden loppuun mennes a 
valtionrautateiden kemi ti -insinoorit tekivat 389 tavara- ja ainetutkimusta 
Valtion Teknillise•sa Tutkimu. laitoksusa. 
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VI. Liikenne. 

Yleiset liikennemfi;iiraykset. Valtionrautateille huhtikuun 2 6 paivana 192 9 Li i t n me. 

annettuun liikennesaantoon on toimintavuoden aikana tehty euraavat muu-
tokset. 

Sitten kuin rautateilla pantiin kulkuun moottorivaunuja ja rata-autoja va1it
tamaan henkiloliikennetta, on ilmennyt suuria vaikeuksia matkatavaran kulje
tuksen suhten, jota varten naissa vaunuissa on varsin rajoitettu tila. Polku
pyoria ja muuta tilaa ottavaa tavaraa varten tata tilaa ei ole ensinkaan. Ja kun 
rautatienlinja-autoista on voima sa maarays, etta niihin otetaan kirjattua matka
tava.raa vain sikali, ettei matkatavara vic tilaa matkustajilta, liitettiin liikenne
saannon 32. §:n (Matkatavarana kuljetettavat esineet 8. kohtaan euraava 
lisays: 

>>Rautatie voi myo , jos matkatavaran kuljettamiseen tarkoitetut tilat moot
torivaunussa, rata-autossa tai muissa niihin verrattavissa kulkuneuvoissa ovat 
ahtaat, rajoittaa l. kohdassa mainittujen tavarain kuljetettavaksi otettavaa 
maaraa ja kieltaytya ottamasta 2. kohdassa mainittuja tavaroita matkatavarana 
kuljetetta viksi .» 

Liikennesaii.nnon 25. §:n 3. kohdan mukaan oli matku taja, joka tavattiin 
ilman kelpaavaa matkalippua,. velvollinen suorittamaan kaksinkertaisen maksun 
ilman matkalippua kulkemaltaan matkalta, mutta jos han ennen kuin matka
lippua hanelta va.adittiin ilmoitti konduktoorille, ettei han ollut voinut luna taa 
matkalippua, oli hanen matkalipun tavallisen hinnan li aykseksi suoritettava 
2 markan suuruinen lisamaksu. 

Tama lisamaksu oli liian mitaton estamaan sita, etta junaan noustiin ilman 
matkalippua, ja koska matkalippujen myynti aariaan myoten taysi a junis a 
kaikille matkaliputtomille matkustajille tuotti konduktoorille voittamattomia 
vaikeuksia ja monen matkustajan onnistui niin ollen, varsinkin lyhyilla matkoilla, 
matkustaa maksutta, muutettiin liikennesaannon 25. §:n (Matkalippujen tarkas
tus) 3. kohta kuulumaan seuraa vasti: 

>>3. Matkustaja, joka junassa tavataan ilman kelpaavaa matkalippua, on 
alempana mainituin poikkeuksin velvollinen suorittamaan kaksinkertaisen 
maksun ilman sellaista matkalippua kulkemaltaan matkalta, tai ellei matkasta 
saada taytta varmuutta, junan lahtoasemalta sille asemalle, jolla juna, sen 
jalkeen lmin a ia havaittiin, ensiksi pysahtyy matkustajia jattaakseen. Taman 
li aksi kannetaan tallaiselta matkustajalta 10 markan lisamaksu. Sellainen mat
kustaja voidaan ita pait i tuomioistuimes a saattaa laissa siiadettyyn ran
gaistukseen. 

Jos matku taja niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa ennen kuin 
matkalippua hanelta vaaditaan ilmoittaa konduktoorille, ettei han ole voinut 
lunastaa matkalippua, tulee hanen konduktoorilta tai lahimmalta sopivalta 
pysahdysasemalta lunastaa tavallinen matkalippu seka liputta kulkema.Lleen 
etta jaljella olevalle matkalle ynnii. sen lisaksi suorittaa 10 markan lisamaksu. 
Sellaista lisamaksua ei kuitenkaan kanneta matkustajalta, joka tulee j unaan sel
laiselta liikennepaikalta, jolla ei myyda lippuja.>> 

Liikennesiiannon I Liitteen (Maaraykset tavaroista, joita otetaan kuljetet
taviksi erityisin ehdoin) 9. §:n l. kohdan maariiykse ta myonnettiin poikkeuk
sellisten olojen jatkumisen vuoksi se helpotus, etta paaleihin puristettuja heinia 
ja olkia sekii parkkia saadaan toistai eksi ja siksi, kunnes toisin miiarii.taan, myos
kin toukokuun--elokuun aikana kuljettaa valtionrautateillii liikennesaannon 
maarayk i ta poiketen avovaunussa ilman vaununpeitetta, elidolla, e_tta rauta
tie ei vastaa vahingosta,. joka aiheutuu peitteetta kuljetuksesta, ja etta peitta
mattomat . heina-, olki- ja parkkivaunut sijoitetaan mahdollisimman kauas , 
vahintaan 12 akselin paahan veturista. 
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Liikenne::;aaimon I Liitteen 29. §:n 2. momentin a-kohdan 2-4 kappalei-sa 
annetuis a J?laaray~si sa, jotka koskevat inhoittavien ja pahanhajuisten aineiden, 
myo tu?re1den ~md~n, piially ta ja avovaunu sa kuljetu ta, myonnettiin pcik
keuksellisten oloJen Jatkumisen vuoksi se helpotus, etta luita ja llimalappuja eli 

· kalkittuja nahkajatteita saadaan toistaiseksi ja kunnes toi in maarataan kul
jettaa valtiomautateilla liikennesaannon maarayksista poiketen avovaunussa 
kautta vuoden ilman suojapeitetta iten, etta vaunun pohja.lle, kuormattavan 
tavaran alle, asetetaan paksua pinkopapeda ja etta vaunu kuljetuksen paa
tyttya vastaanottajan toimesta ja asemapaallyston valvonnan alaisena heti 
de infisioidaan ja pohjalla ollut paperi poltetaan. 

JunaturvallisuussiiiintO. Maaliskuun 21. paivana antamallaan kiertokirjeella 
N:o 4/672 ra,utatiehallitus kumosi junaturvallisuu~ aannon 118. §:n 17. ja 18. 
kohdat seka 126. §:n 4. kohdan ja muutti 126. §:n 3. kohdan nain kuuluvaksi: 

>>3. Juna ei saa lahtea junanlahetysasemalta tai sivuuttaa puhelinvartio
paikkaa tai suojastusopastinta ennen kuin edellakulkeva juna on sivuuttanut 
seuraavan puhelinvartiopaikan tai suojastusopa teen tai aapunut seuraavalle 
j unanlahet ysasemalle .>> 

Toukokmm 11. paivana antamallaan kiertokirjeella N:o 6/793 rautatiehallitus 
muutti junaturvallisuussaannon 139. §:n l. kohdan ensimmaisen kappaleen nain 
kuuluvaksi: · 

))l. Kun juna, joka aikataulun mukaan sivuuttaa liikennepaikan pysahty
matta, on syysta tai toisesta silla pysaytettava, tai kun aikataulun mukaan 
vain junakohtausta varten liikennepaikalla pysahtyva juna on silla pysaytet
tava, on liikennepaikalla mahdollisesti oleva lahtoopastin pidettava sei -a, m
nossa ja sen lisaksi meneteltaya seuraavasti:» 

SamaHa kiertokirjeella rautatiehallitus maarasi lisattavaksi junaturvalli
. uu saannon 143. §:aan nain kuuluvau uuden kappaleen: 

>>126. §:n saannoksien estamatta voidaan virkamatkaan k.aytettava rata
auto ja moottoriresiina lahettaa edellakulkevan junan peraan tahystysmahdolli
suuksiin vaikuttavan saatilan ja maastosuhteiden mukaan turvalliseksi harki
tun valiajau jalkeen. Rata-autou tai moottoriresiinan kuljettajalle on ta11oin 
elvasti ilmoitettava, ettei edellakulkeva juna ole viela sivuuttanut valilla ole

vaa puhelinvartiopaikkaa tai saapunut seuraavalle junanlahetysasemalle ja mit a 
- muuta hauen on matkalla mahdollisesti otettava huomioon.>> 

Kaikille asianomaisille osoitetulla kirjeella tammikuun 20. paivalta rauta
tiehallitus selven i maarayk iii 11. s. kohtauslapun antamise ta konduktoorille 
ja veturinkuljettajalle. 

Samanlaisella kirjeella tammikuun 2 7. paivalta rautatiehallitus ilmoitti kai
kille asinomaisille, etta maiuittu kohtauslappu voidaan tietyilla edellytyk: ilia 
antaa konduktoorille ja kuljettajalle myos laiturivaihteen valityksella, ja antoi 
siita yksityiskohtaiset ohjeet. 

Kiertokirjeella N:o 1/105 tammikuun 13. paivalta rautatiehallitus, kumoten . 
junaohjaajille helmikuun 11. paivana 1916 vahvistetun ohjesiiannon, antoi 
junaohjaajille uuden ohjesaannon. Heidan tehtavanaan on sen mukaau juna
liikenteen ja kuljetuksien ohjaus liikennejak ·ojen piiallikoiden heille maarattii
villa toimialueilla. 

Kaikille asianomaisille osoitetulla kirjeella elokuun 15. paivalta rautatie
hallituksen paajohtaja kaski llikennejaksojen paallikoita heti miiiiraamaan jak
soonsa erityisen henkilon llikenteen hoidon ja vaunuston kayton tarkkailijaksi. 
Nama n. s, liikenteen valvojat kuts-p.ttiin ensin rautatiehallituk een saamaan 
yk ityiskohtai ta opastusta tehtaviensa uoritusta varten, ja toimeensa h 
ryhtyivat elokuun ja syyskuun vaihteessa. 

Samanlaisella kirjeella tammikuun 13. paivalta rautatiehallitus antoi kail{ille 
a ianomaisille miiarayksia puhelinvartiopaikkojen hoitajille asetettavista pat -
vyysvaatimuksista. 
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Toukokttun 1. pi.iivana tuli voimaan llikenneosaston linjahallinno ·sa palvele
van kirjurin, lipunmyyjan ja sahkottajan seka it enai is a vuoroissa toimivan 
ylimii.ii.Taisen sahkottajan ja llikenneoppilaan uusi johtosaanto, jolla kumottiin 
yyskuun 24. paivana 1931 samoille virkailijoille annettu johtosiianto. 

Liikennepaikat. Toiminta vuoden aikana tehtiin liikennepaikkojen suhteen, 
niilla e iintyvan liikenteen laadusta ja laajuude ta johtuVina toimenpiteina seka 
yyskuussa tehdyn valirauhan johdosta toimipaikkansa menettaneiden viran 

ja toimen haltijain sijoittamiseksi, seuraavat muutokset: 
Nurmek en, Taavetiri ja Viinijarven neljannen luokan asemat sekii Uusi

Vart iliin laiturivaihde korotettiin kolmannen luokan asemiksi; 
KiUl'uveden, Outokummun, Parkanon, Ven.etmiien ja Vuonislahden viiden

neu luokan asemat seka Hajalan ·pys'ii.kki neljannen luokan a emiksi; 
Etusimolan, Huuhanmiien, Kaitjarven, Lappohjan, Murtomaen, Oripohjan, 

Porokyliin, Paaskylahden, Raudaskylan, Risteen ja Sotkamon pysiikit (ka 
Halikon, Heinoon, Metsiikyliin, Peltosalmen ja Virkkalan laitUl'ivaihteet vii-· 
dennen luokan a emiksi; 

Aittojarven, Jamijarven, Kaxijoen, Komun, Kuonan, Nousiaisten, Paukka
jan, Rantiimiien, Silvolan, Suoniemen, Valkeajiirven ja Vuolingon laiturivaih-
teet py akeiksi; . 

Aittaluodon vaihde laituTivaihteeksi; eka 
Koululahden ja Matasvaamn · eisakkeet laitrueik i. 
Tahtelan aseman alaisena avattiin liikenteelle Tyris-niminen laituri. 
Jarveliin kolmannen luokan · asema alennettiin neljanteen ja Tervajoen 

neljannen luokan a ema viidenteen luokkaan. 
Viilirauhan johdo ta ·men:etettiin·kaikkiaan 134 miehltettya liikennepaikkaa. 
Henkilokunta. Vafuauhan johdosta luovutetuilta alueilta vapautui 516 vir

kaa ja 858 tointa. 
Valtionrautateiden autoliikenne. Valtionrautateiden autoliikennetta, joka 

kasittaa kuorma- j a linja-autollikenteen, on rautatien omi tamilla autoilla har
joitettu samassa .laajuudessa kuin edellisen toimintavuoden aikana, lukutm
ottamatta linjaa Jaakkima-Lahdenpohja, joka jai syy kuu a tehdyn vali
rauhan johdosta luovutetulle alueelle, ja linjaa Kauliranta-Muonio, jonka 
liikennoiminen keskeytyi sotatoimien takia syyskuun 23. paiviinii, seka linjaa 
Siuntio-Lohja, joka muutettiin valirauhan johdosta kulkemaan Kauklahden 
asemalta Lohjalle. 

Tavarain kotiinkuljetus rautatien toimesta rautatien autoilla aloitettiin 
Haminassa ja Sotkamossa kesakuun l piiivana. 

Rautatien autolinjoille vahvistettiin marraskuun 2 3. pa.iviina uusi tariffi 
noudatettavaksi henkiloliikenteessa euraavan joulukuun I. paiviista lukien. 
Tama koroitettu tariffi on hintaneuvo ton ja kulkulaitosten ja ylei ten toiden 
ministerion hyvaksyma kaikille maassa liikennoitaville autolinjoille. 

Autoyhdysliikenne. Yhd)C llikentee~sa valtionrautateiden kan sa ovat toi
mintavuonna olleet samat yksityisten autoliikennoit ijain liikennoimat auto
linjat kuin edellisena vuonna, nimittain Jarvenpiia-Orimattila ja Suonenjoki 
-Iisve.·i. 

Aikataulut. Aikataulua n:o 109, joka tuli voimaan elokuun 25. piiivana 1941, 
seUl'attiin maaliskuun 15. paivaan saakka, jolloin uu i aikataulu, n:o llO, otet
tiin kaytantoon. Jo aikaisemmin oli vallatuilla alueilla Syvarille, Karhumakeen 
ja Aunuksenlinnaan saakka otettu kaytantoon valiaikai ia aikatauluja, joita 
noudatettiin, kunnes nama alueet joutuivat luovutettaviksi sodan vuoksi. Syys
kuussa tehty vafuauha katkaisi suoran yhteyden Helsingin ja Turun valilla, 
jolloin liikenne oli siirrettava kulkemaan Hyvinkaan-Lohjan kautta. Samoin 
jouduttiin luovuttamaan Viipurin, Antrean, Eli envaa.ran ja Matkaselan risteys
asemat, joten junallikenne naihin llittyvilla rataosilla lakka i, ja rautieyhteys 
Ka1·jala ta Savonlinnan kautta katke i. Polttoainetilanteen ja veturien puutteen 

1Aikenn4!. 
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johdosta on erir.ai ·ia henkilojunia ollut pakko peruuttaa valiaikaise ·ti, ja useiden 
muiden aikatauluja oli hidastetta va jouduttae sa kayttamaan vetureissa halkoja 
hiilien asemesta. 

Sota-ajan aiheuttamista vaikeuksista johtuen on junien kulku ollut hyvin 
epasaannollista ja myohastymisien muodossa aikataulusta poikkeavaa. 

Valtio:nrautateiden mainostoiminta. Toimintavuoden kulue sa julkaistiin 
edelleen Joukko tiedoitusluontoi ia ilmoituksia seka jarjestettiin anomalehdille 
tiedoitu tilaisuuk ia ja valitettiin niille uutisaineistoa. Varsinainen aktiivinen 
mainonta oli va,llitsevasta tilantee ta johtuen edelleen pysahdyk i sa. Aikataulu
ilmoitusten julkaiseminen jatkui aikaisenimin supistetun ohjelman .mukaise ti 
22 lehde a eri puolilla maata. 

Tavaroiden puuttuminen ja liikatavarat. Sellaisia eri liikennepaikoilta ·aapu
neita ilmoituksia, joi sa ilmoitettiin kuljetettavaksi jatettya tavaraa puuttuvan. 
ja joiden johdosta tiedustelujaoston on taytynyt ryhtya toimittamaan tutki
muksia, on toimintavuoden aikana kertynyt 16,306. Edelli ena vuonna oli va -
taavien asioiden lukumaara 10,140. Liikatavaroiden lukumaara oli toiminta
vuonna 3,366, sen ollessa edelli ena vuonna 2,599. 

· Puuttumisi.lmoitusten ja liikatavaran lukumaan lisaantyminen on johtunut 
niista poikkeuksellisista tilanteista, jotka aiheutuivat sotatoimista Karjalassa ja 
Lapissa, johtaen iirtovaen valtavaan liikehtimiseen, ja puuttumisilmoitusten 
·amoin kuin liikatavaroiden uuresta lisaantymi esta ilmenee, etta kuljetetta
va,ksi on jatetty huomattavat maarat tavaraa sek~osoitteettomana etta virheel
li ·ella osoitteella varustettuna ja etta tavaroita vaunuihin kuormattae a on 
tapahtunut virheellisyyksia. Tapausten runsauden vuoksi niiden selvittely on 
vaatinut paljon aikaa ja tyota, eika puuttuvia tavaroita ole laheskaan kaikkia 
voitu loytaa ja toimittaa vastaanottajilleen yhta vahan kuin kaikelle liikatava-. 
ralle on onnistuttu loytamaan omistajia. 

Vahingoittunut tavara. Ta varoiden vahingoittumisesta on tiedustelujac toile 
saapunut toimintavuoden kuluessa 6,620 ilmoitusta. Edelli ena vuonna oli 
va,hingoittumistapausten lukumaara 6,400. Naiden tapau ten jatkuva fuaan 
tyminen johtuu odan aiheuttama ta poikkeuksellisesta liikenteesta ja tavaroi
den puutteellise ta paallystami esta, kun nykytilantee sa ei ole aina mahdolli
suut'ta varustaa tavaroita paallyk ella, joka pystyi i suojaamaan tavaran, illa 
huolellisestikin kasiteltaessa kuljetusesineet ovat nykyolois a, kun vaunut on 
kuormattava aariaan myoten tayteen ja kuljetuk et pitkistyvat junien kulun 
epasaannollisyyden takia, alttiina vahingoittumiselle enemman lmin ennen. 

V arkaustapaukset. Kaikk.ien tarvikkeiden niukkuus on aiheuttanut toi
mintavuoden aikana yha lukuisammin tapauksia, etta kuljetettavak.si jatettya 
tavaraa on vara tettu, jota ei ole voitu kyllin tehokkaasti estiia, kun riittavan 
vartioinnin jarjestamiseen ei ole ollut mahdolli uutta henkilokunnan puutteen 
taltia. 

Viivastyneet kuljetukset. Tavaralahetysten kuljetu ten viiva tymi. csta ynna 
muista tavarankuljetusta k.ohdanneistaepasaannollisyyksistasaapuneiden ilm i
tusten sek.a tavaran lahettajien ja vastaanottajien tavaralahety ten suhteen 
tekemien valitusten johdosta on myos toimitettu tutkimuk. ia. Naita ilmoituksia 
oli toimintavuonna 2,033. Edellisena vuonna niita oli 966. Lisays johtuu juna
liikenteen saannollista kulk.ua horjuttaneista seikoi ta. 

Korvausanomukset. Tavaran k.atoamisesta ja vahingoittumjsesta seka vii
vastynee ta kUljetuk esta y. m. tavaran kUljetu ta kohdanneista epasaannolli
syyksista tehtyja k.orvausvaatimuksia on toimintavuoden aik.ana ka. itelty 
4,245 k.appaletta. Edellisena vuonna niiden lukumaara oli 7,130. 

Perimaton tavara. Tiedustelujaoston toimesta toimitettiin H elsingisEa toi
mintavuoden aikana seitseman eri huutokauppaa, joihin asemilta maaraysten 
muk.aan lahetettiin erilaatuiset perimatta jatetyt tavarat ja loytotavarat myy-



-33-

taviksi. Myyntieria oli nai a huutokaupoi sa yhteensa 2,668. Edellisena vuonna Liikmne. 
niita oli 1,52 9. 

Perimatta jatettyjen matkatavaroiden tarkkailua varten :saapui tiEC1u tclu
jaostoon eri a emilta toimintavuod n aikana 1,156 ilm itu ta. 

R autatien alueella harjoitettu liiketoiminta. Rautatien liikennepaikoHla ja 
naiden alueilla, joiden kayttoa koskevat a iat ka ·ittelee rautatiehallitukE n 
liikenneosa to, harjoitetaan yksityisten yrittajien, yhtioiden ja CI·aiden valti n
Laitosten toimesta varsin laajasti kaikenlaista liiketoimintaa , joka kohdistuu 
a ·emaravintolain, kahvitarjoilujen kiosltimyymali:iin, yleisten puh limien y. m . 1-. 

pitoon ja joka on yksityiskohtais<: ti maaritelty kussakin tapaukse sa tehdylla 
::;opimuksella, jois a on, pait i muuta, maaratty myos vuokramak5u, joka liik
keen harjoitta.jan on suoritettava oikeudestaan rautatielaitokselle. A ema
ravintoloista ja suurem.nllsta kahvitarjoiluista tama vuokramaksu on jo aikai
·emmin maaratty uoritettavak i maaraprosenttina liikkeen bruttotulo ta. Vu -
den 1943lopulla rautatiehallitus miiariisi, etta tama menettely, vu.okran maksa
minen prosenttina bruttotulosta , oli ulotettava kaaittamaan kaik)d liikennepai
koilla ja niiden alueilla harjoitetusta liiketoiminnasta tehdyt opimukset. Tama 
laaja muuto tyo, joka kii itti 236 opimu ta, pantiin alulle marraskuu a 1943 
ja saatettiin loppuun maaliskuussa 1944. Tyo suoritettiin rautatiehallituk< cn 
liikennetoimi tossa ilman mitiian k skeytyk iii.. 

Rautatiekirjakauppa Oy:n ja rautatiehallituksen viilinen . opimu · kirjojEn, 
·anomalehtien ja muiden painotuotteiden kauppaamisesta liikennepaikoHla ja 
junissa tehty sopimus lakkaa olema ta voima sa joulukuun 31. paivana 1945. 
Sopimuk ·en uu imisek i ajau vaatimusten mukaisek i ja myyntioikeude t a 
rautatielle tulevau vuokramak un maa.riiamiseksi uoritettavaksi prosenttina 
yhtion tulojen peru teella ryhdyttiin jo toimintavuoden aikana neuvotteluihin. 

Kansainvaliseu Makuuvaunu- ja Eurooppalai en Pikajunayhtion ja rautati<..
hallituksen valilla tehty sopimu ravintolavaunuliikkeen harjoittamisesta val
t ion rautateilla sanottiin elokuun 25 . paivana irti lakkaavaksi olema ta voima. a. 
lokakuun 31. paivana 1946, kuten opimuk es a miiiiratiiiin. 

VII. Tariffit. 

Tariffit. Kesakuun 2 seka kesakuuu 22 paivina 1944 annetuilla asetuksilla Tari/Nt. 
muutettiin erinai iii. tariffisiiannon pykalia, jolloin 2 luokan ja 1 luokan liput 
l. 8.-44lukien kohosivat va taa.vasti 33 Y:J ja 20 % lla. 

Joulukuun 2 paivana 1944 rautatiehallitu. piiatti, etta maksu valtionrauta
teiden ja Loviisa-Vesijarven rautatien valise a tavarayhdysliikenteessa La b
den asemalla toi.mitettavasta iirtokuormauksesta on l. l. 1945lukien 70 pennia 
100 kilolta . 

Joulukuun 30 paivana 1944 rautatiehallitus piiatti , etta mak u valtionrauta
teiden ja Joltioisten rautatien valisessa tavarayhdy liikentee a Humppilan 
asemalla toimitettavasta siirtokuormauk esta on l. l. 1945 lukien 70 pennia 
100 kilolta . 

Rcihti- y. m. alennuksia. Tammikuun 14 paivana 1944 rautatiehallitus .!11-YOD si 
Finnish Chemicals Oy:lle sellaisen rahtialennuk en, etta sen tehtaalle Aetsaan 
lahetettii.van, laiva sa paallyksetta irrallaan kuljetetun keitto uolan kuljetus
maksutsaatiinlaskea edelleenkin vuoden 1944loppuunsaakka 10 luokan mukaan. 

Helmikuun 2 paivana 1944 rautatiehallitu myonsi 50 %:n alennuksen rahti
ja pikatavaralahetyksista, jotka Sotasokeiden Harjatehdas lahetti Tikkmilan 
a. emalta tai jotka lahetettiin mainitulle tehtaalle Tikkurilan asemalle. Alennu ·, 
joka ei ko kenut saadettyja vahimpia mak uja, oli voimas a 15. 2.- 31. 12. 1944. 

1120-!6 5 
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'l'aril/it . Kesakuun 15 paivana 1944 rautatiehallitus myonsi 20 % n alennuksen niiden 
koivu-, haapa- ja leppaprop ·ien kuljetu mak uista, jotka Suolahden Pilk -
yhtym jaa Iisveden Pilke-yhtyma lahettivat Oy Petko Ab:ll Ii ved Ita ja Suo
lahdesta Malmille ja Lielahteen. Alennus oli voimassa 20. 6.-31. 12. 1944. 

Elokuun 8 paivana 1944 ra.utatieh3.llitus maarasi, etta ne 2 m tai ita lyhyem
mat aisatut tai aisaamattomat koivupolkyt, jotka lahetetaiin pilketehtaille·auto
pilkkeiksi valmistettaviksi, rahditetaan l. 9. 1944-31. 12. 1945 k ivuhalkc
tariffin mukaan. 

Syyskuun 8 paivana 1944 mutatie.hallitus maariisi, etta ne 1-2 -¥2 metrin 
pituiset polttopuina kaytettavat manty; ja kuusipaperipuut, jotka Oy H. Saasta
moinen Limited lahettaa Kajaanin,-Pieksamaen ja Huutokosk n-Viinijarven 
rataosilta Sornaisiin Oy Arabia Ab:lle ja Riihimiielle Riihima n L , i Oy:lle, on 
15. 9. 1944-l. 9. 1945 valisena aikana rahditettava havuhalkotariffin mukaan. 

Marraskuun 22 pai.vana 1944 rautatiehallitus myomi 10% n rabtialennuk n 
lliista puuvillatuoteH1hetyksista, jotka Oy Finlays n- F r. sa Ab lah tti erik iF
sisustuksella varustetuis ·a vaunuicsa Humppilasta Tampereelle. Alennu li 
voimas a 25. 11:-31. 12. 1944. 

Joulukuun 16 paivana 1944 rautatiehallit}:ls myonsi Finnil'lh Chemicals Oy:lle 
sellaisen rahtialennuksen, etta sen tehtaalle Aet aan lahet ttavan, laivas ·a paal
lyksetta irrallaan kuljetetun keitto uolan kuljehtRmaksut saadaan laRkea vuoden 
1945 aikana ·w tariffiluokan mukaan. 

VIII. HenkilOkunta. 

Flenkilohmta. Henkilokunta . Kunkin o aston henkilokunnan lceskimiiiirii.inen su~truus vuo-
den 1944 aikana ja edelli en vuoden vastaa vat luvut nahclaan , euraa vast a tau
lukosta . 

I Vakinai stn Ylimiiiiriiistii I TyOHHsHi , Yhtee nsa 
h e nkilo lm nta:t he nkllo knntna likimiiiirin 

-. 

I I I I I l 9H 1\143 l \144 HH3 l HH 19 -13 1044 l !)43 

Rautati<'hallitus . . . . . .. .. ...... . 464 452 124 127 87 78 675 657 
Linjaball into .. ....... . ........ 13 31 13413 6 8-!6 6154 11585 1148-! 32 262 31051 

iita: 
Talousosasto ...... . ............ 141 135 28 30 1() 1(j 185 181 1 
Rataosasto :::::::::::::::::::: I 1060 1092 28 19 3 495 1 3 822 4 5 3 4 933 
1.\:oneo asto 3425 3362 1 995 1818 4 804 1 4 485 10224 9 665 
Varasto-osa to ....... . ..... . ... 1 144 130 137 1-!3 2 366 2 188 2 647 2 461 
Liikenneosasto ...... . . . . . . ..... 9061 8 694 4658 4144 904 973 14 623 13 811 

Rantatierakcnnnsosasto 
~~-t~~~- li I 14 295 , 13 865

1

6 97o 

1

6 281 1 

43 41 146 2961 

11672 1 

587 

11 562 , 32 937 f 31 708 1 

1 714 776 2 051 
h:aik.kiaan l lJ 338 13 9061 7 116 I G 577 I 12 259 13 276 1 33 713 I 33 759 1 

Peruspallckaista virkaa tai tointa taikka toista ylimaardista tointa valiaikaisena 
tai sijaisena hoitam'Lan midrdtyn ylimddrdisen toimen haltijan oikeus ikiilisiidn. 
Sen johdosta, etta valtiovarainmillisterio oli kirjelmallaan N:o 2337, 30/ 3 1944, 
ilmoittanut , etta ministerio ei halunnut asettua vastu ta,valle kannalle siina 
uhtee sa, etta ministerion kirjelmassa N:o 5599, 9/ 11 1943, annettuja, ylimaarai

. en toimen haltijan ikalil'laii ko. kevia maarayksia saataisiin . oveltaa valtionrau-
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tateilla. vuoden 1943 alu ·ta alkaen, rautatiehallitu · 'ilmoiHi toukokuun 5 p:na, llndrilohmta . 

etta valtiovarainministerion ed llamainitun kirjdman rraiiiayksia, jotka li 
annettu tiedoksi rautatiehallituksen kiTjelmalHi. N:o H 666/15530, 26/11 1943 
oli noudatet.tava takautuva ti tammikuun 1 paivasta 1943 lukien. 

Palkkaus virantoimituksen keskeytyksen aikana. Rautatiehallituksm huhti
kuun 28 paivana paivatyn kirjeen mukaan oli valtiovarainministerio huhtilmun 
18 paivana ilmoittanut, etta vaikka palkkauslain 8 §:n 2 momentin sanamuoto 
voi antaa perustetta sellai ellekin tulkinnalle, etta vahentamaton palkka u voi
daan maksaa ainoastaan sa ira ud n alkamispaivaii seuraa van kuudenkymmenen 
paivan ajalta, ministerio kuitenkin katsoo kohtuulliseksi , dta tapaturman tai 
ammattitaudin aiheuttama.n virantoimituksen kEskeytyk,En aikana saadaan 
palkkaus maksaa vahentamattomiina kuudenkymmen n paiviin ajalta riippu
matta siita , onko ke keytys ollut yhtajaksoinen vai ei. · 

Valtion vxkinxisessa tyossd olevien, tyosopimuk.sen nojalla otettujen kuulca~tsi
tai vuasipxlkkaa 1~xuttivien tyontekijain vdliaikainen perhelisa. Rautatiehallitus 
ilmoitti tammikuun 7 paivana kulkulaitosten ja yleisten tbiden ministerion paat
taneen, etta va,ltion vakinaise. a tyossa olevalle, tyosopimuksen nojalla otetulle 
kuukausi- ja vuosipalkkaa nauttivalle tyontekijalle on tammikuun l paiva ta 
l944lukien toistaiseksi suoritettava valiaikaista perheli iia samojen perusteiden 
mukaan, kuin sita on valtioneuvo ·ton 7 paivana tammikuuta 1943 ja 1 paivana 
huhtikuuta 1943 (rautatiehallituksen kirjelmat N:o H 40/395, 18/1 1943, ja 
N:o 956/4519, 22 /4 1943) tekemien paatosten mukaan suoritettu vuonna 1943. 

Ka!Ziinpxikanlisdn mxksaminen erindisissd tapattk.sissa. Syyskuun 15 paivana 
paivaty sa kirjelmiissa rautatiehallitus ilmoitti valtio arainmini terion antamat 
ohjeet, jotka koskivat kalliinpaikanli an maksami, ta sodan johdcsta t i elle 
paikk.akunnalle tyoskentelemaan siirretyille viran- ja toimenhaltijoiUe. 

Kemijdrven-Voitajoen rataosalla mxksettava korvaus virantoimitul~sesta asema
pJJikan ~tlkopuolelta. Rautatiehallitu ilmoitti toukokuun 12 paivana kulkulai
tosten ja yleisten toiden ministerion oikeuttaneen rautatiehallituksEn korvaa
maan vuoden 1944 vastaavista maararahoista KemijaTven-Vcitajcen rata
o alia marraskuun l paivan 1942 ja elokuun 31 piiivan 1943 valisena aikana. 
viranteossa olleille valtiom'autateiden liikenne- ja k neosastojen viran- ja toimen
haltijoille taannehtivasti erotuksen normaalisesti la kettujm paiva- ja yorahojen 
ja heidan nostamiensa, viranteo ta vieraalla paikkakunnalla suoritettujen kor
vausten viililla. 

Junahenkilol,;unnan vimntoimitusr-ahat j1mien myohdstyessii. Suomen veturi
miesyhdistyksen anomuksen johd sta, etta virantoimitusrahojen saantiin oikeut
tavaksi ajaksi saataisiin la kea myoskin junan myohastymisaika, mikali juna on 
aikatauluajastaan myohastynyt viihintiian puoli tuntia, rautatiehallitus ilmoitti 
huhtikuun 12 paivana katsovansa, ettei anomus anna aihdta toimenpiteisiin 
voimassaolevien maaraysten muuttamiseksi. 

Konepxjatyontekijdin vuosilomapalkan maksaminen. Talouscsaston johta.ja 
ilmoitti elokuun 14 paivana paivatyssa kirjeessaan suostuneensa siihen, etta 
Pa ilan konepajan konttoripaallikolle annetaan tility ta vastaan SO,CCO markkaa 
varoja kaytettavaksi konepajan tyontekijain vucsilomapalkkojm maksamista 
varten. 

Kirjee sa joulukuun 11 paivalta talou csa ton johtaja kehoitti asianomai ia 
kiinnittamaan huomiota a etuskokoelmas a numerolla 829 julkaistuun, 16 pai
vana marraskuuta 1944 annettuun valtioneuvcst n piiatokscen tyopalkkojen 
ylimdardisestd korot?tksesta. 

Rl.utatiehallitus lahetti heinakuun 21 paivana asianomaisille tiedoksi ja 
aiheutuvaa toimenp.idetta varten puol~£Stusministerion kiertokirjeen 21 (6. 1944, 
otapalveluksessa oleville asevelvollisille ja vapaaehto·isille maksettavan palkan 

ilmoittamisesta. 
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Sotapalvelukseen kutsuttujen palkkaus. Rautati hallituk en heinakuun 28 
paivana paivatty kirjc .·isalsi puolustu mini t rion ilmoituksen , tta scllai Et 
rautatieH1iset, jotka ruumiinvamman tai sairauden perusteella aikaisemmissa 
kutsunnoissa oli maaratty nostoviien II luokkaan, :inutta myoh m.min kutsuttu 
uudelleen sotapalveluk een olivat oikE.ut.ettuja toime taan tai t opaikastaan 
iulevaan palkkauk ·een niilla edellytyksilla, jotka n mainittu syyskuun 2 5 piii
vana 1941 annetUEsa valtion uvcston paatokse "a. 

Rautatiehallituksen kirje elokuun 18 piiivalta LaU n:aiiiayk~ia. jotka ko -
kivat n. s. re ervilai ·palkkau ta. 

N. s. reservilaispalkkauksen maksaminen. Kirj essa joulukuun 2 paivalta 
talousosaston johtaja viitta i rautatiehallituk n kirjelmii , Ea N:o H. 616/3794, 
21 /4. 1944 oleviin ohjei iin, joiden mukaan valtion viran- tai toimenhaltija, yli
maarainen toimihenkilo ja vakinainen tyontekija, joka otatilan aikana on kut
suttu otapalvelukseen, joka. ei ole a evelvolli uuslain edellyttamaa aannollista 
palvelusta vakinai e sa vaes a, tai reservin kertau harjoituksiin taikka ylimiia
rais en palveluk een, on oikeutettu saamaan rautatiehallituksen kiertokirjeen 
N:o 7fH. 348, 3/10. 1941, mukaisen palkkauk en siihen a ti, kunnes hiinet pal
veluk ·esta vapautetaan tai toi taiseksi lomautetaan, ja kiinnitti a iancmaisten 
huomiota yllamainittujen ohjeiden tarkkaan noudattamiseen . 

Sellaisten sotapalvelukseen kutsuttujen II luokan nostomiesten palkkaus, jotka 
aikaisemmin eivat ole olleet sotapalveluksessa. Rautatiehallituk en kirje elokuun 
18 paivalta sisalsi puolu tu ministerion yllamainit UE"a palkkausasia .Ea antamat 
maarayk et. 

Palkkauksen suorittaminen viran- tai toimenhaltijalle sotapalvelusaikana. 
Elokuun 25 paivana rautatiehallitus ilmoitti tiedok~i puolustusministe1ion kir
jeJ:nalliian 16/8 antamat miiaraykstt, jotka kcskivat cdelliimainittua pall{kau&
a Iaa. 

Yhteys- ja t·autatieupseerien pdivMahat. Talouso ·a ·ton johtaja ilmoitti joulu
kuun12 paivana, etta Paamajanrautatieo aston kirjelman N:o 2736jRaut.1 j7/8 b 
·al., 22 /11. 1944 mukaise ti saatiin edelleenkin uorittaa paivarahat seka majoi
tu - ja muonarahat, milloin niid n suorittamimn tulee kyssmyk ((ll , amaHa 
jarje tyksessa ja amoin edellytyksin kuin siihenkin aakka, niin kauan kuin 
9 paivana heinakuuta 1943 annettu paivaraha-avu tus on voimassa. 

Sotapalveluksessa ollessaan vangiksi jo1.Ltuneen tai kadonneen n. s. reset·vilais
palkkaus. Rautatiehallituksen ldrje syyskuun l paivalta si alsi puolu ·t uEminif 
terion ilmoituksen, joka kc ki edellamainittua palkkausta. 

Palkkaus virassa tai toimessa sattuneen tapaturman taikka ammattitaudin 
aiheuttamasta saira1.ulesta johtuneen virantoimituksen keskeytyksen aikana. Rauta
tiehallitus ilmoitti syy kuun 22 _paivana, tta altiovarainministerio oli antanut 
kirjelmassiian tarkemmin maimtut li aohje t , jotka kcskivat valtion viran- ja 
toimenhaltijain palkkauk esta joulukuun 22 paivana 1942 annetun lain 8. §:n 
2 momentin soveltamista. 

Keuhkotatttiparantola-avustv. kset. Talouso aston j hta.ja ilm itti lokakuun 
3 paivana kulkulaitost n ja. yleisten toiden minist rion sucstur:u::n iihm, etta 
·e keuhkotautiparantola.-a.vustuksen enimmai maii1a. jonka rautatiehallitus on 
oikeutettu · uori tamaan keuhkotautia poteville rautatiElaisille, saadaan loka
kuun 1 paivasta 1944 lukien korottaa 30 markasta 35 markaksi raivassa. 

Avustuksen maksaminen tyoldiselle sairauden aikana. Rautatiehallitus ilmoitti 
lokakuun 13 paivana paattaneensa, etta marraslmun 1 paivasta 1944 alkaen on 
sairauden aikana tyolai elle maksettavasta palka ·ta vahennettava ilta ajalta., 
jolloin banta hoidetaan valtionrautateiden ku tannuksella sairaalafEa tai paran
tola sa valtion iviilisairaaloita varten kulloinkin vahvistettua alimman eli 
III:n maksuluokan paivamak ua vastaava maa1 a kultakin paivalta. 
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Sotxinvxliidien proteesien korjaamisesta aihwutuneet tyostd poissaolot. Rauta- '""k iloXm.ta. 

tiohallitu ilmoitti toukokuun 19 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden miiJis-
terion oikeuttaneen rautatiehallitul;:sen maksattamaan valticnrautateid€n pal-
veluk e sa oleville sotainvaliideille palkkaa protecsien korjaamisesta aiheutu-
neiden tyosta poissaolojen ajalta samojen miHiray ten mukaan kuin tavallil"i, sa 
sairaustapauksJ sa. 

Talloin on asianomaiselta vaadittava joko rautatielaakarin antarua tcdistus 
tahi asianomaisen sairaalan tai proteesipajan antama tcdistu , jonka rautati -
laakari on vahvistanut, mista todi tuk ;' ta tulee kayda tarkcin ilmi. miten 
pitkan ajan proteesinkorjaus on kestanyt. ' 

Kansaneliikevalcuutusmaksun pidiittdminen. Talousosastcn johtaja ant i 
toukokuun 8 paivana ohjeita, jotka koskivat kan ·anelakevakuutu maksun pi
dattami ta. 

V eroennakon piddtldminen erindisistd matkakustannusten korvau ksista ja 
virantekorahoista. R.1utatiehallitul{J en elokuun 25 paivana paivatty kirje .· isiUsi 
va.ltiovarainministerion antamat maaraykset , jotka ko kivat tulo- ja omaL uu, 
veron ennakon pidatysta edellamainitui ta tuloi ta. 

Kansaneldkevaku~ttusmaksujen palkanpi.diityserien tasoittaminen. Ra utatie
hallitus ilmoitti marraskuun .LO paivana kansanelakelaitoksen huomauttaneen , 
etta vuoden viimei ta ennakkoeriia pidatettae a on t imitettava sellainen 
ta otu , ettei vuotuinen ennakkomaksu nouse umemmaksi kuin vakuutetun 
vuo ipalkan mukaan la kettu vakuutusmak u. 

Talousosaston johtajan kirje marra kuun 21 paivalta sisal i ohjeita, jotka 
ko ki vat kansaneldkevakuutusmaksujen palkanpidiityserien tasoittamista. 

Viran- ja toimenhaltijain palkkauksista sairauden y. m. s. takia toimitettavien 
pidiitysten kirjaaminen. Tilitoimisto antoi heinakuun 4 piiivana paivatyF ~ii kir
jelmassaan maarayk ·ia otsakkecEsa mainittujen pidatysten kirjaamiEesta. 

Sodan johdosta toi elle paikkakunnalle siirretyille vimn- ja toimenhaltijoille 
mxksettava korvaus. Rautatiehallituk. en kirjelma maali kuun 31 piiivalta isiilsi 
valtioneuvo ton saman kuun 10 paivana tekemiin paatok en, joka kc ki Redan 
johdosta toi elle paikkakunnalle iirrety:ille viran- ja t imenhal1.ij me makset~ 
tavaa korvausta. 

Edellaolevaa kirjelmiia koskevien tiedustelujen johd sta talousosa ton joh
taja antoi huhtikuun 14 paivana paivatyssa kirjelma saan erinaisia selityksia. 

Muonarahan suorittaminen evakuoidulla al~teella. Rautatiehallitus ilm itti 
heinakuun 5 paivana kulkulaitcsten ja yleisten toiden mini terion oikeuttaneen 
rautatiehallituksen suorittamaan kailtille pal>:koevakuoidulla alucella seka sel
lai ilia alueilla , joilla muonituk ·en jarjestely on kaynyt vapaaehtoi.:en evakuoin
nin vuoksi tarpeelli eksi, toimiville valti nrautatddcn viran- tai toimenhalti
joille ylimiiarai en toimen haltijoille eka tyontekijoille muonarahaa 20 markkaa 
vuorokaudelta. 

Evakuoitujsen viran- ja toimenhalt.ijain matlcakustanm.tsten lcorvaus seka Fiiit·a
ja vuokrarahat. Syyskuun 1 piiivana rautatiehallitus lahetti asian mai ille tie
doksi otteen vaJtioneuvo ton poytaltirjasta valtiovarainmini te1':ion esittelysta , 
joka koski matkaku tannusten korvauk en seka paivii- ja vuokrarahan . u rit
tamista sellaisille valtion viran- tai toimenhaltijoille, jotka sodan johdc ta on 
siirretty toiselle paikkakunnalle. 

Linjakirjurien ja-siihkottdjien matkakulujen korvaus. Rautatiehallitu ilmoitti 
joulukuun 22 paivana, viitaten kirjelmaansa N :o H. 3 7/5244 2 j6. 1944, etta jos 
linjakirjurin tai -sahkottajan virantoimitus asemapaikan ulkoFu l lla samalla 
paikkakunnalla kestaa kauemmin kuin Reitsc:mii.n paivii.a, on heille tuleva korvaus 
40 markkaa paivalta tai , jcs heilla talloin on valti onrautateiden pucle ta vapaa 
asunto, 15 markkaa pienempi eli 25 markkaa paivinta. 

Viipurin konepajan tyontekijdin muuttokorvaus ja vuokra-amrstus. Talou -
osaston johtaja ilmoitti marraRkuun 18 paivana kulkulaito.ten ja ylei . t n toiden 
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nu,kiWJ.:u .. ta. mini terion ikeuttaneen rautatichallitukHn mak~amaan Viipurin kcntpaja ta 
siirretyille tyontekijoille muuttckcrvau&ta ja vuokra-avu tusta kirjee"~ a tar
kemmin mainittujen maaraysten mukaan. 

Virkalomat valtion virastoissa ja laitoksissa v. 1944 Rautatiehallitu julkai i 
lokakuun 21 paivana paivaty sa ldrjelmae, aan 12 paivana lokakuuta 1944 anne
tun asetuksen viJ:kalomi ta valtion vira&tOiF ~ a ja laitok iEsa vucnna 1944 anne
t un asetuksen muuttamisc ta. 

Rautatiehallituksen kirje heinakuun 3 paivalta sisalsi maarayksia, jotka kcr 
kivat viJ·an- ja toimenhaltija~n virkalomaa vuonna 1944. 

Tyontekijiiin vuosilomat v. 1944. Joulukuun 7 paivana paivatyE a kirjeessa 
talouso a ton johtaja kiinnitti asianomaisten hu mi ta 2 3 Fiiivana marra kuuta 
1944 annettuun valtioneuvc t n piiiitok EED tyont€kijiiin vue ilcmim jiirj sti'i
misesta vuonna 1944 annetun valtioneuv ton piiiitoksen muuttamisesta, joka 
on julkai tu asetuskokoelmassa numerolla 845 . 

I tii- Karjalassa ja Kemijiirven-Sallan radalla palvelevien rautatieliiisten vuoro
lomat. Rautatiehallitus ilmoitti maaliskuun 17 paivana kulkulaitc stm ja yleisten 
toiden ministerion oikeuttan en asianomai en valtionrautateiden jaksonraally..:
ton toi tai eksi ja niin kauan kuin ·illoinen poikk ul{sellintn tilanne jatkui myt>I:
tamaan Ita-Karjalas a ja Kemijiirve:r;-Salla11 radalla palveleville rautatielaisille 
n. s. vuorolomia kirjelma sa tarkemmi11 mai11ittujen maaray t€11 muka a11 . 

MaatalO'I.t.s- ja metsiityohOn kiiytettiiviiii n. s. osalomaa koskevat jiirjestelyt. 
Talousosasto11 johtaja lahetti toukokuu11 11 pa,ivana a iancmai ille kull\ulaitc h n 
ja yleisten toiden minjsterion tyovoima-asiain csa . ton kie1tolrirjHn N:o 88 ohnsa 
ohjeet valtion viran- ja toimenhaltijai11 virkal man aikana 1944 maatal us- tai 
metsatoihin o alii turni csta eka vue ilcmalain alaie,hn tyonttkijiiin vuuilcrren 
jarje telysta v. 1944 eka sita kc kevan ilmoittautumislcmakkHn ta ttiim i c tii 
ilmoittauturnislomakkeine n ja lomanluovutuksmta1kie,i u ko1. ttir:< t n. 

Virkalomien saamiseen oikeuttava palvelusaika. Rautatiehallitus ilm itti 
kesakuun 22 paivana, etta rautatiehallituksen kirjelman N:o H. 684/3796, 
2.1 /4. 1944 maarayksia virkaloman saamiscen oikeuttava ta palvelusajasta 011 
noudatetta va myos valtion ylimiiaraisiin toimenhaltijoibin niihden . 

L01nat maatalous- j"a metsiitoihin osallistumista varten. R aut atieha llit uk~e11 · 
heinakuun 10 paivana paivatty kirje sisal i kulkulaitc ten ja yl~i~tEn toiden 
ministerion antamia maarayk ia jotka k kivat viran- ja toimenhaltijain fEka 
ylim. toimenhaltijain o allistumi ta maatal u - ja met ·atoihjn . 

Korvaus saamatta jiiiineistii lomista. Rautatiehallit us liiht tti yysk uu11 2 6 
paivana paivatyn kirjelmansa ohella osast on j htajille jaljennok~ua oi.tEtn val
tioneuvo ton poytakirjasta valtiovarainmini tuion <sittelysta 2 3 fii·iviira syy<
kuuta 1944 asia sa, joka k ski valtion viran tai toimen haltijoille :makEEttavia 
korvauk ia vuonna 1944 ·aamatta jaane:i ta virkalomi ta. 

Vuonna 1941 pitiimiittii jiiiineiden vuosilomien korvaaminen. Rautat iehallitus 
ilmoitti toukokuun 12 paivana valtiovarainministerion e,uc tur.Etn iihED , tta 
erinaisille valtionrautateid n tyontekijoille, jotka vuonna 1941 ivi:it voinett 
saada vuosilomaa sen johdcsta, etta he joutuivat n 'Eiviliiisir.a sotapalvdukE€€11, 
saatlln suorittaa korvauk et vuonna 1941 pitamatta jiianeista vue ilcmi ta vue
den 1944 vastaavista maararahoista. 

Virkalomatja lomakorvaus . Rautatiehallituk en kirje marraEkuun 10 paiviiltii 
sisalsi virkalornista valtion vira toiEsa ja laitok i~ea lokakuun 12 fiiiviira 1944 
annetu11 asetuksen tulkintaa. 

Korvaukset vuonna 1944 saamatta jiiiineistii virkalomista. Rautatieballituksen 
kirjelma lokakuun 31 paivalta 1944 sisal i valtiovarainministerion Edelliimaini
tussa asia sa antamat li<>aobje t. 

Rautatiehallitus ilmoittj joulukuun 15 paiviina valtiovarainminist rion selit
taneen, etta milloin viran- tai toimenhaltija on syysta tai toL.esta poisiur.ut 
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valtion palveluk esta ennen lokakuun 1 fiiivaa eli ennc n var. · inai~cn lcmakauden Henkilokunta. 

paattymista, ei hanelle voida ::;uorittaa korvau. ta saarnatta jaaneesta virka-
loma ta. 

Rautatieliiisten Erorahaston ( Ra·utat-ieliiisten Avustuskassan) jiisenmaksuJ'f.n 
kantaminen. Rautatiehallitus ilmoitti kesakuun 2 paivana suostuncensa siihen , 
etta rautatiehallituksen paakassanhoitaja, jaksonka~sanhoitajat ja asemakaEsar.
hoitajat saavat palkanmaksun yhteydessa heille jatc:.ttyjm kantcluettel idm 
mukaan kantaa Rautatielaisten Avustuskassan (nykyisEn Rautatieliiishn Erc. 
rahaston) jiisenilta perittavat jiisenmaksut heiniikuun 1 paiva~:.ta 1944 lukim 
toistaiseksi , tullen mainitun rahaston kuitE:nkin suoritt r,a asianc.maisille kasEa J.
hoitajille 2 % palkkiota kannetusta rniiariista. 

Eliikekassojen valtionapu. Rautat.iehallitus ilmoitti helmikuun 25 paivana, 
etta Eduskunta valtiovarainmini t erion tammikuun 26 raivana paivatyn kir
jelman mukaan oli piiattiinyt korottaa eliikekassojen valtic.navun 1(,0 prcsenttia, 
joten valtiomautateiden elakelaitoksen , maksarria kudiDfH.iidaklH.idtn kallill:
ajanlisia saadaan korottaa n. 10 prosenttia peruselakkeiden miiariista. 

Pasilan konepajan huoltokonttorille suoritettava avustus. Rautatiehallitus 
ilmoitti tammikuun 21 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion piiat
taneen korottaa Pa ilan konepajan huoltokonttorin nauttiman 15,000 markan 
suuruisen avustuksen 30,000 markkaan vuode sa. 

Pasilan konepajan tyontekijiiin palkkalista. Rautatiehallitu ilmoitti syyskuun 
15 paivana suostuneensa Pasilan konepajan piiallikon esitykseen, etta, kcska 
tyontekijain palkat Pa ilan konepajalla mak etaan paiviia myohemrnin kuin 
muilla konepajoilla, puheenaoleva palkkalista aadaan lah~:;ttiia talou jak con 
kunkin kuukauden ll:ksi ja 26:k i paivaksi klo 12 mennessii. 

Eron myontiiminen saira~tden perusteella ennen eliikeiiin saavuttamista. Elo
kuun 17 paivana paivatyssa kirjeessiian talou o a ton johtaja pyys:l csastojen 
johtajia, ennen kuin viran- tai toimenhaltijoille seka ylimiiaraisen toimm halti
jalle myonnetiian ero sairauden aiheuttaman pysyvan tyokyvyttomyyden pc
rusteella ennen siiadetyn eliikeiiin saavuttamista, labettiimaiin asiakiTjat ylilaii
karme lausunnon antamista varten. Samoin en n:emJeltava myoskin tyonteki
joihin nahden. 

Elokuun 25 paivana rautatiehallitus saattoi asianomaisten tietcon elokuun 
4 paivana annetun asetuksen avustuksen suorittamisesta sotatoimien johdosta 
kuolleen valtion viran- tai toimenhaltijan, ylimiiiiraisen t in:Enhaltijan ,h: i 
vakinaisen tyontekijan kuolinpesiille. 

Talousosa ton johtajan kirjee sa joulukuun 8 paiviilHi on julkaistuna hallintc
ja talouso astojen virkatutkinnon tulokset. 

Terveydenhoitojaoston nimilyhennys . Rautatiehallitus vahvi ti maua kuun 
3 paivana taloustoimi ton alaisen terveydenhoitojacston nimilyhennyksek i Ttj. 

Rautatieliiisille tilapaisesti ja rautatielaisiin kuulumattomille vuokrattujen 
huoneistojen vuokrat. Toukokuun 5 paivana rautatiehallitus ilmoitti, etta niiden 
huoneistojen vuokriin nahden, jotka on vuokrattu rautatielaisille tilapaisesii 
tai rautatielaisiin kuulumattomille, oli noudatettava kirj e._, a tarkemmin mai
nittuja maarayksia. 

Vuokramaksujen miid1·iiaminen valtion virastoille ja laitoksille valtion taloissa . 
Rautatiehallitus lahetti marraskuun 3 paiva.na paivatyn kirjelmansa ohella 
asianomaisten tietoon saatettavak i jaljennoksen kulkulaitcstm ja ylei tm toi
den ministerion kirjelmiista N:o 104, 26/10. 1944, joka kcskee otsakkEEssa mai
nittua asiaa. 

Rautatieasemilla sijaitsevien postitoimipaikkojen huoneistojen vuokrien korotus. 
Talousosaston johtaja ilmoitti toukokuun 2 paivana, etta posti- ja lennatir.
ha.llitus oli hyvaksynyt rautatieasemilla sijaitsevien postitoimipaikkojen hue
neistojen vuokrien korotul\: et rautatiehallituksen t ekeman esityksen mukaisesi.i 
vuoden 1944 tammikuun 1 paiviista lukien . 
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TlenhWkunta. Al·ivuolcralaisten ottaminen valtionm~~tateiden asuinhuoneistoihin. Rautatie-
hallitus antoi elokuun 18 paivana maarayksia, joiden mukaan valtionrautateiden 
asuinhuoneiston haltija saa toistaiseksi ottaa alivuokralaisek i muitakin lmin 
omia sukulaisiaan ja valtionrautateilla palvelevia henkiloita, kuitenkin ottaen 
huomioon, etta valtiom·autateiden palvelukset:sa oleville henkiloille on annet
tava etusija. 

Puutavxralcirjanpiti.ijien lconttorihuoneista maksettavat korvaukset. Rautatie
hallitus ilmoitti elokuun 18 paivana vahvistaneensa niille puutavarakirjanpita
jille maksettavat korvausmaarat, jotka asuvat valti nrautateiden asunr:oi~:Ea 
ja jotka kayttavat yhta asuinhuonetta konttorihuoneena. 

Rakennus- ja ratamestareille toimistoliuoneesta sum·itettava korvat~s. Rautatie
hallitus ilmoitti maaliskuun 10 paivana paattaneensa, etta huhtikuun 1 paiva ta 
1944 lukien rataosaston rakennus- ja. ratamestareille suoritettava lwrvaus toi
mistohuoneesta korotetaan 225 markkaan kuukaudessa, mihin miiariian sisaltyy 
myos korvaus lammitys-, valaistus- ja siivouskustannuksista. Korvaus suori
tetaan vain rakennus- ja ratamestareille, joille erikoinen toimistohuone on 
tarpeen, mutta joille sita ei ole valtionrautateiden puolesta erikseen jarjestetty, 
vaan toimisto on sijoitettava asianomaisen asuinhuoneistoon. 

Neuvostoliitolle pxlautettavaa omaisuutta koskeva ulkoasiainministerion kirje 
N:o B 199. Talousosaston johtaja lahetti lokakuun 31 paivana paivatyn kir
jeensa ohessa asianomaisille tiedoksi jaljennoksen otsakkeessa mainittua asiaa 
koskevasta ulkoasiainmini terion lokakuun 21 paivana 1944 antama~ta kirjel
masta N:o B 199. 

Tarvikkeiden luovutus neuvostoviranomaisille. Talousosaston johtaja ilmoitti 
joulukuun 12 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion lahettaneen 
rautatiehallitukselle jaljennoksen ulkoasiainministerion yllamainittua asiaa kos
kevasta kirjelma ·ta N:o B 396, marraskuun 21 paivalta, ja maaranneenea samalla 
rautatiehallituksen ministeriolle lahettamaan tarkat tiedot tarpeellisine tcsit
teineen kaikista tapahtuneista ja vastedes tapahtuvista kulutustarpeiden ja 
tarvikkeiden luovutuksista neuvostoviranomaisten kayttoon. 

Kotipuhelimien puhelurnakst~jen suorittarninen. Rautatiehallitus ilmoitti 
tammikuun 14 paivana, etta valtiomautateiden varoista voidaan lwtipuheli
mien puhelumak uista maksaa, paitsi virkapuheluista aiheutuneet kaukopuhelu
maksut, jotka aina on suoritettava valtion varoista, myosltin paikallispuhelu
maksuista se osa, jonka harkitaan aiheutuneen virkapuheluista. 

Pai:ikonepajojen keskeneri:iisiin toihin sidottu rahamaari:i. Rautatiehallitus 
ilmoitti tammikuun 21 paivana valtiovarainministerion vahvistaneen sen miiaran, 
mika rautatiehallituksella saa olla sidottuna paakonepajojen keskeneraisiil1 
toihin, enintaan 90,000,000 markakEi. 

Palkansaajien palkkatulojen ilmoittaminen verolautakunnalle. Rautatiehalli
tus lahetti hellnikuun 1 paivana asianomaisille jaljennoksen valtiovarainminis
terion tammikuun 24 paivalle 1944 paivatysta, otsakkeeEsa mainittua asiaa 
koskevasta kirjelmasta N:o 532. 

Helsingin rautatieaseman kellolaitteiden hoito. Rautatiehallitus ilmoitti kesa
kuun 2 3 paivana suostuneensa Sahko- Osakeyhtio Siemens Elektriska Aktiebolag
nimisen yhtion ehdotuksesta korottamaan takalaisen rautatieaseman kellolait
teiden hoidosta yhtion ja rautatiehallituksen valilla kesakuun 23 paivana 1941 
tehdyssa sopimuksessa edellytetyn vuosimaksun 2,000 markasta 3,000 markkaan. 

N orrn%alikellot rautatiehallituksessa. Rautatiehallitus ilmoitti maaliskuun 17 
paivana · Oy. Normaaliaika-nimisen toiminimen esityksesta suostuneensa sel
laiseen valiaikaiseen jarjestelyyn, etta rautatiehallitul,sessa sijaitsevat normaali
kellot, joiden pommituksissa vaurioitunutta johtoverkcstoa ei toistaiseksi voida 
saada korjatuksi, mainitun yhtion toimesta asetetaan osoittamaan 12 ja varus
tetaan rrierkinnalla, josta selvasti ilmenee, etteivat ne toimi seka etta sopimus 
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jaa edelleenkin voimaan, kuitenkin ehdolla, ettei vuokramaksuja kanneta silta ·Hellkilokanta. 

ajalta. jolloin kellot eivat toimi . 
Ulkosalla liikkuminen Helsingissa il?nahalytyksen aikana. Rautaiiehallitus 

ilmoitti maaliskuun 9 paivalle paivatyssa kirjelmassa N:o 551/ 1951, etta voi
massaolevien maaraysten mukaan valtiom·autateiden palveluk essa olevat hen
kilot olivat oikeutetut virantoimitukseen mennakseen liikkumaan ulkosalla 
myookin ilmahalytyksen aikana, mutta tuli heilla talloin olla mukanaan henki
lollisyystodistus, josta kavi selville, etta he olivat valtionrautateiden palve
luksessa. 

Kateisalennusten huomioiminen laskuja maksettaessa. Valtion revisiolaitoksen 
huomautuk en johdosta rautatiehallitus miUirasi joulukuun 2 9 paivana, etta 
sen viranomaisen , joka on tavaran ostanut ja nain ollen tarkastaa ja hyvaksyy 
tavaran hinnan ja maksuehdot, tulee samaJla, tarkastaa, etta maksuehdot, m.m. 
kateisalennus, on oikein merkitty laskussa nakyviin. Katei alennuksen vahen
tamisen la kun maarasta suorittaa se viranomainen, joka miiariia laskun mak-
ettavak i, jolloin mak u.maarays voidaan antaa alennuk ella vahennetylle 

summalle. Talou jakson toimiston tehtavana on laskuihin tehtyjen merkinto
jen perusteella tarkastaa, etta kateisalennukset on laskuissa huomattu ja oikein 
vahennetty. . 

Sen johdosta, etta revi iolaitos oli kiinnittanyt rautatiehallituksen huomiota 
siihen, etta kateisalennuksia on jaanyt saamatta maksun viiviistymisen vuoksi, 
rautatiehallitus maariisi, etta tavaTan vastaanottotarka tu ja laskujen kasittely 
on jarjestettava niin nopeaksi, etta laskut voidaan maksaa miiiiriia:ikana. Jos 
tavara tai lasku saapuu vastaanottajalle niin myohiiiin, ettei maksua siita syysta 
ehdita _ uorittaa alennuk een oikeuttavan maksuajan kuluessa, laskun 4yvaksy
jan tulee merkita laskuun paivamaara, jolloin tavara on jatetty tai lasku saapu
nut valtionrautateille, ja maksuaika siirrettava alkamaan va ·ta mainitu ta 
paivasta. 

Hintasopimusten mukaisten hintojen noudattaminen ja hwattujen kassa-alen
nusten huomioiminen valtionrautateiden tavaraostoissa. Valtion revisiolaitoksen 
tekemien huomautusten johdosta rautatiehallitu kehoitti asianomaisia tarkoin 
valvomaan, ettei valtionrautateiden tavaraostois a, mikali mahdollista, valtion 
hankintake kuksen ilmoittamia hintoj_a yliteta ja etta mainituissa hintailmoi
tuksissa ja laskuissa luvatut kassa-alennukset todellakin huomioidaa.n valtion
rautateiden hyvaksi. 

Pennimaarien tasoittaminen. Rautatiehallitus ilmoitti helniikuun 4 paivana 
paattaneensa, etta kaikkien valtionrautateiden maksettavien laskujen loppusum-_ 
mat on ennen niiden suorittamista tasoitettava seka kaikki valtionrautateiden 
toimistojen, jak ojen, konepajojen y. m. kirjoittamat listat, laskut y. m. laa
dittava siten, etta niiden pennimiiarat piiattyvat tasaisiin kymmenpenneihin, 
j·ollei ole kysymy · 25 tai 75 penneista. Jos vaihtorahaa kaytettiies· a makset
tava era paattyy maaraan, jonka suorittamiseen tarvitaan 10 pennia pienempiia 
rahaa, on, miiaran piiattyessa 1-5 penniin, se ta oitettava lahinna alempaan 
10 penniin. Maaran paattye sa 6-9 penniin se on tasoitettava liihinna korkeam
paan 10 penniin .. l 

Terveyden- ja sairaanhoito. Yleinen terveydentila rautatjelaisten keskuu
dessa on kertomusvu01ma ja,tkuneen sedan aiheuttami ·ta vaikeuksista huoli
matta ollut tyydyttava. Terveydellista kestavyytta ovat edelle.enkin koetelleet 
ankarat rasitukset seka yleisesti alentunut elintaso, minka vuoksi on va1 in 
lukuisasti ilmaantunut influenssaa anginaa ja hengityselinten iikilli ta katarria 
seka vatsa- ja suolitulehdusta. Yleisvaarallisi ta tartuntataudeista on esiin
t~yt vain jokunen tapaus lavantautia, paratyfusta, km·kkumatiia, tuliro~koa, 
kulkutaudinluontoi ta aivokalvontulehdusta, ja lapsihalvau ta. Kun kuluneena 
vuonna voitiin ainoastaan rajoitetusti myontaa vue ilomia, nakyy sot~ponnis
tusten aiheuttama liiallinen rasitus varsinkin hermo. ton ja sydanlihaksen tau-

6 
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1leniil61.-1mta. tien huomattava sa lisaantynei yydessa. Ka vanee sa mii"iiriis a on kuoleman
yyksi jatkuvasti todettu aivoverenvuodot ja ydamen lihak en taudit. 

Saatujen tilastonumeroiden mukaan on vuoden 1944 kulues a ollut rautatie
laakarien hoidossa yhteen,a 41,586 saimu'tapausta, joi ta on aiheutunut 73,29 
kayntia laakarien luona ja 819 laakarin kayntia tai matkaa sairaiden kotiin. 

· Kertomusvuoden aikana annettiin eraita lakeja, asetuksia ja miiarayksia 
jotka sisaltyvat rautatiehallituksen mainitun vuoden kiertokirjeisiin. Niista 
maimttakoon: 

Kiertoltirje valt.ionrautateiden virka-asunnoista ja valtionrautateiden viran
ja toimenhaltijoille vuokratuista asuinhuoneistoista kannettava ta vastikke st a. 
annettu 21 paivana tammikuuta. 

Kiertoltirje, joka sisaltiia valtionrautateiden junahenkilokunnan viran
toimitu rahasiiannon ja sen soveltamismiiarayk et, annettu kesakuun 16 paivana. 

Kiertokirje, joka isaltiia valtion viran- ja toimenhaltijain palkkauk esta 
annetun a etuk en muuttami esta toukokuun 26 paivana 1944 annetun asetuk
sen niilta osin kuin valtionrautateiden vi..ran- tai toimenhaltijain palkkauksia 
on muutettu, annettu kesakuun 16 paivana. 

Kiertokirje , joka koskee kansanelakelain muuttami ta, annettu heinakuun 
4 paivana. 

Kiertokirj , ~ka koskee palkanpidatyksen maaraamista virantoimituksen 
keskeytyksen a jalta valtion viran- tai toimenhaltijain palkkauksesta joulukuun 
22 paivana 1942 annetun lain 8 ja 10 §:n seka valtion ylimaarai ista toimista 
tammikuun 19 paivana 1943 annetun asetuk en 10 §:n 2 kohdan edellyttamissa 
tapauksissa, annettu elokuun 4 paivana. 

Kiertokirj , joka sisii.ltaa lain valtion viran- ja toimenhaltijain palkkauksesta 
annetun la.in muuttamisesta, annettu marraskuun 24 paivana. 

Ammattiopetus. Viela kertomusvuonna jatkui ammattiopetustoiminta ota
vuo ·ina annettujen poikkeuksellisten maaraysten ja opetus uunnit lmien mu
kaan. Koulutettavien luku li.:;aantyi kuitenkin entisestiian, kun rautatiella aika
semmin palvelleita nuoria miehia vapautettiin vuoden lopulla asepalveluksesta. 
Liikenneosa t ::.s a jarjestettiin taman vuoksi asema-, juna- ja vaihdemiesalok
kaiden nopeampaa kouluttamista varten n. s . alokaskursseja enemman kuin 
aikaisemmin. Sellaisia pidettiin Turussa, Vaasassa, Esalmella ja Jyvii kyliissa 
seka lisaksi Helsingissa yhdet km ·sit naispuolisten ylimaiiraisten lipuntarkas
tajien valmentamiseksi. Edelli ilia oli yhteensa 152 ja jalkimmai ilia 29 osan
ottajaa. 

Hel ingis a jarjestettyjen oppikurs ien ja niiden jalkeen uoritettujen virka
ja patevyystutkintojen maara oli kertomusvuonna jonkin verran uurempi kuin 
edellisena sotavuonna. Kaikkiaan pidettiin nyt 20 erilaista kur sia, joilla oli 
yhteen a 870 osanottajaa. Eri osastojen kesken tama koulutustoiminta jakaantui 
seuraa vasti: 

Liikenneosasto : 
Ylemrnat liikE'nnf'oppiknr._sit: 
Alus tavat 
Alemm at 

Koneosasto : 

... . ........ 
Yhteensa 

Ve turinkuljettajaoppikurs;;it: ............ . 
Veturinlammittajaoppikur sit: .... .. .. ... . 
Vaumurri·e. opyJikur. sit: .. . .. . ... .. . ... ... . 

Yhteensa 
M u~tt osa tot: 

3 kurs ·ia, 
3 
4 >) 

10 kur;;sia, 

4 kurssia. 
2 
l ~ 

7 kurs;; ia, 

4 Juokkaa, 141 oppi lasta 
7 217 ~ 
5 180 ~ 

16 luokkaa. 538 oppi lasta 

4 
2 
l 
7 

luokkaa, 

luokkaa 

164 oppila ta 
79 
28 ~ 

271 oppila;:;ta. 

Hallinto- ja t a louso a tojen . . . . . . . . . . . . . . 1 virkamieskurs;:;i, 1 luokka, 21 oppilasta 
Supistettu tariffiosaston . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 * 1 13 ,; 
Jt:n luentokttrs, it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l kur ;:; i 1 >> 27 ~ . 

~Yh"""'"t-e-en-sa-.. -...,:3~k:..:tu::.·s.;;..s_;,:.ia ____ .,3;_,-lu-o-,.kk-:-a-a-, ....:6:;.,1=--o-pp i lasta 
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Vuonna 1944 valmi tuis taman mukaan 134 uutta ylimiiaraista sahkottajiia Henlriloklmta. 

ja niiden lisak i 177 sellai ta alustavan virkatutkinnon suorittanutta liikenne
oppilasta, joita kaytetaan avu tamassa pienemmilla Iiikennepaikoilla. Edelli-
si ta oli miehia 67 ja naisia 67, jalkimmaisista miehia 34 ja naisia 143. Loput 
edellamainituista o anottajista saivat ehtoja. 

Alemmilta liikenneoppikursseilta eli konduktoorikursseilta, joista vuoden 
paattyessa yksi 2-luokkainen kurssi viela oli ke ken, hyvaksyttiin yhteensa 107 
konduktMrin, ensi luokan vaihdemie ten ja asetinlaitemiesten, pakka:- ja vaaka
me tarien, eraiden tahan liikennehenkilokuntaan-kuuluvien e imie ten ja li aksi 
ylikonduktoorien eka jarje telymestarien virkoihin patevaa miesta. 

Veturinkulj ttajan virkoihin patevik i julistettiin edelliisanottujen veturin
kuljettajaoppikurs ien paatyttya 157 miesta seka veturinlammittajakurs. ien 
jii.lkeen 72 veturinlammittajaa. Vaunumieskm ien jalkeen pidety~sa tutkin
no a sai 28 miesta vaunumestarin patevyyden. 

Hallinto- ja talousosa tojen virkatutkinno a hyvaksytyista konttorioppi
lai ta kuului talou osa toon 18 ja naiden lisaksi rata-, liikenne- ja tariifiosa -
toihin yksi kuhunk.in. 

Tariifio. aston ylimaaraisia konttOTiapulai ia varten, joita nykyisten miiarays
ten mukaan ei ilman tutkintoa voida nimittiia va.kinaisik i konttoriapulaisik i
kaan, pidettiin edellamainitut upistetut kur ... sit, joiden 13 osanottajalle annet
tiin tama rajoitettu patevyy . 

Junaturvalli uussaannon yhdenmukai en opettamisen ja .·ovelluttami en 
edistamista varten pidettiin ylidet luentokurssit liikenneo aston linjavirkamie
hille ja koneo a ton matkaneuvojille. Liikennejaksoista oli naille- kursseille 
mii.aratty 16 ja verikkojak oista ll osanottajaa. 

Tata ammattiopetustointa koskeva yksityi. ·kohtainen selonteko i altyy 
oppikurssien johtajan kunkin lukuvuoden kevatlukukauden piiatyttya laatimaan 
vuo ikertomuk een. 

Tiedot konepajakouluissa annettava ta ammattityolaisten ja veturinlammit
tajttoppilaiden koulutuksesta esit~taan konepajojen toimintakertomuksis a. 

IX. Tapaturmat. 

Allaol va taulukko o oittaa liikenneonnettomuuk ien lukumaaran vuonna 1'apaturmat. 

1944 seka nai sa onnettomuuksissa tapaturmai esti kuolleiden tai loukkaantu-
neiden henkiloiden luvun. 

Onnet
t o· 

muuk
slen 
Juku 

Knoll 
Louk
kattn· 

tui 

Paiille
jn 

yhteen
ajot 

Taso
y Uki\y
tavii

onnet
tomuu-

det 

Yliajot 

Kis
koilta 

suistu
miset 

'I'ammikuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5 16 6 3 14 5 
H elmikuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 !l 6 4 4- 10 6 
Maaliskuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 10 4 3 13 1 

Muusta 
s:;ystii 

12 
15 

Huhtikuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 !l 9 8 3 9 9 7 
Toukokuu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 13 6 :3 2 10 13 7 
K esakuu .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 32 7 16 ::! 3 7 15 4 
H einakuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 13 36 4 4 6 1 7 
Elokuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4 9 5 4 7 7 12 
Syyskuu .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 44 16 27 10 8 7 5 14 
Lokakuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 7 16 6 2 6 5 
Marraskuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7 9 5 2 13 :~ 14 
Joulukuu ..... . .. .. ·..:.·,;.,· ,;..· .:...· .:...· ·.:...·...:· ~· _..,.:3:;..;4.,__~1::..;:6~__,~3~8~--;;-47---;-;6---::o1:-;-7---;:;-:;3---;'fl'4n-

Yhteensi:i. 412 114- 198 64 44 121 74- 109 



-44-

X. Taloudellinen tila. 

Valtionrautateiden piiaoma-arvot. 

Palo~Ukllimn Valtionrautateiden valmiiden ratoJ·en paaoma-arvo oli kil·]·an
·tila. 

Piii.itnM..aroo. pidon mukaan vuoden 1943 lopussa ....... . .. . ..... . 
Tahan on vuonna 1944 tullut lisaa: 

Uudisrakennusten ja eraan uuden rata-
osan arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 ,428,275: 

Uuden liikkuvan kaluston ar.vo . . . . . . 214,221,367: 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatieraken-

nusten tyokoneita . eka kayttokalus-
toa lukuunottamatta) . . ........ . . 

Tasta on vuonna 1944 vahennetty: · 
Vuoden kuluessa poistettu: 

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

Vuoden kuluessa kuoletettu: 

9,213,895:-

238,160: -
4,102,474:-

Kiintei tojen arvo::;ta . . . . . . . 53,720,200:-
Tyokoneiden >> • • • • • • • 3,341,900: -

5,886,903,135:-

504,863,537:-
6,391,766,672:-

Liikkuvan kaluston >> • • • • • • • 29,318,000:- 90,720,734:-
--~--~~~------~--~-----Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiaoma-arvo oli siten 

vuoden 1944 paattyessa .... . . .. ..... :. . . . . . . . . . . . . . 6,301,045,938:-
Tahan on li attava uusien rautatierakennuk ·ien kiinteisto-

arvot, yhteensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751,038,215:-
Koko paaoma-arvo oli siis vuoden 1944 lopussa 1) . . • . . . • • 7,052,084,153:-

Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiinteistojen o aile 4,634,116,527:
mk , liikkuvan kaluston 1,616,275,890:- mk ja tyokoneiden osalle 50,653,521:
mk eli prosenteissa 73.5, 25.7 ja 0 .. 

Valtionrautateid.en tulot. 

Put.ot, Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuonna 1944 3,067,021 ,883 ma.rk-
kaa.n. Tiistii. on vahennettava suorituksia. vieraille rautateille y. m . ja. takaisin
maksuja rautatien kayttajille yhteensa 13,045,343:- mk, joten kertomusvuoden 
nettotuloksi jaa 3,053,976,540:- . Kun vasta.a.va. maara oli edellisena vuonna. 
3,070,465,857:- mk, ovat tulot vahentyneet 16,489,317:- marka.lla eli 0.54 %-

Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuvat vuosina 1944-1942 seuraa vasti : 

Yuonua 11)44 Vuonnl\ 1 !l-!3 Yn on na. 104:?. 
], isays vuonna 1944 

,·uoteeu 1943 verrat-
'J' II 10 II I a a tu tuna - - -

mk I ·~ mk mk mk I 0 / ,. 
Henkiloliikentren tulot .... . . ,1634 989 540j 53. sa 1504 039 221 1077 305824 139 950 319 9.30 
TavmJiikent"" tulot ... . .. r 262 367304 41.33 1429068 080 1252 454 894 - 166 700 776 - 11.66 
Muut liikennetulot . . . . . . . . . . 23 966 526 0. 7 9 27196 562 20 049705 -3230036 - 11.87 
Lenni.i.tintulot . . . . . . . . . . . . . . . 4 168 848 0.14. 2 885 554 1591608 1283 294 44.47 
Autoliikennetulot . . . . . . . . . . . 24 925 745 0.82 23 257 984 16 350 753 1667 761 7.17 
Korva.us postillkuljPtuksesta . ·j 32 745 000 1.071 32 745 000 17 560 000 - -
ISeka.laiset tnlot . . . . . . . . . . . . . 61 813 577 2.02 51 273 456 40 461 943 10 540121 20.56 

Yhtecnsii j3 053 976 540j100.oo j3 070 465 85712 425 774 7271 - 164893171 - 0.54 

') Tahan ei ole luettu kayttOkalustoa, jonka arvo oli k ertomusvuoden lopu. sa 79,003,905:-. 
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Valtionrautateiden menot. 

Valt-i:Onrautateiden hallinto-, kunnossapito- ja kayttomtnot olivat vuonna Met>ot. 

1944'2,687,943,003:- mk, oltuaan edellisena vuonna 2,174,395,619 mk ja osoit-
tivat siten 513,547,384 markan eli 23.62% lisaysta. · 

Menoprosentti, s. o. m_enojen ja tulojen valinen pro enttisuhde oli vuonna 
1944 88.02; vuonna 1943 se oli 70.82 ja vuonna 1942 72.3~ . 

Rautatiehallituksen menot olivat 44,513,854 mk ja linjahallinnan menot 
2,643,429,149 mk eli prosenteissa menojen kokonaismaariista 1.66 ja 98.34 %. 

Menojen jakautuminen eri momenteille verrattuna edellisen vuoden vas
taaviin menoihi~ selviaa ~euraa~ast~ , taulukosta: _ . . 

:I!Ieuon laatu 

Rautatiehallitus. 
Palkkaukset ........ . ........... ... ....... . ... . 
~~~en henkil?kunnan palk.kiot ........ .. . . 
VrranSI]atsten palkkiot ........................ . 
Matkakustannukset .............. . ............ . 
Vakinaiset elii.kkeet .... : . . . ............... .. . . . 
Ylimii.ii.rii.iset elii.kkeet ................... .. ... . . 
Apuraha elii.kelaito h.--sell e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
A.mmattiopetus ................ . ... . .......... . 
Paajohtajan kii.yttovarat ... . .. . ...... . ........ . 
Lii.mmitys, ~valaistus, .vesi ja puhtaanil-pito, ...... . . 
Painatuskustrunnukset ........................ . . 
Sekalaiset menot .......... . .................. . 

Rautatielaitoksen l·injahallinto ja. kiiyttomen.ot. 
Henkilomenot 

Palkkaukset . . ...... .. ... , .................. . . . 
Ylimii.ii.rii.isen henkilokunnan ja ty&voiman palkkiot 
Viransijaisten palk.kiot ....... . .......... . .. .' .. 
Virantoimitusrahat, ylityiikorvaus ja palkinnot tar· 

veaineiden sii.ii.stiimisestii. .................. . .. . 
Matkakust&nnukset, paivi.i.rahat ja korvaus muutto-

kustannuksista ........................... . . . 
Vakinaiset elii.kkeet ........................ . .. . 
Ylimil.ii.raiset elii.kkeet .............. . .......... . 
Apurahat elii.kela~tokselle .............. . ....... . 
Tapaturtnakorvaukset ... . ............. . . . . .... . 
Muut huoltomenot ................. . .......... . 

K a l u s t o j a k a y t t o a i n e e t. 
Kayttokalusto seldi. sen kunnossapito ja tarkastus 
Polttoaineet .................................. . 
Muut ·kii.yttiiaineet ja sekalainen hankinta ....... . 

R a t a j a. r a k e n n u k s e t. 
Radlln, rata-alueen ja rakennusten kunnossapito 
Sii.hkiivoimalaitosten ynnii. vahvavirta-, lennii.tin- ja 

puhelinjohtojen kunnossapito . . ...... . ....... . 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kunnossapito 
Lumen ja jii.ii.n poistaminen ............ . ...... . 

Liikkuva kalusto. 
Liikkuvan kaluston, tyokoneiden ja koneellisten lait-

teiden kunnossapito ..................... . .. . 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kii.ytostii. ... . 

:IIenomiiiiriit, markkAA 

,._ 19« I v. 1943 

29352 037 26 639876 
6 267199 5 643 923 

678447 478690 
471602 430 710 

2448862 2194 459 
149 765 163 695 
142421 128 701 
367138 432 627 

17 846 10 537 
1 709-215 1490495 

265070 249 896 
2 644 252 1835183 

44 513 854' 39 698 792 

676 438-599 ~ 599 946-656 
233057 790 196438341 

37 693 680 28 819183 

75 072 485 51860 628 

18 850 030 15 886481 
59413 288 53 656 695 
3 776 788 3 400 598 

10426 541 8 844 959 
5 389514 4 599 805 
. 845 232 737 286 

6 955 371 9380 319 
833 259842 607112 080 

79505365 64 833054 

184 890134 163329347 

11101993 8 817 077 
4 329613 3 724 826 

14130551 11371800 

245 834 793 201269525 
3 998 794 3 380 270 

Llsiiys tal vliheunys 
(- ) vuonul\ 19U 

mk I "{, 

2 712161 10.18 
623 276 11.04 
199 757 41.73 
40892 9.49 

254403 11.59 
..:._13 930 - 8.51 

13730 10.66 
-65489 -15.14 

7 309 69.41 
218 720 14.68 

15174 6.07 
809069 44.09 

4 815062 12.t3 

76 491943 12.75 
36 619449 18.64 
8 874 497 30.79 

23 211857 44.76 

2 963549 18.65 
5 756 593 10.73 

376190 11.06 
1581582 17.88 

789 709 17.17 
107 946 14.64. 

-2424 948 -25.85 
226147 762 37.25 

14 672 311 22.63 

21560 787 13.21 

2 284 916 25.91 
604 787 16.24 

2 758 751 24.26 

44 565268 22.H 
618 524 18.30 



Menot. 

Jlaflall'in.en 
t«los. 
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Mcnomii.llrilt, markkaa l.isllys tal vilheunys 

.N:enon l aatu 
(- ) vuouna 1044 

v. 1944 I v . 1943 mk I ., 
0 

Mu u t <tSiamenot 

Painatuskustanuukset . . ...... . ..... ... ... . ... .. 9181964 (j 119 099 3062 865 50.05 
Valliugonkorvaukset ••• 0 • •••••••• 0 0 • • •• •••••• • • 7 071608 7 7984 6 - 726 878 - 9.32 
Verot • ••••••••••• • •••••• 0 . 0 • • 0 ••• •• •••• 0 . 0 ••• 423 572 389190 34 382 8.83 
Postilaitok:selle po tiukuljetuksesta suoritettava kor-

vaus •••• •• • • •••• •• ••• 0 •• • 0 ••• •••• •• ••• 0 ••• • 1 000 000 1000 000 - -
Sekalaiset menot ••••••••••• • ••••• • ••••• 0 •••••• 1 703 702 1344 455 359 247 26.72 
Kuoletnkset ... ............. ..... ..... .. ... . .. · j 119 077 900 80 636 668 38 441 2321 47.67 
Linjahallinto yhte!'nsii. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 643 429 1491 2 134 696 827\ 508 732 3211 23.831 

K.aikkiaan 12 687 943 00312 174 395 6191513 547 3841 23.62 

Rahallinen tulos. 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan laskettu rahallinen tulos valtionrau
tateiden lirkenteesta v. l944·os0itti~366 milj. ma;I'kan ylijaamiia. Kun vasta&va 
maara v. 1943 oli 896.1 milj. markkaa, on ylijaama pienentynyt 530.1 milj. 
markalla eli 59.15 %. 

Ta mallisin luvuin esitettyna valtionrautateiden tulojen ja menojen seka yli
jaaman lisiiantyminen kay ilmi seuraava ta taulukosta: 

I 
Vuouna 1944 

I 
Vuonm• 1043 

I 
Lis.'iys vuonna 1943 

mk mk Ill)< I •. 

'l'uJot ..................... . ... , 3053 976 540 I 3 070 465 8561 - 16489316 1 - 0.54 
Menot ..... . . ...... ....... ... . 2 687 943 003 2 174 395 619 513 547 384 23.62 

Ylijiiama 1 "366 033 537 I 896 070 237 1 - 530 036 700 I - 59.15 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, jou1ukuun 7 paivana 19~5. 

H. Roos. 

Arvi Nilddli. 




