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Rautatiehallituksen kertomus 
vuosilta 1945-1948. 

Yleiskatsaus. 

Sotien paattymista seurannut kiihkean tyon ja jalleenrakentamisen aika Johdanto. 

on asettanut maamme talouselaman suurten tehtavien eteen. Talloin on nimen-
omaan kuljetuskoneiston merkitys muodostunut ratka!sevaksi. Rautatie-
laitos, joka oleellisesti joutui vastaamaan kuljetustarpeen tyydyttamisesta, 
on joutunut tana aikana mita suurimmalle koetukselle. On todettava, etta 
sodan jaljet olivat rautatielaitoksessa selvasti tunnettavissa . Liikkuvan ka-
luston menetys alensi huomattavasti laitoksen suorituskykya samalla kun 
eraiden elintarkeiden rataosien menetys katkaisi useita tarkeita yhteyksia ja 
pakotti muuttamaan liikenteen suuntauksen ja sen rytmin. Oli ohjattava 
junaliikenne kokonaan toisille rataosille, joita ei ollenkaan ole rakennettu kes
tamaan tallaista rasitusta. Tahan on viela lisattava pohjois-Suomen rata
verkoston perinpohjainen havitys seka tosia ia, etta seka liikkuva kalusto 
etta rataverkosto oli sotien seuraamuksena paassyt pahasti kulumaan ja 
rappeutumaan. Olihan myos rautatielaitoksen piirissa ollut huutava puute 
tyovoimasta ja materiaalista samalla kun liikennoitava rataverkosto sotien 
aikana oli kasvanut tuhatkunta kilometria. Tama kaikki oli asettanut koko 
koneiston ankaraan puristukseen, joten sotien paatyttya olisi kipeasti kaivattu 
hengahdysaikaa pahimpien puutteiden poistamiseksi ja asioiden hoidon pa
lauttamiseksi ennen sotia vallinneelle kannalle. Mutta tahan ei ollut minkaan-
laisia mahdollisuuksia. Menetettya sotaa seurannut valirauhan sopimus asetti 
rautatielaitokselle uusia velvoittavia kuljetustehtavia n. s. palautustavaran , 
sotasaaliin ja sotakorvauksen toimitusten muodossa. Nama oli aluksi kulje
tettava Neuvostoliittoon yksinomaan suomalaisissa vaunuissa, usein aina 
maaraasemille saakka. Lisaksi oli nimenomaan vaadittu, etta sotasaalis
kalusto , jota olisi osaksi voitu kayttaa k. o. kuljetuksiin, oli palautettava 
niin nopeassa tahdissa, ettei sita juuri ollenkaan voitu varata ko. tehtaviin. 
Kun kuljetukset ensi aluksi oli toimitettava Neuvostoliittoon yksinomaan 
Vainikkalan ja Imatran liikennepaikkojen kautta, aiheutti asioiden hoitami-
nen suuria vaikeuksia ja liikenteen hidastumista . Asian valaisemiseksi mai
nittakoon, etta Sortavalan ja Elisenvaaran menetyksen vuoksi oli Karjalasta 
ja Savosta saapuva tavara ohjattava Pieksamaen kautta Kouvolaan ja edel-
leen luovutusasemille. Niinpa lahetykset Joensuusta ja Savonlinna':!ta oli 
puristettava tuon todelliseksi pullonkaulaksi muodostuneen kapeikon lapi. 
Tassa suhteessa tilanne kuitenkin helpottui kun myos Parikkala ja Tohma-
jarvi 27 . 3. 45 ja 15. 7. 1945 hyvaksyttiin raja-asemiksi, joten luovutuspaikkoja 
nain oli lopulta kaikkiaan 4. 

Osoitukseksi siita kuinka suuria vaunumaaria nama kuljetukset Neu
vostoliittoon sitoivat, mainittakoon, etta keskimaarin syksylla 1945 oli suoma-
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Johdanw. laisia vaunuja maan rajojen ulkopuolella: syyskuussa 3 752, lokakuus<:~a 4 101 ja 
marraskuussa 3 381. Joulukuussa 1945 ja tammikuussa 1946 keskiarvo aleni 
ja oli 2 604-2 363, mutta nousi uudelleen helmikuussa (3 032) ja maaliskuussa 
(30 12). Kun koko liikenteessa oleva vaunukanta samaan aikaan kasitti kaik
kiaan 22 742 yksikkoa ja kun vaunut olivat hyvin kauan noilla ulkomaisilla 
matkoillaan, uhkasi tilanne kayda kesti:tmattomaksi, varsinkin kun jalleen
rakentaminen omassa maassa oli samanaikaisesti hoidettava. Asian valai
semiseksi mainittakoon viela, etta esim. lokakuussa 1945 kuormattiin maassa 
paivittain keskimaarin 4 205 vaunua, joten 3 000-4 000 vaunun poissaolo 
merkitsi huomattavaa kuljetuskyvyn alenemista. Taman vuoksi kaannyttun 
viralliselta taholta Neuvostoliiton puoleen asian jarjestamiseksi. Neuvosto
liiton viranomaiset suhtautuivatkin asiaan myotamielisesti. Tuloksena oli, 
etta kun maan rajojen ulkopuolella olevien vaunujen keskiarvo paivaa kohti 
oli v. 1945 3 362 yksikkoa, se oli v. 1946 2 043, v. 1947 2 003 ja v. 1948 enaa 
vain 1 037 . Lukujen pienenemiseen vaikutti myos huomattavasti ns . palautus
ta varan loppuminen kevaalla 194 7 seka ne helpotukset, j otka myos sota
korvaussuoritusten osalta myonnettiin 1948. Viela on erikoisesti mainittava, 
etta venalai<>ia vaunuja alkoi vahitellen <:~aapua maahamme tavaroita nou
tamaan, osaksi tavarassa- kaupanteko kun oli paassyt kayntiin- mutta 
myos huomattavassa maarin tyhjina. Tilanteen kehitysta tassa suhteessa 
valaisevat seuraavat suhdeluvut (keskimaarin suomal. vaunuja Neuvosto
liitossa / venal. vaunuja Suomessa) v. 1945 2 362/755; v. 1946 2 043/916; 
v. 1947 2 003/450 ja v. 1948 1 037/673. 

Oma haitallinen osuutensa katsauskauden liikenteeseen oli myos erailla 
tyonseisauksilla. Naista mainittakoon esim. 20-30. 9. 1947 ollut satama
lakko, jolloin m. m. huomattava maara vaunuja- korkeimmillaan toista tu
hatta yksikkoa- joutui seisomaan purkamattomina satamissa vaikuttaen 
siten hairitsevasti laitoksen toimintaan. Myoskin kesalla 1947 vallinnut kul
jetustyontekijain lakko alensi kuljetustehoa sen vuoksi, etta vaunujen purka
minen satamakaupungeissa oli kielletty, joten vaunut talloinkin seisoivat pur
kamattomina useita vuorokausia, jopa viikkojakin. Saman vuoden marras
kuussa kolme paivaa kestanyt virkamieslakko aiheutti kuormauskapasiteetin 
laskun lokakuun 5 494:sta 4 522:een . Samansuuntaisia vaikutuksia oli touko
kuussa 1948 puhjenneella satamalakolla Helsingin osalta. Haitallisia olivat 
myos 22. 5. Helsingissa, 24. 5 . Raumalla, Kemissa, Kotkassa, Pietarsaaressa, 
Turussa ja Vaasassa seka 25. 5. Hangossa, Ykspihlajassa, Kaskisissa ja Manty
luodossa alkaneet satamalakot. Ne aikaansaivat vakavia kuljetushairioita ja 
alensivat rautatielaitoksen kuljetuskykya. Vaikka lakot paattyivat jo 27 . 5. 
1948, laski kuormauskapasiteetti 4 825 vaunukuormaan, oltuaan huhtikuussa 
5 159 ja edellisen vuoden toukokuussa 5 010. Turhia kuljetuksia aiheutti 
Turussa 19. 9. 1948 puhj enn ut satamalakko, j ota tukeakseen Kotkan j a 
Helsingin satamatyolaiset yhtyivat saartolakkoon 21. 9. Nain ollen ei Turun 
satamaan osoitettuja tavaroita voitu purkaa naissakaan satamissa. 

On jo viitattu sii.hen, etta Neuvostoliittoon suuntautuva liikenne vaikeutti 
sisaisten kuljetustarpeitten tyydyttamista, silla tarve oli kasvanut suurem
maksi kuin ehka koskaan aikaisemmin. Mainittakoon vain, etta kentta
armeijan siirrot ja kotiuttamiset, evakuoidun vaeston sijoittaminen seka 
valtakunnan jalleenrakentaminen olivat valtavia tehtavia, jotka jo sinansa 
olisivat vaatineet koko laitoksen suorituskyvyn. Oli ilmeista, ettei rautatie
hallitus ilman viranomaisten apua kykenisi selviytymaan tehtavastaan silloin 
kun elintarkeiden kuljetusten kysynta nain huomattavasti ylitti tarjonnan. 
Jo vuonna 1945 valtioneuvo:sto olikin asettanut kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion yhteyteen hdjetusasiain keskusjohto-nimisen toimikunnan, 
jonka tehtavana oli aikaansaada tarvittava yhteistoiminta eri kuljetusmuoto
jen valilla, laatia suunnitelmia laajempien ja vaativimpien kuljetusten suorit-
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tarniseksi seka mm. kuljetusten ohjaaminen ja tarkeysjarjestyksen maaraa- Johdanto. 

rninen. Taman elimen, jossa rautat~elaitoksen johdon panos oli merkittava, 
toiminta on arvosteltava tarkeaksi vuosien 1946-1948 kuljetusasioiden 
kokonaisratkaisuille. 

Tahan liittyi toisena tarkeana tehtavana toimenpiteet rautatielaitoksen 
suorituskyvyn lisaamiseksi. Liikkuvaa kalustoa oli kaikin keinoin hankittava 
lisaa ja rataverkoston suorituskykya parannettava. Tassa oli 1. 3. 1945 
rautatiehallituksen yhteyteen perustetulla tyontutkimustoirn.istolla tarkea 
tehtava avainkohtien selvittelyssa ja parannusehdotusten laatimisessa. 

Ennen kuin ryhdytaan selostamaan naita toimenpiteita, on yleiskasityk
sen saamiseksi viela kosketeltava erasta uutta vaikeutta, joka talvella 1945/46 
uhka i kokonaan ]amauttaa rautateiden toiminnan. Rautateiden polttoaine
varastot olivat kaytannollisesti katsoen kayneet olemattomiksi ja junien kul
kuun saattaminen oli siten monasti varsin vaikeasti j arjestettavissa. Kivi
hiili oli kokonaan lopussa ja polttopuu siis ainoa polttoaine. Halkojen kuljetta
rninen jakelupaikoille oli jarjestettava erikoistoimenpitein mahdollisimman 
saannollisesti paivittaista tarvetta vastaavaksi . Nain sen vuoksi, ettei varas
toja ollut: Hakkuutyovoiman puute oli supistanut koko maan halkovarastot 
riittamattorniksi, eika tuota vajausta voitu nopeasti tayttaa. Aika-ajoittain 
oli pakko turvautua jopa selluloosateollisuuden raaka-ainevarastoihinkin. 
Namakaan toimenpiteet eivat riittaneet turvaamaan tavaraliikenteen jatku
vuutta, mika liikenne kuitenkin oli yritettava ensisijaisesti hoitaa. Niin oli 
26. 1. 1946 peruutettava pikajunia, poistettava makuuvaunuja liikenteesta ja · 
oli saatettava voimaan hidastettu aikataulu. Naista matkustavalle yleisolle 
haitallisista rajoituksista paastiin kuitenkin pian: uusia pikajunia voitiin 
vahitellen asettaa kulkuun ja makuuvaunuja lisata jo saman vuoden huhti
kuun lopussa seka luopua hidastetusta aikataulusta 3. 6. 1946.- Pikajuna
liikenne Porkkalan vuokra-alueen lapi voitiin aloittaa 10. 11. 1947. 

Tavaraliikenteen hoitamisessakaan ei iis valtytty pakkotoimenpiteilta. Kulfet.uB

Kun kotimaan liikenteessa olevien tavaravaunujen lukumaara so dan seuraus- kes~}:hto. 
ten johdosta oli huomattavasti vahentynyt, ei niita riittanyt kaikille tarvitsi-
joille. Toisaalta oli eraat kuljetukset kuitenkin ehdottomasti saatava maara-
aikana suoritetuiksi, joten oli maarattava kuljetu ten kiireellisyysjarjestys, 
ts. missa jarjestyksessa eri kuljetusten vaunutarve oli tyydytettava. Ensim-
mainen kiireellisyysjarjestys vahvistettiin kuljetusasiain keskusjohdon alot-
teesta l. 6. 1945. Sen mukaan oli ensimmaiselle tilalle a etettava mm . vetu-
rien polttoainekuljetukset, toiselle palautus-, sotasaalis- ja sotakorvauskulje-
tukset, kolmannelle numeroidut sotilaskuljetukset jne. Kiireellisyysjarjestysta 
jouduttiin luonnollisesti tarkistamaan u eampaan otteeseen tilanteen kehitty-
misen mukaan seka myontamaan siihen poikkeuksia jonakin ajankohtana 
erityisen tarkeiksi muodostuneita kuljetuksia varten. Viimeinen tarkistus 
uoritettiin kevaalla 1948 ja saman vuoden kesalla saatettiin sitten luopua 

kiireellisyysj arjestyksen noudattamisesta kuljetusten kysynnan palauduttua 
rautateiden suorituskykya vastaavalle tasolle. - Lisaksi oli pakko ryhtya 
muihinkin saannostelytoimenpiteisiin tavaraliikenteen subteen. Niinpa syk
sylla 1946 maarattiin, etta vaunuja korsirehujen kuljetukseen ei saanut antaa 
maarattyjen alueiden ohi aiotuille lahetyksille ja naiden tavaroiden kuormaus 
kiellettiin kokonaan erailta alituotantoalueilta. Tama ohje-valilla muutettuna 
ja lievennettyna- voitiin kumota vasta vuoden 1948 syksypuolella. Poltto
puiden ristiinkuljettamisen ehkaisemiseksi oli annettava liikennejaksojen 
vaununjakajille ohjeita ja maarayksia. Sementin seka rakennus- ja maa
talou kalkin ynna vakilannoitteiden rautateitse tapahtuva kuljetus oli saan
nosteltava ja ohjattava, olipa pakko turvautua kappaletavaran ym. suhteen 
aika ajoittain kuormauskieltoihin ja -rajoituksiin . Tyhjien rautatievaunujen 
kulku uunnista oli annettava myos ohjeita. - Samaan asiaryhmaan kuuluvat 
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Kmfe~uB- toimenpiteet eraiden satamien liikenteen ohjaamisesta. Saannollisesti toistuva 
ke:::Si~htoilmio oli vientitavaroiden lahettaminen satamiin hyvissa ajoin ennen laivan 

saapumista. Tuontilaivoja varten liikennoitsijat tilasivat vaunuja satamiin 
etukateen varmistautuakseen siten vaunujen lopullisesta saarnisesta. Tallainen 
menettely enensi muutenkin vaikeata vaunupulaa, samalla kun se aiheutti 
ruuhkautumista satamien ahtailla ratapihoilla. Epakohdan poistamiseksi 
asetettiin ensin Kotkaan ja Haminaan ja myohemrnin eraisiin muihinkin sata
miin - mm. Turkuun, Hankoon, Mantyluotoon, Toppilaan- purjehdus
kauden ajaksi rautatielaitoksen toimesta erikoinen yhdysmies, jolle seka 
rautatiet etta muut asianosaiset antoivat melko suuret valtuudet liikenteen 
jarkiperaiseksi ohjaamiseksi: saattaa eri intressipiirit yhteisty6h6n ja huolehtia 
siita, etta satamissa aina on kylliksi muttei liikaa vaunuja samalla valvoen, 
ettei vaunujen ruuhkautumista paase syntymaan. Yhdysmiesten toiminta 
osoittautui rautatiekulj etusten osalta tulokselliseksi. 

Minkalaisesta viennin ja tuonnin vaunutarpeesta on kysymys, mainitta
koon, etta vientikuljetuksiin kaytettiin vaunustoa vuonna 1945 2.3 % kaikista 
kuormatuista vaunuista, vuonna 1946 6.8 %, vuonna 1947 10.7 % ja vuonna 
1948 10.6 %; tuonnin kohdalta vastaavat luvut olivat vuonna 1945 1.6 %, 
vuonna 1946 3.7 %, vuonna 1947 7.2 % ja vuonna 1948 9.4 o/o.- Taman
tapaisilla ja monilia muilla niihin liittyvilla jarjestelyilla saatiin tavaravaunu
jen kiertoaika, joka vuonna 1944 oli ollut keskimaarin lahes 5 vuorokautta, 
alenemaan vajaaseen 4 vuorokauteen. Se merkitsi rautateiden paivittaisen 
kuljetuskyvyn lisaantymista usealla sadalla vaunulla. 

hiikkuvan Vetovoiman ja vaunuston, etupaassa tavaravaunuston, lisaamiseksi on 
~~:~~g:n. jatkuvasti ponnisteltu, jotta kuljetukset olisi pystytty edes jossakin maarin 

tyydyttavasti hoitamaan. On esitetty, etta rataverkosto on vuodesta 1938 
vahentynyt yhta paljon kuin liikkuva kalusto ja etta tilanteen pitaisi olla 
samanlainen lmin sanotttma rauhan vuotena. Liikenteen epaedullinen jakaan
tuminen ja ~>ahtaam rataverkoston rajoitukset eivat kuitenkaan tee mahdolli
seksi kaytettavissa olevalla vetovoimalla joustavasti hoitaa valtavasti kasva
nutta kuljetustarvetta. Varsinkin vaihtoveturien vahalukuisuus vaikeutti 
tilanteen hallitsemista suurilla ratapihoilla, satamissa ja voimakkaasti kehit
tyneen teollisuuden raiteistoilla. Matkavetureita jouduttiinkin sijoittamaan 
vaihtotyohon suureksi ha.itaksi liikenteen kaikinpuoliselle hoidolle.- Toimen
piteista vetovoiman lisaamiseksi mainittakoon, etta kotimaiset veturitehtaat 
pystyivat v. 1946 toimittamaan ainoastaan 3 uutta veturia, silla Soteva tar
vitsi melkein kaiken kysymykseen tulevan ammattityovoiman samoinkuin 
raaka-aineen. Veturitilanne oli siksi huolestuttava, etta oli kaannyttava ulko
maiden puoleen. Suhteiden solmiaminen ulkomaihin tuotti suuria vaikeuksia, 
kun aikaisemmilta ajoilta tunnetut Saksan, Yhdysvaltojen, Sveitsin jne. 
veturivalmistamojen edustajat olivat sodan johdosta poistuneet maasta. Oli 
et~>ittava nain kokonaan uusia yhteyksia, varsinkin kun neuvottelut Ruotsin 
kanssa raukesivat valuutta- ja luottokysymysten takia. Niinpa saatiin aikaan 
Tanskan kanssa kauppasopimus 20 veturille seka neuvoteltiin jatkuvasti 
USA:n. kanssa 20 raskaan tavarajunanveturin ostamisesta. Namakin neuvot
telut johtivat tulokseen, ja niinpa oli USA:sta ostetuista 20 veturista vuoden 
1946 lopussa jo 5 koottavana Helsingin konepajalla ja 5 laivassa Suomeen 
tulossa. Vuonna 1947 valmistui kotimaassa vain 4 uutta veturia, mutta kul
jetustilanne parani huomattavasti, kun USA:sta tilatut raskaat (Tr 2) tavara
junanveturit saatiin kaikki 20 taman vuoden kuluessa liikenteeseen. Vuonna 
1948 lisaantyi veturien luku 3l:lla, joista 10 saatiin kotimaisilta veturiteh
tailta ja loput USA:sta. Sielta oli naet o~>tettu yhteensa 24 ra kasta Vr 4-sar
jan vaihtoveturia. Nama olivat kuitenlrin akselipainoltaan liian raskaita ra
doillemme, joten ne on varustettava liaapyorastolla ennenkuin niista saadaan 
taysi hyoty.- Tanskasta v. 1946 tilatut veturit eivat viela v. 1948 aikana 
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ehtineet maahamme, vaikkakin nuden valmistus vuoden paattyessa oli siksi .Liik~ 
pitkalla, etta ne todennakoisesti osaksi ovat tyossa v. 1949. us"i!li:. 

Vaikkakin vetovoimatilanne on nain vv. 1946-48 melkoisesti parantunut, 
on huomattava, etta suuri osa vetureistamme on yli-ikaisia- kansainvalisten 
normien mukaan veturien maksimi-ika on 40 vuotta ja meilla oli vuonna 1948 
liikenteessa taman ian saavuttaneita vetureita noin 150- ja siten liikenteessa 
epavarmoja jaepataloudellisia. Korjauskustannuksetnousevatarveluttavansuu
riksi. Veturikantamme uusiminen on edelleen eras tarkeimpia tavoitteitamme. 

Uusien vaunujen hankinnoissa on kiinnitetty paahuomio tavaravaunuihin. 
Kuten eJella on mainittu ovat tavaralukenteen vaatimukset asetettava etu
alalle. Aikaisemmin tehtyjen ostojen perusteella saatiin maahamme v. 1946 
Ruotsista 250 rautatievaunun aluskehysta. Kaikki muut uudet vaunut on 
rakennettu rautatielaitoksen omassa vaunutehtaassa Pasilassa. Katsaus
kautena on kaikkiaan valmistunut nuo 250 aluskehysta mukaanluettuna 184 
henkilo- ja 2 958 tavaravaunua. Lisaksi on valmistunut joukko erikoisvaunuja. 
Monenlaisia materiaalin saantivaikeuksia on ollut voitettavina ja aikaisemmin 
laadittua ohjelmaa ei ole laheskaan voitu sellaisenaan vieda lapi. Joka tapauk
sessa on vaunukanta katsottava riittavaksi. Vaunupula, jota runsaasti esiintyi, 
on en13i sijassa johtunut rataverkon ja vetovoiman heikkouksista. 

Vaikeimpia tehtavia katsauskautena on epailematta ollut rataverkoston 
saattaminen uuden tilanteen vaatimaan kuntoon. Toimenpiteet kohdistuivat 
osittain eri rataosien liikennekyvyn lisaam:iseen, osittain perusrakenteen kor
jaamiseen ja parantamiseen. Nama toimenpideryhmat liittyvat usein toisiinsa 
eika niin muodoin aina voida vetaa niiden valille jyrkkaa rajaa. 

Liikenteen muuttunut jakautuminen ja rytmi pakotti arvioimaan uudel
leen eri rataosien merkityksen ja niille asetettavat vaatimukset. Liikenteen 
suuntautuminen aikaisemmin toisarvoisiksi arvostetuille rataosille vaikutti 
aivan ratkaisevasti asiaan. Oli todettava, etta Saimaan kanavan ja Karjalan 
radan menetykset loivat kokonaan uuden tilanteen samalla kun teollisuuden 
nopea laajeneminen ja uusi sijoittuminen osaltaan vaati myos toimenpiteita. 
Eraat radat eivat kyenneet lapaisemaan niille suuntautuvaa liikennetta ja 
syntyi jatkuvasti ruuhkautumia, joiden purkaminen vaati runsaasti erikois
toimenpiteita ja aiheutti vaunupulaa. Rataosaston apuna on naiden kysy
mysten selvittelyssa ollut tyontutkimustoimisto. Se on suorittanut laajoja 
aikatutkimuksia erailla tarkeilla risteys- ja linja-asemilla. Tutkimusten tulok
sena valmistuikin sitten vuoden vaihteessa 1946/47 suunnitelma, jossa mm. 
todettiin, etta liikenteen jatkuvan hoidon kannalta oli valttamatonta rakentaa 
verkostollemme 6 suurta, taydellista jarjestelyratapihaa, jotka oli varustettava 
riittavilla teknillisilla laitteilla suurten vaunumaarien nopean kasittelyn 
aikaansaamiseksi. Naiden- Pasila, Kouvola, Tampere, Pieksam aki , Seina
joki ja Oulu -li aksi tarvittiin myos pienehkoja jarjestelyratapihoja, mutta 
tarkeana pidettiin ja pidetaan edelleenkin , etta nuo 6 mahdollisimman nopeasti 
saadaan kehitettya tayteen laajuuteensa, silla vasta silloin voidaan tavara
junien matkantekoa nopeuttaa ja muutenkin tehostaa. Tunnettuahan on , 
etta juuri tassa suhteessa voidaan nykyisin esittaa vakavia huomautuksia 
laitoksemme suorituskykya vastaan. Kun otetaan huomioon kiristyva kil
pailu muiden liikennemuotojen , ennen kaikkea autojen taholta , on ehdotto
masti saatava mainittu asia hoidetuksi. Valitettavasti ovat kysymykseen 
tulevat rahamaarat siksi suuret, etta tulee kulumaan monta vuotta, ehka 
vuosikymmen , ennen kuin tama elintarkea parannus on saatu toteutettua. 
Katsauskautena on tyot saatu kayntiin vahaisessa maarassa Pasilassa, hie
man tehokkaammin Tampereella ja Pieksamaella; muiden kohdalla se on kat
sauskauden paattyessa edelleenkin vain suunnitteluasteella. Syyna on ollut 
maararahojen niukkuus mutta myos materiaalin saantivaikeudet. Maara
rahojen niukkuus johtuu taas ainakin osaksi siita, etta samanaikaisesti on 

2 
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Rata· hoidettava myos muita tarkeita perusparannuksia, joista mainittakoon sata
"t:k;f:.' mien jarjestelyratapihat ja niihin johtavat rataosat. Uudesta kuljetustilan

mimn. teesta johtuen on suoritettava laajennuksia Kotkan ja Haminan satamien 
osalta. Laajennukset ovat edelleen kesken.-

Vaikean pulman aiheuttivat eraiden tarkeaksi muodostuneiden yksi
raiteisten rataosien pitkat liikennepaikkojen valimatkat, jotka arveluttavasti 
hidastivat liikennetta. Tarkeimmat- Pohjanmaan ja Sa von radat- on 
tassa suhteessa saatu suurimmaksi osaksi kuntoon . Uusia liikennepaikkoja 
on perustettu ja samalla on eraita ratapihoja laajennettu. 

Hyvin tarkea tekija ratojemme liikennekyvyn kannalta on kiskotus. 
On kaynyt selvaksi, etta kiskotuksen uusinta on melkein kaikilla paaradoil
lamme kiireellisesti suoritettava ja sen yhteydessa on myos kiskotus vaih
dettava raskaampaan. Edelleen on eraana varsin vakavana haittana liiken
teelle kiskotuksen kirjavuus . Taman epakohdan poi tamiseksi on laadittu 
suunnitelma, jonka mukaan ratamme on kiskotettava: paaradat 43 kg:n ja 
muut 30 kg:n kiskoilla. Taman lisaksi on katsauskauden paattyessa viela 
harkittavana eraiden ratojen- ennen kaikkea Helsinki-Riihimaki- kis
kottaminen yliraskailla, eli 60 kg:n kiskoilla. - Kysymys kiskojen painosta 
kytkeytyy pyrkimykseen paasta yha suurempiin junapainoihin ja samalla 
raskaampiin vetureihin. Kirjava ja kevyt kiskotus velvoittaa kayttamaan 
monenlaisia ja usein kovin keveita vetureita. Tasta asiantilasta on paastava 
ja sen vuoksi on mainittu yleisohjelma laadittu silmallapitaen nykyisin hankit
tavia raskaita veturityyppeja. 

Ohjelman toteuttamista on vakavasti hidastuttanut materiaalin saanti. 
Teras oli tietenkin sotien aikana kysyttya tavaraa ja sodan paatyttya muo
dostui tilanne meidan kohdallamme vielakin vaikeammaksi, kun aotakorvaus
teollisuus oli etuoikeutetussa asemassa seka kotimaassa valssatun etta ulko
mailt3. tulevan raudan ja erikoisesti teraksen saannissa. Seuraavassa seloste
taan tilanteen kehitysta. 

KiskotiJanteen selvittamiseksi suoritettiin kesalla 1947 inventointi. Taman 
mukaan oli rataverkkomme paaraiteen pituus jokseenkin 4 800 km. Tasta 
on noin 500 km kiskotettu 40-60 vuotta sitten ja lisaksi on vi.ela lahes 1.000 
km sellaista rataa, jonka kiskotus on 30-40 vuotta vanhaa. Normaalina 
aikoina laskettiin, etta kiskon kestoaika on noin 30-35 vuotta riippuen lii
kenteen tiheydesta ja raskaudesta. Kuluneiden 10 vuoden rasitus on kuiten
kin ollut erailla rataosilla normaalia huo mattavasti suurempi. Voidaan todeta, 
etta radoissamme olevasta kiskotuksesta on ainakin 20 % sivuuttanut vasymis
asteen, tullut vaaralliseksi liikenteen turvallisuuden kannalta ja siita syysta 
ensi tHassa vaihdettava uusiin. Kiskojen katkeamisia sattuu tuhkatiheaan . 
Niinpa vuoden 1948 aikana laskettiin kokonaista 1 423 tapausta. 

Vuoden 1947 aikana saatiin 58.5 km IIisalmen-Ylivieskan valisen rata
osan 22 .5 kg:n kiskotuksesta vaihdetuksi raskaampaan, ts. 30 kg/m:n kiskoi
hin, ja koko tama tyo vuoden 1948 alkupuoliskolla paatokseen.- Talla valin 
oli tilanne kehittynyt vakavimmaksi Savon radaUa. On nimittain huomattava, 
minkalaisen rasituksen alaiseksi tama heikko rata joutui silloin, kun alue
luovutusten johdosta menetettyjen, liikenteellisesti erittain tarkeitten Karja
lan radan ja Saimaan kanavan seka suuri.en vientisatamien Viipm·in, Uuraan, 
Koiviston ja Makslahden valitta:na Wkenne jouduttiin siirtamaan Savon ra
dalle ja sen jatkeelle Kouvola-Kotka ja- Hamina. Sotakorvausteolli
suuden m·ai.den raskaiden alusrunkojen siirtamisen mahdollistamiseksi saatiin 
vuoc;ina 1945- 1947 ensin vaihdetti1a rata.osien Lappeenranta-Simola ja 
Inkeroinen-Haminan Hillo 43' kg:n kiskoihin (ennen 30 kg). Vihdoin saatiin 
v . 1948 maararahat Savon radan kiskotuksen muuttamista varten. Vasta 
heinakuussa 1948 paastiin tyohon kasiksi, jolloin aloitettiin Kouvolan- Selan
paan valisella rataosalla kiskojen uusiminen . Tyo olikin hyvassa kaynnissa, 
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kun Sotevan valiintulo taa keskeytti kiskojen valssauksen Vuoksenniskalla . Rata· 
Sanottuna vuonna saatiinkin Savon radan kiskotusta uusituksi vain 1/ 3 , eli ~e;{:~~O:: 
33 .7 km, mutta tyota tullaan heti kevaalla 1949 jatkamaan ja tarkoituksena mimn. 
on saada se suoritettua loppuun v. 1949. -

Ki.J>kotilanteesta on viela sanottava, etta materiaalin saaminen on ollut 
erittain vaikeaa. Varakiskojakaan ei ole voitu jakaa linjalle. Kun tiedetaan, 
rniten kulunutta ja vilkkaan liikenteen vasyttamaa radassa oleva ki.skotus on, 
oli aika ajoin epavarmaa, voitaisiinko liikenne yllapitaa nykyisen suuruisena. 
Tilannetta vaikeutti e, ettei Oy. Vuoksenni ka Ab voinut pitaa vaatimatto
mi~tkaan sopimuksiaan kiskojen valssauksen suhteen. Neuvotteluja kisko
materiaalin saam.isek ion sen vuoksi kayty useiden maiden, kuten Englannin, 
Belgian, Ranskan ja Puolan kanssa . Ulkomailta onkin saatu apua: vuonna 
1946 ratakiskoja tarpeineen 2 337 tonnia, vuonna 1947 7 589 tonnia ja vuonna 
1948 4 651 tonnia. Vuosi 1948 merkitsee ratkaisevaa kaannetta parempaan 
pain. Silloin saatiin aikaan sopimus Belgian kanssa huomattavista hankin
noista ja samalla- m.ika olikin ratkaisevaa- myonsi Belgia meille 3 vuoden 
luoton. Sopimus kasitti yht . 40 000 tonnia. 

Selostettu vaikea kiskomateriaalin saanti on myos osaltaan hidastanut 
kaksoisraiteiden rakentarnista. ,Jo aikaisemmin mainitussa suunnitelmassa 
todettiin, etta rataosat Riihimaki-Tampere ja Riihimaki-Kouvola on saa
tava kaksiraiteisiksi. Edelleen todettiin, etta liikenteen suuruus maaraa tyon 
jaksottelun seuraavaksi: 1) rataosa Toijala-Tampere, 2) Lahti-Uusikyla ja 
3) Riihimaki-Ha"!'lleenlinna. Sen jalkeen jatkuu tyo Riihimaki-Lahti ja 
Hameenlinna-Toijala rataosilla. Katsauskauden loppuun mennessa on 
1) kohdasta toteutettu vali Lempaala-Tampere. Maararahojen niukkuus on 
hidastanut toiden suoritusta. 

Edella jo viitattiin siihen, etta veturien polttoainetilanne oli katsaus- Potttoaim· 
kauden alkupuolella erittain vaikea, jopa suora taan kriitillinen, silla halon- tilanne . 

antopaiko:i.lla saattoi olla polttoainetta joskus vain muutamien paivien jopa 
vain tuntienkin tarve. Tilannetta kiristi erikoisesti kivihiilivarastojen loppu· 
minen vuoden 1944 lopulla, jolloin veturit, neljaa lukuunottamatta, oli muu-
tettava halkokayttoisiksi. Tama tiesi noin 1. 5 milj. pinokuutiometrin halko
kulutuksen vuotuista lisaysta. Polttoaineen laatu oli sitapaitsi valitettavan 
huonoa; laho- ja uittopuita oli runsaasti ja oli poltettava tuoreita halkoja. 
Jw1aliikenteessa sattui vakavia hairioita; junat myohastyivat tuntikausia 
jopa paikallisliikentee sakin. Maaratietoisten ponni telujen tuloksena tilanne 
alkoi kuitenkin vahitellen valjeta. Halkovarastot osoittivat li aantymista ja 
maahamme alkoi saapua kivihUlta ja koksia . Valtionrautatietkin saivat sita 
kayttoon a sen verran, etta vetureita jalleen voitiin muuttaa kivihiilipolttoi-
siksi. Loppukesalla 1946 saatiin jo syntymaan jonkinlaisia kivihiilivarastoja-
kin, jotka kuitenkin vuosien 1946-1947 vaihtee sa taydennyksen jalleen 
tyrehtyessa pienenivat huolestuttava ti. Syyna tuonnin vahenerniseen oli 
etupaassa USA:n ja Englannin toimitusten asteettainen loppuminen ja Ita-
meren satamissa vallinneet vaikeat jaaesteet. 

Kivihiilta kaytti vuosien 1946/47 vaihteessa 73 eli 9.8 % mutta jo vuoden 
1947 alkupuolella oli muutettava 38 veturia. jalleen puupolttoisiksi. Kun 
polttopuunhankinnat l. 6. 1947 vapautettiin saannostelysta, pelattiin erailla 
tahoilla rautatielaitoksen halkovarastojen pienenemista. Niin ei kuitenkaan 
kaynyt. silla kivihiilen kayttoa voitiin jatkuva ti lisata ja myo polttooljy 
eka polttoturve helpottivat polttoainetilannetta. Vuoden 1947 lopussa 

polttopuuvarastot vastasivat noin 6 kuukauden kulutusta samoinkuin 
polttoturve- ja kivihiilivarastotkin. Vetureista kaytti talloin lrivihiilta 
127, polttoturvetta 30 ja polttooljya 6, joten l~oko veturikannasta oli 
noin 1/ 5 muita kuin puupolttoisia . Vuoden 1948 aikana polttoainetilanne 
parani ratkaisevasti. Kivihiilivarastot kasvoivat, ja kun vuoden lopulla 
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Po.utoaine- kivihiilikayttoisia vetureita - ensisijassa etela- ja Iounais-Suomessa -
tilanne. oli 358, tl?-·vepolttois~a 52 ja teollisuuspolttooljya polttoaineena kaytta

Vla veture1ta 10, ohvat puupolttoiset veturit jaaneet vahemmistoksi. 
Katsausajanjakson lopussa kaikkia polttoaineita oli runsaasti varastois
sa - jopa niin runsaasti, etta varastotiloista alkoi olla puutetta. Hal
kojen laatu on huomattavasti parantunut, vaikkakin eraissa osissa maata 
jouduttiin kayttamaan viela huonoa tavaraa. Aikataulujen noudattaminen 
myos tavaraliikenteessa varmistui varmistumistaan. 

Jlilleen- Pohjois-Suomen havitettyjen ratojen ja laitteiden jalleenrakentaminen 
r':/:t~t;:- on jatkunut koko katsauskauden. Minkalaisesta valtavasta jalleenrakentami
pohfoi8- sesta on kysymys, sita valaisevat seuraavat luvut. Siltoja oli tuhottu 128 ja 

Suomessa. rumpuja 60; naiden yhteinen pituus oli liihes 4 000 m. Kiskotusta oli raj aytetty 
150 km:n matkalta, vaihteita noin 200. Asema- ja pysakkitaloja oli havitetty 
24, asuintaloja 44, veturitalleja 3, vesitorneja 8 ja lisaksi tavaramakasiineja 
ja ulkorakennuksia niin, etta kokonaismaara oli noin 200 rakennusta, tilavuu
deltaan 94 000 m 3 • Monet havitetyista silloista kuuluivat maamme suurimpiin. 
Mainittakoon vain Isohaara Kemissa, Ounaskoski ja Suutarinkorva Rova
niemella seka Kemijarvi Kemijarvella. 

Rovaniemen-Kemij arven rataosalla rakennettiin vuoden 1946 tammikuussa 
Ounasjoen poikki tilapaisraide osaksi jaalle asetettuna, ja kun tilapaiset sillat 
samoinkuin rata oli saatu kunnostetuksi, voitiin junaliikenne 23. 3. 1946 ulot
taa Kemij arvelle saakka. Tata ennen oli Kemin etelapuolella havitetyt sillat 
ja radat korjattu, sillat valiaikaisesti niin , etta ensimmainen juna saapui Ke
miin 12. 3. 1945. Kun rautatieliikenne oli ollut keskeytyksissa Yz vuotta, oli 
tama saavutus ensiarvoi<>en tarkea. Valittomasti taman jalkeen ryhdyttiin 
rakentamaan patoa ja siltaa Kemijoen yli Kemin pohjoispuolelle. Suunnitel
mana oli samalla rakentaa Kernijoen Isohaaraan voimalaitos, ratkaisu, joka 
tuli merkitsemaan sita, etta Vahahaara suljetaan padolla ja vain Isohaara, 
johon voi.malaitos tultaisiin rakentamaan ylitettaisiin terasjantein. Taman 
kautta tyo huomattavasti nopeutui samalla kun kallisarvoisen ja vaikeasti 
saatavan teraksen tarve supistui huomattavasti. Junaliikenteen turvaamiseksi 
rakennettiin Kemijoen yli pukkisilta, joka valmistui 1. 7. 1945 ja jota kaytet
tiin siksi, kunnes maavalli valmistui ja junaliikenne voitiin ohjata sen yli ja 
edelleen Isohaaran ylitse tehtya tilapaissiltaa. -

Kevaalla 1946 j aiden lahtoa Kemijoessa odotettiin erittain j annittyneena: 
ehditaanko Kemijoen patorakenne Kemin Iuona ajoissa saada liikennoitavaan 
kuntoon. Kaikki sujui kuitenkin suotuisasti, siten, etta se tuli ohjelman mu
kaisesti yliajettavaan lruntoon 30. 4., ja jaiden Hihto alkoi 4. 5. 1946. Yhta
jaksoinen junayhteys Rovaniemelta Kemijarvelle saatiin varmistetuksi 21. 7. 
1946, jolloin Ounasjoen yli >>jaaradam kohdalle valmistui valiaikainen puu
pukkisilta. Kemijarven-Kelloselan valisen rataosan jalleenrakentaminen 
aloitettiin vuoden 1946 huhtikuussa- alustaviin toimenpiteisiin oli ryhdytty 
jo aikaisemmin vuoden alussa- ja 31. 3. 1947 tama rataosa avattiin liiken
teelle. Talloin saatiin pohjoi.nen rataverkkomme kaytannollisesti katsoen 
kokonaisuudessaan liikennekelpoiseksi- joskin monessa suhteessa vie] a puut
teellisessa ja tilapaisluontoisesti korja.tussa kunnossa. Yhtajaksoisen Jiiken
teen yllapitarninen Kemjjarvelta itaanpain on ollut mahdollinen vain noin 4 
talvikuukauden ajan, jolloin rata on ollut asennettuna jaan paalle Kemijoen 
yli. Muuna 'aikana junaliikenne rataosalla Isokyla-Kelloselka jatkuu erilli
sena. Niinikaan j aidenlahdon aikana on ollut noin 6 viikon pituinen keskeytys 
Rovaniemelta itaanpain suuntautuvassa junaliikenteessa sen vuoksi, etta 
Ounasjoen valiaikainen pukkisilta on osittain poistettava jaidenlahdon ajaksi; 
liikennoimisesta rataosalla Nivavaara-Kemijarvi huolehtivat silloin valtion
rautateiden autot. Suuri joukko havitettyja siltoja, rakennuksia, laitteita jne. 
on saatu uusituksi, kunnostetuksi ja rakennetuksi. Tyo jatkuu. 
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Aluemenetykset seka teollisuuden uusi asema kansantaloudessamme vai
kuttivat oleellisesti uusien rautateiden rakennustarpeeseen. V. 1938 hyvak
sytty rautatierakennuslaki ei sellaisenaan vastannut muuttuneen kuljetus
tilanteen vaatimuksia. Asian selvittelya varten Valtioneuvosto asetti 7. 2. 
1946 komitean valmistelemaan lakia rautatierakennuksista vv. 1947-51. 
Mietinto val:mjstui saman vuoden lokakuun 11 p:na, jolloin se jatettiin valtio
neuvostolle. Mietinnossa todetaan, ettei voimas~a olevaa vuosien 1939-46 
rautatierakennusohjelmaa voida sen laajuuden ja kalleuden vuoksi semmoise
naan ottaa uuden ohjelman pohjaksi seka etta muuttuneet olosuhteet edellyt
tavat eraiden jo paatettyjen mutta viela alottamatta olevien ratasuuntien 
tarpeellisuuden ja ajankohtaisuuden uutta harkintaa. Komitea kasittelikin 
tulevan rakennusohjehnan kokonaan uutena, aikaisemmasta ohjelmasta riip
pumattomana kysymyksena ja laati lahimman viiden vuoden ajaksi soveltuvan 
entista suppeamman ja nykyajan tarpeet huomioonottavan rautatierakennus
ohjelman. Ryhtymatta tassa yksityiskohtaisemmin tuota mietintoa selosta
maan on kuitenkin syyta kiinnittaa huomiota eraisiin tarkeimpiin seikkoihin. 
Komitea kasitteli myos pohjois-Suomen rautateiden tarpeen, mutta katsoi, 
ettei tata kysymy.sta kytkettaisi nyt laadittavaan ohjelmaan, vaan olisi koko
naan kasiteltava ja myos rahoitettava erikseen, koska tahan kysymykseen 
vaikuttavat hyvin oleellisesti yleistaloudellisten nakokohtien rinnalla sosiaali
set syyt. 

Kysymykseen tulevat radat ryhmitetaan ratojen kiireellisyyden mukai-
sesti kolmeen ryhmaan: 

A. Kiireellisesti rakennettavat radat; 
B. Teollisuusradat ja 
C. Muut tarkeat radat. 

Ensimmaiseen ryhmaan luettiin: 
1) Simpeleen-Parikkalan yhdysrata, 
2) Oriveden-Jamsan rautatie, 
3) Hyrynsalmen-8uomussalmen rataosa Kontiomaen-Taivalkosken rau

tatiella, 
4) Aanekosken - Saarijarven ja Haapajarven - Kumisevan rataosat 

Suolahden- Haapajarven rautatiella, 
5) Heinolan- Lelkolan rautatie ja 
6) Huopalahden- Ojakkalan yhdysrata. 

Luettelo ei kaipaa paljoakaan lisaselostusta. Ohjelmaan on otettu muuttu
neista olosuhteista aiheutuneet uudet radat (1, 5 ja 6), vuosikausia tyonalla 
ollut rautatie (2) seka v. 1938 ohjelmaan otetuista rautateista erikoisen ajan
kohtaiset osat (3 ja 4). 

Harkitessaan uusien rautateiden tarvetta todettiin etta maa~samme edel
leen tyoskenteli useita huomattavan laajoja teollisuuslai.toksia, jotka olivat 
ilman rautateita. Naista on ennen kaikkea mainittava Paraisten Kalkkivuori 
OsakeyhtiO, joka aikaisemmin oli laajasti kayttanyt vesitiekuljetuksia mutta 
oli sodassa menettanyt huomattavan osan kalustostaan ja olisi halukas huo
mattavalla tavalla osallistumaan rautatien rahoittamiseen . Myos Saynat
salossa sijaitseva Joh. Parviaisen Tehtaat Oy oli rautatieverkon ulkopuolella, 
josta monet uudesti kuormaukset lisasivat tuotantokustannuksia ja alensivat 
yhtion kilpailukykya. Samanlainen on tilanne Oy. Kyro Ab:n Kyroskoskella 
sijaitsevien teollisuuslaitosten kohdalla. Lisaksi on huomattava, etta viimeksi
mainitut rautatiet muodostavat osan laajemmast~ ohjelmasta, joka merkitsisi 
eraiden liikenneyhteyksien huomattavaa parantumista ja lyhentamista. Niin 
on asia myos Siilinjarven-Juankosken rautatien suhteen. Mietinnossa koros-
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tettiin erikoisesti mitenka nama radat olisi teollisuutemme kehittymisen kan
nalta ensiarvoisen tarkeita ja myos kiireellisesti rakennettavia ja mitenka ne 
samalla myos rautateiden talouden kannalta muodostuisivat merkitykselli-
siksi, koska ne toisivat rautateille runsaasti lisaliikennetta. 

Kolmanteen ryhmaan kuuluneiden ratojen merkitys oli ennen kaikkea 
siina, etta ne tulisivat muodostamaan jatkeet edellisissa kohdissa mainituille 
radoille ja kokonaisuuden kannalta olisivat kuljetuspoliittisesti tarkeita. 
Nama radat ovat: 

1) Lelkolan-Yoveden satamarata, 
2) Pesiokylan- Taivalkosken rataosa, 
3) Saynatsalon-Jamsankosken rautatie, 
4) Saarijarven-Kumisevan rataosa seka 
5) Ojakkalan-Salon rautatie. 

On ilmeista, etta naiden ratojen kautta tulisi rautatielaitoksen kuljetusteho 
ja mahdollisuudet entista paremmin palvella tyonantajaansa, Suomen kansaa, 
huomattavasti lisaantymaan. 

Valtioneuvosto ei ole katsonut voivansa tehda mietinnon edellyttamaa 
esitysta eduskunnalle, eika ole ohjelmaa edes virallisesti kasitellyt. Kulku
laitosministerio on tiedoittanut, ettei se katsonut mahdolliseksi valtiotalouden 
rasittuneisuuden takia tehda ko . esitysta, vaan katsoo edullisemmaksi va.rata 
irti saatavat varat vanhojen ratojen kohentamiseen ja parantamiseen. Suunni
telmallisuuden puute ei voi olla haitallisesti vaikuttamatta rautatielaitoksen 
toimintaan ja erikoisesti senvuoksi on valitettava, ettei uutta, nykyoloihin 
soveltuvaa rautatierakennuslakia ole olemassa. Se olisi valttamaton katsaus
kauden paattyessa nakopiiriin astuneen tyottomyyden torjunnankin kannalta. 
Yleensakin on kaynnissa olevia rautatierakennustyomaita haitannut maara
rahojen niukkuus, joka on hidastanut toiden suoritusta ja samalla lisannyt 
kustannuksia, kun melko suuri johtokoneisto huolto-organisatioineen on ylla
pidettava vuodesta vuoteen. Tasta on hyvana esimerkkina Orivesi-Jamsan 
rautatierakennus. 

Rautatierakennuksista mainittakoon, etta Oriveden-Jamsan rataa on 
avattu l. 12. 1948 mennessa yleiselle liikenteelle aina Lankipohjaan saakka, 
eli 27.4 km. Simpeleen-Parikkalan valinen 19 km:n pituinen yhdysrata 
avattiin rajoitetulle yleiselle liikenteelle l. 12. 1947, jolloin samalla voitiin 
keventaa Savon radan rasitusta suuntaamalla osa Savo ta etelaan ohjautuvaa 
liikennetta taman kautta etelaan. 

Asunto- Sotien jalkeisten alueluovutusten johdosta laskettiin noin 5 800 rautatie
kt/kymy•. laisen perheenjasenineen joutuneen muuttamaan pois asuinsijoiltaan. Heidan 

oli pakko sijoittautua asumaan mita ala-arvoisimpiin asumuksiin. Vuonna 
1946 rom. kaytettiin viela majoitukseen 163 rautatievaunua, joista makuu
vaunuja 40, ja tallaisissa asunto-oloissa olevia rautatielaisia ja heidan perheen
jaseniaan oli 1 218. Vuonna 1947 oli majoitustarkoituksissa 182 vaunua, joista 
makuuvaunuja 37, ja niissa asui viela 1 116 henkiloa. Sittemmin tilanne tassa 
suhteessa saatiin paranemaan, ts. vaunujen kaytto asutustarkoituksiin piene
nemaan. Rautatielaitos onkin koettanut kaytettavissa olevin keinoin ja 
maararahojen turvin edistaa asuntotuotantoa. A"uintaloja on katsauskaudella 
rakennettu lukuisia, ja suurempiin asutuskeskuksiin on pystytetty 24 ja 
48 perheen kayttoon tarkoitettuja kivitaloja. Vuonna 1946 rautatielaitos 
pystyi rakentamaan 318 uutta asuntoa, vuonna 1947 162 asuntoa ja vuonna 
1948 asunnot noin 180 rautatielaisperheelle. Nama maarat eivat tietenkaan 
ole olleet lahestulkoonkaan riittavat, mutta ovat ne toisaalta voineet lievittaa 
suurinta asuntopulaa. Rakennustoiminta jatkuu. 

Myos muilla aloilla on henkilokunnan huoltoa kehitetty. Tassa yhteydessa 
ei ole paikallaan puuttua yleiseen sosiaaliseen lainsaadantoon, joka monessa 

I 



-15-

suhteessa on merkinnyt ratkaisevaa kehitysta henk-ilokunnan huollossa. Aaunto
Viitattakoon taman lisaksi silhen laajaan toimintaan henkilokunnan hyvaksi, kysymy•. 

johon rautatielaitos on eduskunnan myontamien maararahojen turvin voinut 
ryhtya. Hyvin merkittava on avustusmaararahojen kaytto suuriperheisten 
rautatielaisten lomanvieton mahdollistamiseksi lomakylissa tai lepokodeissa. 
Myos reumahoitoavustukset on syyta mainita. Erikoisesti on viela mainittava 
vilkastunut ja ilahduttavat mittasuhteet saavuttanut musiikkiharrastus seka 
sen rinnalla urheilutoiminta. RautatiehenkilOkunta on osallistunut VR Urhei -
lun ja en piiri- ja aluetoimikuntien valisiin kilpailuihin seuraavasti: vuonna 
1946 3 544 henkiloa 225 eri kilpailuun, vuonna 1947 6 554 henkiloa 441 eri 
kilpailuun ja vuonna 1948 9 653 henkiloa 606 eri kilpailuun. Kilpailutoiminta 
on saatu kayntiin muiden Pohjoismaiden rautatielaisurheilijoiden kanssa. 
Musiikkiharrastuksen suurkatsaus oli Helsingin Messuhallissa joulukuussa 
1948, jolloin esiintymislavalla nahtiin 19 kuoroa ja 8 soittokuntaa. Yhteis-
esityk iin osallistui kaikkiaan lahes 1 000 rautatielaista. 

MenoJ·en, varsinkin henkilo- ja polttoainemenoJ·en huomattava kasvu sotien Taloudelli-
mn tuloB. jalkeen aiheutti sen, etta valtionrautateiden taloudellinen tulos, joka sota-

vuosina oli osoittanut ylijaamaa, jo vuonna 1945 muuttui tappiolliseksi. 
Mainitun vuoden elokuussa toimitettu tariffien korotus ei enaa kyennyt autta
maan sita, etta alijaamaa kertyi mairutulta vuodelta kaikkiaan toista miljardia 
markkaa. Vuoden 1946 alus a korotettiin henkilotariffeja uudelleen 25 %:lla 
ja tavaratariffeja 70 %:lla, rninka korotuksen jalkeenkin naiden indeksiluvut 
olivat vasta 353 ja 310, kun sensijaan rautateiden menojen indeksi oli ennat
tanyt jo lukuun 547. Niinpa vuoden 1946 taloudellinen tulos osoitti 399.6 milj. 
markan vajausta. Tariffeja korotettiin jalleen vuoden 1947 alussa; talla ker
ralla vain matkustajatariffeja- siinakin oli eraita poikkeuksia- seka joita
kin erikoismaksuja. Korotus oli noin 20 %. Henkilotariffin indeksi oli taten 
noussut 430, mutta tavaratariffit olivat edelleen 310, ja kuitenkin rautatie
laitoksen menojen hintaindeksi oli talloin sivuuttanut jo 600 ja tukkuhinta
indeksi oli 6.4 kertaa korkeampi kuin vuonna 1938. Tavaratariffeja korotet
tiin sitten l. 7. 1947 ja henkilOtariffeja l. 9. 1947, jolloin naiden molempien 
tariffien indeksiluku oli 515. Vuoden taloudellinen tulos oli parempi kuin 
edelli ena vuonna, mutta kuitenkin kirjoihin oli merkittava 254.1 milj. markan 
suuruinen tappio- vuoden alkupuoliskolla esiintynyt vajaus loppui heina
kuussa, mista alkaen rupesi ilmenemaan jatkuvaa ylijaamaa; viela marras
kuun lopussa oli ylijaamaa 339. s milj. markkaa, mutta joulukuu, jolloin 
henkilomenot olivat 688 milj. markkaa suuremmat kuin marraskuun vastaavat 
menot, osoitti kokonaista 593.9 milj. markan vajauksen ja muutti siten koko 
vuoden taloudellisen tuloksen tappiolliseksi. Vuoden 1948 alussa tariffeja 
taas korotettiin, nyt noin 50 %:lla, jolloin henkilotariffien indeksi- vuoden 
1939 indeksiluku on otettu 100:ksi- oli 773 ja tavaratariffien 775. Kun 
kotimarkkinatavarain yleisindeksi ei enaa niin voimakkaasti tana vuonna no us
aut- vuonna 1948 se oli 908 (vuosi 1939 = 100) -, saavutettiin taystyolli
syyden vallitessa ja maaratietoisen tyoskentelyn tuloksena meidan oloissanm:e 
hyva tilinpaatos. Vuoden 1948 tulos osoitti 1 684. a milj. markan ylij aamaa. 
Tama johtui huomattavalta osalta myos tosiasiasta, etta rautatielaitoksen 
kayttoteho oli entisestaan saatu lisaantymaan. Vaittaman tueksi esitettakoon, 
etta paivittain kuormattujen tavaravaunujen lukumaara ylitti viimeisen 
rauhanvuoden 1938 tuloksen ja etta henkiloliikenteen matkojen luku oli 
kaksinkertainen. Vuoden 1948 lopussa tehtiin ehdotus tariffijarjestelmamme 
muuttamiseksi vastaamaan paremmin taloudellisia nakokohtia; varsinaisesta 
tariffien korottamisesta tai alentamisesta ei ollut kysymys. 

Vaikka vuoden 1948 taloudellinen tulos rautatielaitoksessa oli hyva, rauta- xuz;etus~n 
tielaitoksen johto on ryhtynyt toimenpiteisiin jatkuvasti parantaakseen ja hanktnta. 

kehittaakseen liikennoitsijain ja rautatielaitoksen valisia suhteita. Taman on 
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KulietJ~-sten tehnyt valttamattomaksi toisaalta muiden kuljetusmuotojen kiristyva kilpailu, 
hanhnta. toisaalta kuljetustarpeen palautuminen normaalitasoon, jolloin taystyollisyytta 

ei voida yllapitaa. Toimenpiteista mainittakoon seuraavaa. Rautatielaitoksen 
piiriin asetettiin erityinen kaupallinen toimikunta, jonka alaisuudessa toimii 
linjalla liikenneasiamiehia. Taman jarjestelyn tarkoituksena on paasta selville 
liikennoitsijoiden toivomuksista rautatiekuljetukseen nahden seka niiden toi
vomusten perusteella ryhtya toteutettavissa oleviin toimenpiteisiin liikenteen 
sailyttamiseksi ja hankkimiseksi. Rautatielaitoksen tarkoituksena on yha 
laajemmassa mitassa toteuttaa )>ovelta ovelle)> kuljetusmuotoa, niin etta rauta
tielaitos voi ottaa huolintaansa lahetykset varastosta varastoon, kayttaen 
kummassakin paassa autokuljetuksia. Taistelu liikenteesta on aiheuttanut 
sen, etta liikennoitsijoiden kanssa on solmittu kuljetussopimuksia, otettu kay
tantoon erikoisia matkalippulajeja jne. Myos mainontaa on lisatty. Saat
taakseen rautatielaitoksen yha suuremmassa maarin talouselaman kehitysta 
vastaavaksi ja taatakseen sille toimintavapauden, on tyon alia selvitys rauta
teiden kannattavuutta ja organisatiota koskevasta kysymyksesta. Edelleen 
rautatielaitoksen johto pyrkii kaytettavissaan olevin keinoin parantamaan 
rautateiden teknillista valineistoa, silla edistymisesta huolimatta laitoksemme 
on tassa suhteessa jaanyt nopeasti etenevasta kehityksesta jalkeen. Pysymi
nen tassa suhteessa ajan tasalla varmistaa rautatielaitoksen, maamme suu
rimman liikennelaitoksen, mahdollisuudet suoriutua tyydyttavasti ja talou
dellisesti sille uskotusta kuljetustehtavasta maamme talouselaman palveluk
sessa. 



I. Yleinen hallinto. 

v. 1945· 

V i1·kojen ja toimien pet·ustaminen ja muuttaminen. Helmikuun 1 pa1vana 
1945 annetulla asetuksella perustettiin rautatiehallitukseen ja paakonepajoille 
eraita peruspalkkaisia virkoja. Samalla muutettiin yksi 16. palkkausluokkaan 
kuuluva konepajojen alityonjohtajanvirka 17. palkkausluokkaan kuuluvaksi 
tyonjohtajanviraksi. 

Rautatiehallitus ilmoitti kesakuun 29 paivana kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion paattaneen perustaa rautatiehallitukseen valtionrautateiden 
tyontekijain huoltopaallikon ylimaaraisen toimen. 

Rautatiehallitus ilmoitti maaliskuun 16 paivana paattaneensa jarjestaa 
poliklinikan Turkuun. . 

Eraiden virkojen kelpois'Uusehdot ja patevyysvaatim'Ukset. Maaliskuun 23 
paivana 1945 annetulla asetuksella vahvistettiin kelpoisuusehdot rautatie
hallituksen varasto-osaston johtajan ja apulaisjohtajan virkoihin, ja heina
kuun 19 paivana 1945 annetulla asetuksella vahvistettiin konepajojen tyon
johtajien ja a.lityonjohtajien patevyysvaatimukset. 

Rautatiehallinnon tyojiirjestys. Marraskuun 23 paivana tekemallaan paa
toksella rautatiehallitus muutti joulukuun 21 paivana 1943 vahvistetun rauta
tiehallinnon tyojarjestyksen 2 §:n 6 kohtaa ja 6 §:n 6 kohtaa siten, etta niissa 
mainitun vahingon suuruus korotettiin 5 000 markasta 10 000 markaksi. 
Joulukuun 21 paivana tehdylla paatoksella pidennettiin 5 §:n 11 kohdassa 
mainittua aikaa siten, etta vuosikertomusta varten annettavat tiedot on 
nyttemmin toimitettava hallinto-osaston johtajalle ennen huhtikuun loppua . 

.Ammattiopetus. Oppikurssien johtajan valittoman valvonnan alaisina jar
jestettiin kertomu vuonna 11 erilaista kurssia , joilla oli osanottajia yhteensa 
631 . Naihin lukuihin sisaltyy myos Kouvolassa ja Riihimaella pidetyt en
simmaiset n. s. turvalaitekurssit , joita rautatiehallitus vaihdemiespulan poista
mista varten maarasi j arjestamaan sellaisilla liikennepaikoilla, missa ensi luo
kan vaihdemiehiksi sopivia miehla on tahan tehtavaan koulutettavana. Oppi
laita nailla kahdella kurssilla oli yhteensa 60 . 

Liikennejaksojen paallikoiden toimesta jarjestettiin eri liikennepaikoilla 15 
alokaskurssia, joilla yhteensa 300 osanottajaa sai asema-, juna- ja toisen 
luokan vaihdemiehen patevyyden. 

Veturinlammittajakursseja oli Helsingissa pidettyjen lisaksi vain yhdet 
Pieksamaella, jossa oppilaita oli 25. 

Alussa mainitut lopullisiin virka- ja patevyystutkintoihln valmistavat 
rautatieopiston kurssit jakaantuivat osanottajiinsa nahden eri osastojen 
kesken seuraa vasti: 

3 8155- 50 
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Liikenneosasto: 
Ylemmat liikenneoppikurssit 2 kurssia, 234 opp., 167 naista, 67 miesta 
Al usta vat >> 1 kurssi , 104 )) 17 )) 87 >) 

Alemmat >> 

(n. s. konduktoorikurssit) 2 kurssia, 80 )) 80 )) 

2 >) 60 )) 60 )) Turvalaitekurssit ........... . 
--~--------------~--------------~--~-Yhteensa 7 kurssia, 478 opp., 184 naista, 294 miesta 

]( oneosasto: 
Veturinkuljettajaoppikurssit 2 kurssia, 90 oppilasta 
VeturinHi.mmittajaoppikurssit . . 1 kurssi, 37 >> 

------------------~------------Yhteensa 3 kurs:;;ia,127 oppilasta 

Kone- ja va1·asto-osastot: 
Vir kamieskurssit 1 kurssi, 26 opp., 21 naista, 5 miesta 

Liikenneosaston toinen ylempi kur:;;si oli kalenterivuoden paattyessa viela 
kesken, joten nailta kursseilta on vuonna 1945 valmistunut vain 114 yleisen 
liikennevirkatutkinnon suorittanutta ylimaaraista sahkottajaa. Muut ylla
mainitut lukumaarat pitavat paikkansa, silla eri kursseilla ehtoja saaneetkin 
ovat eraita harvoja poikkeuksia lukuunottamatta tulleet myohemmin hyvaksy
tyiksi, kuten nakyy rautatiehallitukselle lukuvuosittain annettavasta ammatti
opetustoiminnan yksityiskohtaisesta selonteosta. 

Tyontutkim'U8. Sittenkun kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriO oli 
kirjelmallaan N:o 756, helmikuun 7 paivalta 1945, oikeuttanut rautatiehalli
tuksen toistaiseksi asettamaan rautatiehallituksen hallinto-osaston yhteyteen 
tyontutkimustoimiston ja ottamaan toimiston henkilOlruntaan seuraavat yli
maaraiset toimenhaltijat: yhden tyontutkimuspaallikon, kaksi ylemman ja 
kolme alemman palkkausluokan tyontutkijaa ja yhden konttoriapulaisen, 
vahvisti rautatiehallitus helmikuun 23 paivana 1945 tapahtuneessa esittelyssa 
tyojarjestyksen vasta perustetulle toimistolle. Toimisto, jonka tehtavaksi 
tuli suorittaa rationalisointitutkimuksia rautateiden kaikilla tyoaloilla, kone
pajoja lukuunottamatta, aloitti toimintansa maaliskuun 1 paivasta 1945 lukien. 

Henkilokunnan saatua tarpeellisen koulutuksen voitiin tutkimustyot aloit
taa huhtikuun puolivali:;;sa. Henkilokunta jaettiin kahteen ryhmaan, joista 
toinen omistautui paaasiassa liikennetutkimuksiin ja toinen konttoriteknilli
siin tutkimuksiin. Vuoden kuluessa ennatettiin saada paatokseen 21 tutki
musta tai muuta laajahkoa selvittelya, minka lisaksi annettiin suuri maara 
lausuntoja toimiston tyoalaa lahella olevista kysymyksista. Varsinaisiksi 
tutkimuskohteiksi voitiin vuoden kuluessa valita vain sellaisia raskaasti kuor
mitettuja tyopisteita, jotka eivat niita varten varatun henkilokunnan turvin 
ja siihenastisin tyomenetelmin jaksaneet hankauksitta selviytya tyomaaras
taan. 

Toimistotoihin kohdistuneet tutkimukset johtivat kaikki tyotuloksen ko
hottamiseen tyydyttavaksi, vielapa saatettiin eraissa tapauksissa henkilo
kuntaa vahentaakin. Vaikka suoranaisten saastojen aikaansaaminen ei ollut 
tavoitteena, saatettiin talla tavoin laskea saavutetun 399 355 markkaan nou
seva menojen supistuminen vuodessa. Tassa laskelmassa ei saavutettuja tyo
ajan saastoja ole muunnettu rahaksi niilta osiltaan, jotka eivat ole johtaneet 
suoranaiseen henkilokunnan tai palkkausmenojen supistamiseen. 

Liikennetutkimukset ovat tuottaneet tuloksena suuren joukon tarkistuksia 
ja parannuksia tyomenetelmiin seka runsaasti perustavaa laatua olevia ehdo
tuksia rakenne- y. m. muutoksiksi, joiden viimemainittujen toteuttaminen on 
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vieHi kesken. Tasta syysta ei liikennetutkimusten osalta ole ryhdytty suorit
tamaan laskelmia saavutettavissa olevista saastoista- tallaisen laskelman 
laatiminen olisi muutenkin aiheuttanut suhteettoman paljon tyota. Osoituk
seksi, minkalaisista taloudellisista arvoista niiden yhteydessa on kysymys, 
mainittakoon, etta jos todetut junien myohastymiset saadaan ehdotettujen 
toimenpiteiden tultua toteutetuiksi alenemaan esim. vain puolella tunnilla 
junaa kohti ja vaunuston kiertokulku siten hiukan nopeutumaan, merkitsee 
se kahden tutkitun risteysaseman kohdalta ainakin 1. 5 milj. markan voittoa 
vuodessa. Tahan tulee viela lisaksi juna- ja veturihenkilokunnan osalta kart
tuvien tyotuntien vastaava vaheneminen, raha-arvoltaan runsaasti 1 milj. mk 
vuodessa. 

Toimiston tehtavana on myos tarkastaa kaikki rautateiden kayttamat 
lomakkeet sita mukaa kuin niista otetaan uusia painoksia. Tehtava on osoit
tautunut runsaasti tyota antavaksi, mutta samalla myos hedelmalliseksi. 
Suuri joukko lomakkeita on muokattu uudelleen ja vuoden kuluessa voitiin 
poistaa eraita lomakkeita kaytosta tai supistaa niitten kokoa. Nain koitunut 
saasto on todennakoisesti muutamia kymmeniatuhansia markkoja; tarkkaa 
kustannuslaskelmaa ei ole ryhdytty hankkimaan, koska sellainen olisi aiheut
tanut runsaasti tyota, (poistettujen lomakkeiden osalta oli saasto jo 20 800 mk). 

V. 1945 suoritet'Ut tutkimukset ja selvittelyt: 

Helsingin tyoaikatarkkailun toiden uudelleenjarjestely. 
Rahtikirjojen tunnuslukujen poistaminen. 
V aakakirj oj en poistaminen. 
Kiertokirjeiden jakelua koskeva selvittely. 
Sailytysmaksujen periminen Helsingin asemalla. 
Pikaj. lisamaksuj en perimiseen Helsingissa liittyvia j arjestelyj a . 
Konelippukassojen toiminta Helsingissa. 
Matkatavaroiden vastaanotto Helsingissa. 
Tiedustelujaoston toiden uudelleenjarjestely. 
Pikajunien vaunukarttojen uudistaminen. 
Rataosaston tyolaisten vapaalippujen kirjoittaminen. 
Rautateiden sisaisen tiedoitusjarjestelman uusiminen. 
Postikirj oj en poistaminen. 
Henkilokeskuskortiston perustaminen ra uta tiehallitukseen. 
Jalkivaatim us ten postisiirtokorttien kirj oittaminen. 
Liikennetyolaisten palkkakirj anpito Helsingissa. 
Komennusesimiesten palkkaus. 
Liikennetutkim us Pieksamaella. 
Liikennetutkimus Haapamaella. 
Neuvostoliiton tavaravaunujen kayton valvonta. 
Henkilojunien myohastymisen tarkkailu Tampereella ja Haapamaella. 

P sy koteknillinen lab oratorio. 

Toimintavuoden aikana on laboratorio omaksumaansa kaytantoa noudat
taen jatkanut psykologisten soveltuvuuskokeiden pitoa veturimiehille ja kone
pajakouluihin pyrkiville oppilaille. 

Kokonaan uutena ryhmana esiintyvat toimintavuoden aikana vakinaisesti 
laboratorian tyopiiriin liitettyina liikenneoppilaat, joille on jarjestetty kahdet 
erilliset soveltuvuuskokeet. 

Laboratorian toiminnan alue on vuoden aikana laajentunut myos sikali, 
etta sen toimesta on pidetty ensi kerran kokeet myos valtionrautateiden 
palvelukseen kuulumattomalle henkilostolle. Syyskuussa pidettiin nimittain 
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Rauman rautatien pyynnosta Raumalla kokeet ao. rautatien veturimiehille, 
samoin Helsingissa Hyvinkaan-Karkkilan rautatien miehille. 

Toimintavuoden aikana on mahdollisuuksien mukaan jatkettu sita tutki
mus- ja koemenetelmien kehittamistyota, joka tahtaa entista tarkoituksen
mukaisempien kokeiden kaytantoonottamiseen ja tutkittujen koehenkiloiden 
ammatti- ja useissa tapauksissa myos kurssimenestyksen luotettavaan kont-
rolloin tiin. . 

Vuoden 1945 aikana on laboratorian toimesta tutkittu kaikkiaan 814 koe
henkiloa, jotka eri >>ammatti>> -ryhmittain ovat jakaantuneet seuraavasti: 

ylimaaraisia veturinlammittajia 419, 
knp.koulujen veturinlammittajaoppilaita 57, 

>> ammattioppilaita 52 seka 
liikenneoppilaita 286. 

Ylimaaraisten veturinlammittajien soveltuvuuskokeissa on tutkituista jou
duttu hylkaamaan yhteensa 89 miesta eli 21.2 %, vastaavien lukujen ollessa 
veturinl!Lmmittajaoppilaiden kohdalta 41 ja 71.9 %, ammattioppilaiden koh
dalta 10 ja 19.2 % seka liikenneoppilaiden kohdalta 84 ja 29.4 %-

Rautateiden sisiiinen tiedoitusjarjestelmii. 

Kiertokirjeella joulukuun 8 paivalta 1945 muutettiin ohjeiden, maaraysten 
y. m. tiedoittaminen henkilokunnalle v . 1946 alusta lukien uudelle kannalle. 
Kiertokirjeiden julkaiseminen lopetettiin ja niiden sijasta ryhdyttiin julkaise
maan V. R. Kaskylehtea yleisena, kaikkien osastojen yhteisena tiedoitusvali
neena. Toimitustyosta huolehtii toistaiseksi mainosjaosto, tassa ominaisuu
dessa hallinto-osaston alaisena. 

Ohjeet kirjoituspaperin kiiyttiimisestii. 

Marraskuun 16 paivalle 1945 paivatylla kiertokirjeellaan rautatiehallitus 
valtioneuvoston 30 paivana joulukuuta 1942 antaman paatoksen mukaisesti 
antoi tarkemmat ohjeet kirjoituspaperin kayttamisesta. 

H enkilokunnan halkourakat. 

Maan vaikean polttoainetilanteen parantamiseksi kehoitti rautatiehallitus 
kiertokirjeellaan huhtikuun 13 pah .. alta 1945 rautatielaitoksen henkili:ikuntaa 
osallistumaan halkomottiurakoiden suorituksiin vahvistaen samalla minimi
tavoitteet. Parhaat hakkuutulokset saavuttaneiden kesken jaettiin raha
palkinnot kunnialcirjoineen. 

Toimikunnat. 

V. 1945 asetettiin rautatiehallituksessa seuraava.t 11 toimikuntaa, nimittain: 
l) tekemaan ehdotus kuljetettavaksi otetun tavaran tiedustelu- ja korvaus-

a<>iain kasittelyn jouduttamiseksi, 
2) tutkimaan onko ja milla1set mahdollisuuuet veturinrakennuksen Jar· 

jestamiseen valtionrautateiden nykyisissa konepajoissa vai olisiko uusi kone
paja tarpeen, 

3) tekemiian ehdotus uudeksi ohjesaannokc;i valtionraut<tteiden palveluk
seen pyrk1vien terveydentilavaatimuksista, 

4) toimittamaan rautatiehallituksen hallintorakennuksen huoneistojen jako, 
5) kasittelemaan tyontekijain vuosilomaa, sairausajan palkkausta ja 

vapaalippuoikeutta, 
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6) kasittelemaan ja valmistelemaan viran ja toimen haltijain ylityokorvaus
kysymysta seka laatimaan si.ita ehdotuksensa, 

7) laatimaan lennatinteknillisen henkilokunnan koulutussuunnitelma, 
8) kasittelemaan tyosopimussuhteessa olevien tyontekijain palkkausta ja 

kaymaan neuvotteluja tyontekijain edustajain kanssa, 
9) tarkastamaan tehtya ohjesaantoehdotusta ja tekemaan esityksensa 

ammattiopetuksen vastaisesta kehittarrusesta, 
10) huolehtimaan valtionrautateiden rakennustarvikke1den saanmsta ja 
ll) tilapainen toimikunta jarjestamaan j aapallo-otteluita s. J. ldrotts

forbundetin ja valtionrautateiden jaapallojoukkueitten valilla. 

v. 1946. 

V irkojen ja toimien perU8taminen ja lakka uttaminen. 

Tammikuun 31 paivana 1946 annetulla. asetuksella perustettlin ja lakkau
tettiin rautateiden linjahallinnossa ja paakonepajoilla eraita peruspalkkaisia 
virkoja ja toim.ia. · 

Eraiden virkojen ja toimien piitevyysvaatimukset. 
Rautatiehallitus muutti 11 paivana tammikuuta 1946 antamallaan paa

toksella 19 paivana huhtikuuta l 929 vahvistamansa alokkaiden ottamisesta 
ja ammattiopetuksesta annetun ohjesaannon 36 §:n. Taman mukaan on 
asianomaisen voidakseen tulia nimitetyksi hallinto- tai talousosaston kirjurin 
tai kirjanpitajan virkaan tai hallinto-osaston kanslistin tai talousosaston 
tarkkaaja.n virkaan suoritettava naita osastoja varten maaratty virkatutkmto. 
17 paivana toukokuuta antamallaan paatoksella rautatiehallitus vahvisti 
autonkuljettajain esimiesten, autonasentajain ja l. ja 2. luokan autonkuljetta
jain patevyysvaatimukset seka 24 paivana toukokuuta antamallaan paatok
sella jaksonhuoltopaallikon patevyysvaatimukset. 

Ra utatiehallit uksen tyojarjestys. 
Kuluneena vuonna rautatiehallitus muutti joulukuun 21 paivana 1943 

vahvistettua tyoj arjestystaan pari kertaa. Huhtikuun 26 paivana annetulla 
paatoksella korotettiin 2 §:n 30 kohdassa, 10§:n 1 ja 3 kohdissa, 25§:n 1 kohdassa, 
26 §:n 3 kohdassa, 27 §:n 2 mom:ssa, 28 §:n 1 kohdassa seka 46 §:n 1 ja 2 
kohdissa mainitut rahamaarat. SamaHa paatoksella 7 §:n 26 kohta poistettiin; 
17 §:ssa lueteltujen taloustoimiston jaostojen lukumaara korotettiin kahdesta 
neljaksi ja toimiston samassa pykalassa kohdissa 8 ja 9 mainittuja tehtavia 
lisattiin. Lopuksi muutettiin sahkotekmllisen toimiston 25 §:n 2, 4 ja 14 
kohdissa ja lennatininsinoorin 39 §:n l ja 3 kohdissa mainittuja tehtavia. 
Lokakuun 25 paivana annetulla rautatiehalhtuksen paatoksella muutettiin 
7 §:n 21 ja 22 kohtia, 38 §:n 12 kohtaa ja 17 §:n 4 kohtaa siten, etta talous
osaston johtajan ratkaistavista asioista eraat ~airaala-avustusanolliukset siir
rettiin ylilaakarin ratkaistaviksi ja taloustoimiston tehtavia lisattiin. 

Ammattiopetus. Rautatieopistossa eli oppikursseilla Helsingissa alkaa luku
vuosi syksylla, kuten muissakin kouluissa, joten tama kalenterivuotta koskeva 
kertomus ei kasita samoja lukuja kuin oppikurssien johtajan kevatlukukauden 
jalkeen antama yksityiskohtainen selonteko koko ammattiopetustoiminnasta 
seka keskus- etta linjahallinnossa. Varsinkin koskee tama liikenneosaston 
ylempia liikenneoppikursseja, jotka kestavat kaksi lukukautta ja nain ollen 
olivat vuoden 1946 paattyessa viela kesken. Kevatlukukaudella nailta kurs
seilta valmistui 1 22 ylimaaraista sahkottaj aa. 
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Joulukuun lopulla 1946 oli eri kursseilla ollut seuraavat maarat oppilaita 
Keskushallinnossa jarjestetyt kurssit: 

Ylemmat liikenneoppikur~sit .. 2 kurssia, 237 opp. , 98 naist't, 139 miesta 
Alustavat )) 1 kurssi, 102 )) 2 )} 100 )) 

Alemmat )) 

(ns. konduktoorilmrssit) 2 kurssia, 161 )) 161 )) 

Turvalaitekurssit ........... 4 )) 117 )) 117 )) 

Yhteensa liikenneosastossa 9 kurssia, 617 opp., 100 naista, 517 miesta 

Veturinkuljettajaoppikurssit .. 3 kurssia, 163 opp., 163 miesta 
Vaunumiesoppikurssit ....... 1 kurssi, 26 )) 26 )) 

Yhteensa koneosastossa 4 kurssia, 189 opp., 189 miesta 

Kone- ja varasto-osastojen 
virka,mieskurssit ........... 1 kurssi, 16 opp., 7 naista, 9 miesta 

Kaikkiaan keskushallinnossa 14 kurssia, 822 opp., 107 naista, 715 miesta 

Linjahallinnossa toimeenpantiin liikennejaksonpaallikoiden valvomia alokas
kursseja Helsingissa, Pasilassa, Lahdessa, Turu sa, Kouvolassa, Tampereella, 
Porissa, Haapamaella, Toijalassa, Vaasassa, Seinajoella, Kuopiossa, Oulussa 
ja Iisalmella, joilla yhteensa n. 700 osanottajaa sai asema-, juna- ja toisen 
luokan vaihdemiehen patevyyden. 

V arikkoj aksonpaallikoiden toimesta j arjestettiin veturinlammittaj akurssej a 
Riihimaella, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Pieksamaella. Niilla oli yhteensa 
n. 250 oppilasta. 

Vapaaehtoisia venaj ankielen alkeiskurs&ej a pidettiin Helsingissa, Turussa, 
Kouvolassa, Virasojalla, Parikkalassa, Lappeenrannassa, Mikkelissa, Kuo
piossa, Pieksamaella, Kemissa ja Torniossa. Osanottajien lukumaara oli hy
vin vahainen , kun monet jattivat opiskelunsa jo muutaman oppitunnin jalkeen. 

Tyontutkimus. 
Vuoden 1946 menoarviossa saatim tyontutkirr: ustoimistoon lisaa kaksi ylim. 

tyontutkijan tointa, joten toimiston henkilOkuntaan kuuluu uyt tutkimus
paallikko, tutkimuspaallikon apulainen , 7 tyontutkijaa ja konttoriapulainen, 
yhteensa 10. 

Vuoden kuluessa suoritettiin yhteensa 30 tutkimusta tai laadittiin muuta 
laajahkoa selvitysta. Tutkimuksissa on edellisen vuoden tapaan paaasiassa 
pyritty selvittamaan niita toimenpiteita, joihin on ryhdyttava liikenteen kulun 
parantamiseksi. Tahan kuuluvat m. m. liikennetutkimukset Riihimaella, 
Tampereella ja Seinajoella, kappaletavaroiden kullrua koc;keva selvitys, tavara
junien kokoonpanon ennakkosuunnittelu, siirtokuormaustyot Lahdessa, 
urakkajarjeste1man 1uominen kappaletavaroiden siirtokuormaukseen seka 
tavaroiden ristiinkuljetusta koskevat selvittelyt. 

Naiden ohella on suoritettu lukuisia konttoritoita koskevia tutkimuksia. 
Huomattavimpana niista on maimttava uuden kirjanpitomenetelman luomi
nen varastoj a varten. 

Vuoden kuluec;sa aatiin myos paatokseen rata:r-olkkyjen vaihtamista kos
keva tutkimus, jonka tuloksena voitiin suositella edullisimmiksi havaittujen 
tyomenetelmien ja tyokalujen yleistamista seka laskettiin perusteet urakka
palkkojen maaraamista varten. 

Tutkimusten luonteesta johtuu, etta niiden yhteydessa on vain poikkeus
tapauksissa voitu laskea , miten suuria saastoja ehdotettujen toimenpiteiden 
kautta on saavutettavissa. Ne tapaukset, joissa laskelmia on voitu suorittaa, 
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oikeuttavat toteamaan, etta kysymyksessa on useita mi1joonia markkoja. 
Kun ehdotusten toteuttaminen monessa tapauksessa edellyttaa rakennustoita, 
joita varten maararahoja toistaiseksi ei ole saatu riittavasti, ei osoitettuja 
saastomahdollisuuksia ole koko laajuudessaan viela voitu kayttaa hyvaksi. 

Lomakehuolto on jatkuvasti osoittautunut hyvin tulokselliseksi. Huomat
tavimpana tyona on ehka mainittava aikataulukirjan uudelleensuunnittelu, 
mika merkitsee taman noin 900-sivuisen kirjan supistumista lahes puoleen. 
Vuoden kulues a voitiin suoritettujen jarjestelyjen y. m. kautta poistaa kay
tannosta 22 lomaketta ja pienentaa 36 lomaketta. Ku tannuglao;kelmaa nain 
syntyneesta saa tosta ei ole ryhdytty hankkimaan, mutta liiklruu se useissa 
sadoissatuhansissa markoissa. 

Psykoteknillinen laboratorio. 
Toimintavuosi on laboratoriolle merkinnyt tavallista vilkkaampaa tyo

kautta sen johdosta, etta sen tutkittaviksi joutuvien henkiloiden maara on 
olojen vakiinnuttua jatkuvasti lisaantynyt . Puutteelliset valineet ja riittama
ton henkilokunta ovat kuitenkin olleet syyna siihen, ettei toimintaa ole voitu 
kehittaa ja tehostaa niissa puitteissa kuin laitoksen tehtavat edellyttavat. 
Kokonaisuutena katsoen voidaan laitoksen sentaan sanoa selviytyneen toi
mintavuoden tyomaarasta tyydyttavasti. 

Koe- ja tutkimustoiminta: Kokeita on entiseen tapaan pidetty kaikille 
veturimiehille, konepajakoulujen oppilaille seka liikenneoppilaille. Kaikkiaan 
on toimintavuoden aikana tutkittu 1 198 koehenkiloa seuraavasti: 

Koehenkilot 

I 
Yllt. 

I 
Hyv. 

I 
Hyl. 

I 
Hyliit. % 

Liikenneoplilaita . . .. .. ........................... 131 104 27 20.6 
Ylim. vet. funm . • 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 872 646 226 25.9 
Vet.mies. op~il~ita ................................ 54 42 12 22.2 
Ammattwpplla1ta .......... . ......... . .. . ......... 136 93 43 31.6 
RaUIIlan rtien vet.miehiii. ......................... · 1 5 

1198 I 9CO I 298 I 24.9 

Henk.ilOkunnan vahyydesta johtuen on varsinainen tutk.imustyo toiminta
vuoden aikana ollut pakko rajoittaa minimiinsa, mista on ollut seurauksena 
mm., ettei uusia kokeita ole voitu suunnitella eika esikokeita jarjestaa. Sa
moin on toistaiseksi ollut pidattaydyttava tyojarjestyksen edellyttamasta 
toimentutkimuksesta. 

V alineisto, kalusto ja kirjasto: Laitoksen valineistoa ei ole lisatty; ainoas
taan eraiden vanhain koevalineiden korjauksia on suoritettu. Samoin on lai
toksen kalustossa suoritettu valttamattomimmat korjaukset. Ammattikirjal
lisuutta on hankittu muutamia uusia niteita. 

Toimikunnat. 
Vuoden 1946 aikana asetti rautatiehallitus seuraavat kahdeksan toimi

kuntaa: 
I) tarkistamaan ylimaaraisen huoltopaallikon L. Saurenin ehdotuksia 

huoltopaallikon asemasta ja tehtavista seka huolto-ohjesaannosta, 
2) johtamaan valtionrautateiden urheilutoimintaa, 
3) suunnittelemaan valtionrautateiden matkatoimiston perustamista, 
4) kasittelemaan tehtyja polttoaine-ehdotuksia, 
5) tutkimaan nako- , vari- ja kuuloaistivajavaisten virkailijain virassa tai 

toimessa kayttamista, 
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6) laatimaan ehdotusta uudeksi yhdysliikennesopimukseksi rautatiehalli
tuksen ja Rauman rautatien valilla, 

7) laatimaan ehdotusta uudeksi yhdysliikennesopimukseksi rautatiehalli
tuksen ja Jokioisten rautatien valilla ja 

8) uusimaan rautatiealueiden vuokraamista koskevia perusteita ja maa.
rayksia. 

v. 1947· 

Virkojen ja toimien perustaminen ja mU'uttaminen. 

Maaliskuun 6 paivana 1947 annetulla asetuksella perustettiin rautatie
hallitukseen tyontutkimuspaallikon, apulaistyontutkimuspaallikon ja kolmen 
tyontutkijan virat, milia toimenpiteella myos vuonna 1945 perustettu tyon
tutkimustoimisto saatettiin vakinaiselle kannalle. Samalla asetuksella muu
tettiin edelleen lennatininsinoorinvirka ensi luokan koneinsinoorinviraksi. 
Toukokuun 9 paivana 194 7 annetulla asetuksella muutettiin valtionrauta
teiden linjahallinnon ensi ja toisen luokan varastonhoitajanvirat ensi ja toisen 
luokan varastonpaallikonviroiksi, kolmannen luokan varastonhoitajanvirat 
varastonhoitajanviroiksi, ensi luokan varikonesimiehenvirat ensi luokan va
rikonpaallikonviroiksi, kaksi toisen luokan varikonesimiehenvirkaa toisen luo
kan varikonpaallikonviroiksi ja neljatoista toisen luokan varikonesimiehen
virkaa apulaisvarikonpaallikonviroiksi. Samoin muutettiin ensi ja toisen luo
kan veturinkuljettajanvirat veturinkuljettajanviroiksi ja 678 sahkottajan
virkaa alemman palkkausluokan toisen luokan kirjurinviroiksi. Samalla 
asetuksella viela ensi ja toisen luokan veturinpuhdistajantoimet muutettiin 
veturinlammittajantoimiksi, toisen luokan ratavartijantoimet ensi luokan 
ratavartijantoimiksi, kolmannen luokan ratavartijantoimet toisen luokan rata
vartijantoimiksi, toisen luokan asemamiehentoimet ensi luokan asemamiehen
toimiksi, kolmannen luokan asemamiehentoimet toisen luokan asemamiehen
toimiksi seka 59 vahtimiehentointa tallimiehentoimiksi. Asetuksella joulukuun 
19 paivalta 1947 muutettiin kaksi y. p. tyonjohtajanvirkaa ensi luokan tyon
johtajanviroiksi ja kaksi y. p. tyonjohtajanvirkaa ja yksi a. p. tyonjohtajan
virka toisen luokan tyonjohtajanviroiksi. 

Eraiden virkojen kelpoisuusehdot ja tiiyttiimisjarjestys sekii piitevyysvaati
mukset. Asetuksella toukokuun 17 paivalta 1947 vahvistettiin tyontutkimus
paallikon, apulaistyontutkinnspaallikon, tyontutkijan ja koneosaston konttori
paallikon virkoihin vaadittavat kelpoisuusehdot ja sanottujen virkojen tayt
tamisjarjestys . 

Rautatiehallituksen helmikuun 7 paivana 1947 antamalla paatoksella vah
vistettiin VR Hankasalmen sahan ylim. konttoripaallikon patevyysvaati
mukset. 

Rautatiehallituksen tyojarjestys. Lokakuun 10 paivana 1947 antamallaan 
paatOksella muutti rautatiehallitus tyojarjestyksen 2 §:n 6 kohtaa ja 6 §:n 
6 kohtaa siten , etta niissa tarkoitettujen vahinkojen raja-arvo koroitettiin 
20 000 markaksi. 

Ammattiopetus . Rautatieopistossa eli oppikursseilla Helsingissa alkaa luku
vuosi syksylla, kuten muissakin kouluissa, joten tama kalenterivuotta koskeva 
kertomus ei kasita samoja lukuja kuin oppikurssien johtajan kevatlukukauden 
jalkeen antama yksityiskohtainen selonteko koko ammattiopetustoiminnasta 
seka keskus- etta linjahallinnossa. Varsinkin koskee tama liikenneosa ton 
ylempia liikenneoppikursseja, jotka kestavat kaksi lukukautta ja nain ollen 
olivat vuoden 1947 paattyessa viela kesken. Kevatlukukaudella nailta kurs
seilta valmistui 118 ylimaaraista sahkottaj aa. 

Joulukuun lopulla 1947 oli eri kursseilla ollut seuraavat maarat oppilaita: 
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Keskushallinnossa jiirjestetyt kurssit: 
Ylemmat liikenneoppikurssit . . 2 kurssia, 233 31 naista, 202 miesta opp., 
Alustavat >> 2 >> 196 >> 36 >> 160 >> 

Alemmat >> 

(ns. konduktoorikurssit) 2 » 204 >> 204 >> 

Turvalaitekurssit • 0 •• 0 0 0 0. 0 0 1 kurssi, 20 >> 20 >> 

Yhteen sa liikenneosastossa 7 kurssia, 653 opp., 67 naista, 586 miesta 

Veturinkuljettajaoppikurssit .. 2 kurssia, 121 opp., 121 miesta 
Veturinlammittajaoppikurssit .. 1 kurssi, 40 >> 40 >> 

Yhteensa koneosastossa 3 kurssia, 161 opp., 161 miesta 

Kone- ja varasto-osastojen 
virkamieskurssit: •••• 0 0 •••• I kul'ssi, 31 opp., 16 naista, 15 miesta 
Kaikkiaan keskushallinnossa II kurssia, 845 opp., 83 naista, 762 miesta 

Linjahallinnossa toimeenpantiin liikennejaksonpaallikoiden valvomia alokas
kursseja Helsingis13a, Pasilassa, Lahdessa (2), Turus'!a (2) , Tampereella, Haapa
maella, Toijalassa, Porissa, Oulussa, Ylivieskassa, bsalmella, Joensuussa, 
Kuopiossa ja Kouvolassa, joissa yhteensa n. 600 osanottajaa sai asema-, 
juna- ja toisen luokan vaihdemiehen patevyyden. 

Helsingissa on jarjestetty makuuvaununhoitajien kurssit ja lipuntarkasta
jien kurssit. 

Varikkojaksonpaallikoiden toimesta j arjestettiin veturinlammittaj aklll'ssej a 
Pasilassa, Riihimaella (4), Turussa (2), Tampereella (2) , Pieksamaella (2) ja 
Kouvolassa. Niilla oli yhteensa n. 300 oppilasta. 

Vapaaeht01sia venajan- ja englanninkielen alkeiskursseja pidettiin edelli~ia 
Pieksam aella j a V ainikkalassa j a j alkimmaisia Helsin g1ssa. 

Tyontutkimu.s. 
Vuoden kulues13a saatettiin paatokseen yhteensa 32 tutkimusta. Lisaksi 

annettiin suuri joukko lausuntoja ja selvityksia muilla tahoilla vireille tulleista 
kysymyksista. Seuraavassa selostetaan ly'hyesti eraita keskeisimmiksi katsot
tavia tutkimuksia. 

Vuodesta 1945 saakka kaynnissa olleiden liikennetutkimusten viimeiset 
kohteet, Pasila ja Oulu, saatiin tutkituiksi. Tutkimustulokset antoivat aihetta 
lukuisiin tyovalineita, raiteistoja ja henkilokunnan kayttoa koskeviin esityk
siin.- Kappaletavaran kasittelysta Pasilassa suoritettiin erillinen tutkimus. 
Sen tuloksena lopetettiin Pasilan siirtokuormaus kokonaan ja kappaletava
roiden kuormausohjeisiin tehtiin tasta johtuvat muutokset. Taten vapautui 
28 miesta, vuosipalkat virkalomaku tannuksineen yhteensa 3.5 milj. mk. 
Myohemmassa vaiheessa tutkimus johti viela siihen, etta Helsingin maito
asema siirrettiin Pasilaan ja maitovaunujen kulku tarkistettiin. Tulos mer
kitsi tuntuvaa vaihto- ja kuljetustyon vahentymista, jota kuitenkin on vaikea 
ilmaista markkamaaraisesti.- Tampereen , Pieksamaen ja Seinajoen siirto
kuormausasemilla otettiin tutkimusten tuloksena kaytantoon urakkatyo, 
minka laskettiin tuottavan yhteensa 0.7 milj. markan saastot vuodessa.
Sen johdosta, ettei Kouvolan laskumaki kyennyt nielemaan sinne suuntautu
vaa liikennetta, suoritettiin tutkimus. Se antoi aihetta erinaisiin menettely
tapoja koskeviin muutoksiin ja laskumakisaannon tarkistamiseen. Niiden 
seurauksena saatiin laskumaen Hipaisykyky kohoamaan tarvetta vastaavaan 
maaraan ja ruuhkat poistumaan.- Helsingin laht.tav. toimistossa suoritettu 
tutkimus aiheutti melkoisia muutoksia tyomenetelmiin. Toteutettuina ne 
merkitsivat 0.4 milj. markan siii=istoa palkkausmenoissa. 

4 
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Vuoden kuluessa keratyn havaintoainehiston pohjalle suunniteltiin paran
nettu tyyppi jaahOylaa varten. Tyyppia luotaessa pidettiin silmalla erityi
sesti jaahoylan kayttomahdollisuuksien lisaamista. Suunnitelman mukaisia 
jaahoylia on sittemmin tilattu rataosaston johtajan tmmesta. 

Vuoden aikana aloitettiin erikoistutkimukset konepajojen toimistoissa sen 
jalkeen, kun tata varten oli saatu yksi naihin toihin perehtynyt tyontutlrija. 
Han sai suoritetuksi loppuun tutkimukset Helsingin ja Kuopion konepajojen 
toimistoissa. Menetelmaparannusten ja suunnitellun uuden tyonjaon pohjalla 
laskettiin voitavan vahentaa yhteensa 6 henlriloa, vuosipalkat yhteensa 
545 000 mk. Lisaksi suunniteltiin Taylorix-jarjestelman sovellutus konepajo
jen tilinlaskentaa varten. 

Yleisluontoisena seikkana mainittakoon viela, etta vuoden kuluessa suunni
teltiin rautateiden tyovoimatilaston uusiminen entista kayttokelpoisempien 
tietojen saamiseksi tyovoiman maarasta. 

Psykoteknillinen laboratorio. 
Paattynyt toimintavuosi merkitsee laboratoriolle tavanomaiseksi arvioita

vaa levollisen tyon kautta, jonka saavutukset ovat olleet hyvm tyydyttavia. 
Laitos on saanut vieclyksi lapi sen tyoohjelman, joka sille vuoden alu sa ase
tettiin, ja se on koko vuoclen saanut tyoskennella hairioitta. Toiminta on 
noudattanut samoja muotoja kuin aiemminlrin, niin ettei mitaan sanottavia 
muutoksia sen paremmin tyoohjelmassa kuin -menetelmissakaan ole tapah
tunut. Varsinaisesti vasta vuoden 1948 aikana saaclaan toteutumisvaiheeseen 
ne uuclistussuunnitelmat, joita jo usean vuoden ajan on pidetty laitoksessa 
vireilla ja joiclen voidaan odottaa tuntuvasti muuttavan laitoksen tyo kente
lya. Rautatiehallituksen on naet onnistunut saada sisallytetyksi vuoden 1948 
menoarvioon tarvittavat varat psykoteknillisen laboratorian kaluston ja vali
neiston parantamiseksi ja uudistamiseksi. 

Soveltuvuuskolceet: Laitoksessa on pidetty soveltuvuuskokeita entiseen 
tapaan liikenneoppilaille, veturimiehille seka konepajojen ammattioppilaille. 
Kaikkiaan on paattyneena toimintavuonna tutkittu 1 197 koehenkiloa. Naista 
on ollut veturimiehia 781, liikenneoppilaita 257, lammittajaoppilaita 56 ja 
ammattioppilaita 103. Tutlrituista veturimiehista on kokeiden perusteella 
hylatty 179 eli noin 23 %, liikenneoppilaista 61 1. 24 %, lammittajaoppilaista 
30 l. 54 % ja ammattioppilaista 55 l. 53 %- Veturimiesten kohdalla on hyl
kaamisprosentti pysynyt jokseenlrin samana kuin aiemmin, huolimatta siita, 
etta sodan aikana ja valittOmasti sen jalkeen kaytetysta karsintarajasta on 
luovuttu ja vaatimuksia lriristetty. Tama merlritsee veturimiehiksi pyrlrijain 
tason vahittaista mutta selvaa kohoamista. Liikenneoppilaiden karsinta
prosentti maaraytyy osaltaan uusien liikenneoppilaiden todellisesta tarpeesta, 
joten karsintaraja ei ole voinut olla tarkka. Yleistoteamuksena on kuitenlrin 
sanottava, ettei tutkittu aines ole ollut edellytyksiltaan ainakaan parempaa 
kuin aiemmin. Lammittaja- ja ammattioppilaita on kutsuttu tavan mukaan 
kokeisiin suunnilleen kaksi kertaa se maara, mika heita otetaan. Tasta selit
tyy hylkaamisprosentin korkea arvo. 

TMtkimustyo: Varsinaiseen tutkimustyohon on , samoin kuin edellisinakin 
vuosina, ollut perati rajoitetusti aikaa , silla jatkuva kokeiden pito on vienyt 
henkilokunnan ajan varsin tarkoin. Loppuvuodesta on yhden kokeenohjaa
jan lisays henkilokunnassa jonkin verran helpottanut tilannetta. 

Kokonaiskustannukset: Ottamalla huomioon Jaitoksen henlrilokunnan pal
kat ja paivarahat, maararahat seka vuokra- , valaistus- ym . kulut kaypien 
hintain mukaan arvioituina saadaan tutkimistoiminnan kokonaiskustannuk
set kutakin tutkittua koehenlrilOa kohti vajaiksi l 000 markaksi, mita summaa 
on pidettava hyvin kohtuullisena, semminkin kuin muistetaan tutkimusten 
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perusteellisuus ja niiden kunkin tutkitun kohdalta vaatima aika. Vertauksen 
vuoksi kannattanee todeta, etta esim. Tukholman korkeakoulun psykoteknil
lisessa la~toksessa jo v. 1945 f!laksoi yhden h?nkilon P.?ruste~lline~ t_utkiminen 
lausuntomeen 35 kruunua eh huomattavast1 enemman kum me1lla v. 1947. 

Suhteet muihin alan laitoksiin: Paattyneen toimintavuoden aikana on lai
toksen taholta pidetty ylla verraten kiinteata kosketusta psykologisiin laitok
siin omassa maassa seka alan laitoksiin pohjoismaissa, samoin Sveitsissa. 
Laitoksessa on vieraillut mm. Ruotsin armeijan psykologi, tri T. Husen, 
Ziirichin psykoteknillisen laitoksen johtaja, tri Camilla Halter seka eraita 
muita alan edustajia naapurimaistamme ja Hollannista. Kirovin rautatien 
johtaja Neuvostoliitosta kuin myos lukuisat oman maan teollisuuden ja liike
elaman edustajat ovat niinikaan kayneet tutustumassa laitokseen. Laborato
rian hoitaja ja sen psykologi osallistuivat elokuun alussa Oslossa pohjois
maiseen psykologikongressiin tutustuen samalla soveltuvuustutkimukseen seka 
tyoskentelyolosuhteisiin naapurimaittemme Ruotsin ja Norjan rautateilla. 

Laitoksen valineisto, kalusto ja kirjasto: Laitoksen valineistoa on paatty
neen toimintavuoden aikana ollut pakko useaan otteeseen korjata ja paran
nella, koska se paaosaltaan on jo siksi vanhaa, etta ahkera kaytto on aiheut
tanut kulumista ja vikaantumisia. Kokonaan uusi sorvisupportti on teetetty, 
samoin on pantu alulle eraiden muiden uusien valineiden valmistus. 

Kalustoa on vaatimattomassa maarassa lisatty ja korjattu. 
Kirjastoon on hankittu melkoinen joukko uusia alan erityiskysymyksia 

kasittelevia samoinkuin yleisteoksia. 
Maararahat: Laitokselle varatusta 60 000 markan suuruisesta vuotuisesta 

maararahasta on valineiston ja kaluston hyvaksi kaytetty 49 966: 90 mk ja 
kirjaston hyvaksi 9 966: 50 mk eli yhteensa 59 933: 40 mk. 

Toimikunnat. Rautatiehallitus asetti toimintavuonna seuraavat 11 toimi
kuntaa: 

1) valmistelemaan toimenpiteita, joihin veturien muuttaminen oljypolttoi
siksi antaa aihetta j a tekemaan niista ehdotukset; 

2) valmistelemaan >>Saannot avustuksen jarjestamisesta rautatieonnetto
muuksien varalta>> nimisen ohjesaannon tarkistamista ja taydentamista seka 
laatimaan siita ehdotuksen; 

3) laatimaan ehdotusta laajennetun oikeuden varaamiseksi paajohtajalle 
ylimaaraisten vapaalippujen myontamiseksi rautatielaitoksen piirissa toimi
vien yhdistysten jarjestamiin kokous-, taide-, virkistys-, urheilu- yms. tilai
suuksiin matkustamista varten; 

4) tutkimaan voidaanko ja missa maarin kayttaa valtionrautateiden palve
luksessa liikenneturvallisuutta vaarantamatta viran ja toimen haltijoita, 
joissa on havaittu esiintyvan vajavaisuuksia variaistissa, kuulossa ja naossa; 

5) tutkimaan urakkatoiden jarjestamismahdollisuuksia valtionrautateiden 
sis a varastoissa; 

6) laatimaan ehdotusta rataosaston urakkatoiden hinnoittelemiseksi; 
7) uusimaan autojen tavarakaukoliikenteen kuljetuskirja- ja tllitysjarjes

telmaa; 
8) suunnittelemaan virkapuvun uudistamista; 
9) tutkimaan Pasilan aseman ja Kapylan laiturin valilla 21. 11. 47 sattu

neen junavaurion teknillisia syita seka tutkimuksen tuloksen perusteella teke
maan esityksen mahdollisirn toimenpiteisiin ryhtymista varten mainitun
laisten vaurioiden estamiseksi; 

10) tutkimaan yhteistoiminnassa VaPon kanssa halkojen hankinnoissa 
esiintyvia epakohtia ja keksimaan keinoja niiden poistamiseksi; seka 

11) tutkimaan vaunujen jakoa. 

Yl6inen 
hallinto. 
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v. 1948. 

VirkO'jen muuttaminen ja la.kkauttaminen. Maaliskuun 5 paivana 1948 anne
tulia asetuksella muutettiin 24 palkkausluokkaan kuuluva paakassanhoitajan
virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi kamreerin viraksi ja 20 palkkaus
luokkaan kuuluva reviisorin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi 
rautatiehallituksen kassanhoitajanviraksi. Samalla asetuksella lakkautettiin 
yksi 22 palkkausluokkaan kuuluva apulaisinsin66rin virka. 

Eraiden toimien patevyysvaatimukset. Rautatiehallitus vahvisti paatoksel
laan tammikuun 30 paivalta 1948 rata-autonkuljettajien patevyysvaatimukset. 

Hallintoasetus. Rautatiehallituksen toukokuun 21 paivana 1948 tekeman 
esityksen perusteella antoi valtioneuvosto marraskuun 12 paivana 1948 ase
tuksen valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. 
Viimeksi muutettiin tata asetusta v. 1943. Taman ajankohdan jalkeen perus
tetut virat ja toimet ja niihin vaadittavat patevyysvaatimukset, jotka jo on 
annettu erillisina asetuksina, otettiin nyt tahan asetukseen. Samoin lisattiin 
huoltotoimenpiteisiin henkilokunnan sosiaalinen huolto ja hallinto-osaston 
toimi.stoihin tyontutkimustoimisto, joka tosiasiassa on ollut olemassa vakinai
senakin jo v:sta 1947. 16 §:ssa myonnettiin rautatiehallitukselle lisaksi oikeus 
asettaa tarkastajia valvomaan liikennetehtavien hankintaa ja hoitoa, suori
tuttaa kokeiluja tavarahankintojen yhteydessa ja myontaa palkkioitq, osoi
tetusta erikoisesta valppaudesta ja aloitetoiminnasta. Liikenneosaston kasi
teltavista asioista siirrettiin mainonta ja liikennetehtavien hankkiminen 
tariffiosastolle. Rautateiden oppikurssien nimi muutettiin rautatieopistoksi 
ja lennatinkonepajan nimi sahkokonepajaksi. Viela hallintoasetuksen 54 ja 
64 §:t saatettiin palkkauslain 6 §:n maaraysten mukaisiksi siten, etta rautatie
hallituksen paa-, yli- ja sopimuspalkkaisten johtajien sopimukset tehdaan 
olemaan voimassa toistaiseksi ja on niissa mainittava irtisanomisajan pituus. 
Lopuksi 77 §:aa muutettiin sikali, etta virantoimituksessa tapahtuneet juopu
mukset voidaan saattaa kasiteltaviksi yleisessa tuomioistuimessa. 

Ammattiopetus. Rautatieopistossa Helsingissa alkaa lukuvuosi syksylla, 
joten kalenterivuotta koskeva kertomus ei kasita samoja lukuja kuin rauta
tieopiston johtajan kevatlukukauden jalkeen antama yksityiskohtainen selon 
teko koko ammattiopetustoiminnasta seka keskus- etta linjahallinnossa. 
Varsinkin koskee tama liikenneosaston ylempia liikenneoppikursseja, jotka 
kestavat kaksi lukukautta ja nain ollen olivat vuoden 1948 paattyessa viela 
kesken. Kevatlukukaudella nailta kursseilta valmistui 108 liikenneoppilasta. 

Joulukuun loppuun 1948 mennessa oli eri kursseilla ollut seuraavat maarat 
oppilaita: 

Keskushallinnossa jarjestetyt kurssit: 
Ylemmat liikenneoppikurssit .. 2 kurssia, 258 opp., 44 naista, 214 miesta, 
Alustavat liikenneoppikurssit .. 1 kurssi, 103 )) 33 >) 70 )) 

Alemmat )) 

(Ns. kondukt66rikurssit) .. 2 kurssia, 151 )) 151 )) 

Turvalaitekurssit .......... 1 kurssi, 35 )) 35 >) 

Yhteensa liikenneosastossa 6 kurssia, 547 opp., 77 naista, 470 miesta, 

Veturinkuljettajaoppikurssit .. 2 kurssia, . 160 opp. , 160 miesta, 

Yhteensa koneosastossa 2 kurssia, 160 opp., 160 miesta. 

Kone- ja varasto-osastojen 
virkamieskurssit: .... .... 1 kurssi, 30 opp., 13 naista, 17 miesta, 
Kaikkiaan keskushallinnossa 9 kurc;sia, 737 opp., 90 naista, 647 miesta. 
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Linjahallinnossa toimeenpantiin liikennejaksopaallikoiden valvomia alokas
kursseja Helsingissa (2), Pasilassa, Turussa, Riihimaella, Lahdessa (2), Tampe
reella (3), Porissa (3), Haapamaella (3), Toijalassa, Seinajoella (3), Oulussa (2), 
Rovaniemella, Iisalmella (2), Joensuussa (3) ja Kouvolassa (3), joissa yhteensa 
n. 900 osanottajaa sai asema-, juna- ja toisen luokan vaihdemiehen patevyyden. 
Samassa yhteydessa pidettiin myos ns. ilmajarrukurssit Pasilassa, Riihimaella, 
Turussa, Tampereella, Seinajoella, Iisalmella, Rovaniemella, Oulussa, Joen
suussa, Pieksamaella ja Kouvolassa naille alokkaille. 

Varikkojaksonpaallikoiden toimesta j arjestettiin veturinlammittaj akurssej a 
Riihimaella, Tampereella, Oulus13a, Pieksamaella ja Kouvolassa (2). Niilla 
oli. yhteensa n. 200 oppilasta. 

Vapaaehtoisia englanninkielen kursseja pidettiin Helsingissa, Turussa, 
Joensuussa ja Kouvola~Ssa. 

Kaikissa liikennejaksoissa pidettiin lukuvuonna 1948-1949 vakinaisille, 
v. t . ja ylim. konduktooreille seka lipuntarkastajille luentokursseja, joiden 
ohjelma kasitti ajankohtaisia ammattiaineita . Naihin osallistuivat miltei 
kaikki kond. tehtavissa olevat jo v . 1948 syyslukukauden aikana. 

Tyontutkimus. 

Vuoden kuluessa on paahuomio kiinnitetty toimistoteknillisiin tutkimuk
siin eri osastojen tyoaloilla, minka ohella ratatoihin kohdistuvia tutkimuksia 
on jatkettu entisen ohjelman mukaan . Paatokseen saatettiin 27 tutkimusta 
tai muuta laajahkoa selvitysta. Lukumaaraan eivat sisally ne monet lau
sunnot, joita tyontutkimustoimisto on vuoden aikana joutunut erilaisista 
kysymyksista antamaan ja jotka eraissa tapauksissa ovat vaatineet tutki
muksen luontoisia esitoita. 

Tarkeimmista tutkimuksista mainittakoon seuraavat: 
Varastojen toimistotoiden tutkimuksia suoritettiin Turussa, Vaasassa, Ou

lussa ja Kuopiossa. Tutkimuksien tarkoituksena oli pyrkia saattamaan toiden 
suoritus joustavammaksi vahentamalla niita moninkertaisia kirjaamis- ja 
kasittelyvaiheita, jotka liittyvat tilausten ja laskujen kasittelyyn seka muu
tenki.n jarjestamaan toiden yleinen kulku mahdollisimman vahan tyovoimaa 
vaativaksi. Tutkimukset antoivat joka paikassa aihetta lukuisiin uudelleen
jarjestelyihi.n, osittain hyvinkin perusteellisiin . Eraat muutokset voitiin to
teuttaa valittomasti tutkimusten kuluessa eraiden siirtyessa myohaisempaan 
ajankohtaan. Tutkimukset antoivat heratteita muutamiin yleisluontoisiin 
menetelmamuutoksiin, joiden toteuttamisesta viela kaydaan neuvotteluja 
varasto-osaston kanssa. 

Konepajojen toimistotoiden tutkimuksia suoritettiin Turun, Vaasan ja Oulun 
paakonepajoissa seka Riihimaen sahkokonepajassa. Ne aiheuttivat runsaasti 
muutosehdotuksia seka toiden jaon etta menettelytapojen suhteen. Myoskin 
tehtiin esityksia toimistotilojen uudelleenjarjestamiseksi. Toiden suoritusta 
koskevat ehdotukset on paaasiassa jo toteutettu, mutta eraissa suhteissa ne 
ovat viela avoinna. 

Vuoden alussa otettiin Kuopion konepajassa kokeiltavaksi Taylorix-lapi
kirjoitusmenetelma palkkalistojen y. m. valmistuksessa. Sen tuloksena siirry
taan v. 1949 alusta Turun, Vaasan ja Oulun konepajoissa seka Pieksamaen 
vaunukorjaamossa samaan menetelmaan. 

Tutkimus Turun tavara-asemalla kasitti seka toimisto- etta makasiini.tyot 
ja antoi se aihetta lukuisiin jarjestelyihin. Ne toteutettiin osaksi tutkimusten 
aikana, osaksi valittomasti tutkimuskertomuksen valmistuttua. 

Yleinen 
hallinto. 
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Ratakiskojen vaihdosta saatiin paa.t<ikseen nelj a erillista tutkim usta: l) rata
kiskojen purkaminen, 2) kiskojen vaihto, 3) vaihdon jalkityot ja 4) vanho
jen rataklskojen kuormaus. 

Ratakiskojen purkamista ko keva tutkimus kasitti vertailevan ainehiston 
keraamisen tahan asti kaytetyista purkau menetelmista. Tutkimuk en anta
mien heratteiden pohjalla suunniteltiin uusi mellw yksinkertainen purkaus
laite ja suoritettiin silla kokeiluja erilaisissa olosuhteissa. Tulokseksi saatiin, 
etta purkauslaitteen avulla kustannukset alenivat 54- 86 %· Tyonnopeus oli 
entisiin menetelmiin verrattuna myos parempi. 

Kiskojen vaihtoa varten vanhoilla radoilla, jota lahivuosina tulee esiinty
maan poikkeuksellisen runsaasti, luotiin laajojen tutkimusten jalkeen uusi 
tyomenetelma. Se perustuu urakkana suoritettavaan va1hdetyohon . Entiseen 
mellw yleisesti kaytettyyn laumatyohOn verrattuna saavutetaan taten tyo
nopeuden lisaantyminen yli 100 %. Kokonaiskustannukset raidekilometria 
kohti alentuvat laskelmien mukaan vahintaan 7 %, mutta kaytannossa var
masti enemman. 

Edellamainittu tyomenetelma edellyttaa, etta ratapolkkyjen siirto oikeille 
paikoilleen, raiteen lopullinen naulaus ja nosto suoritetaan erillisena tyi:ina. 
Sita varten laadittiin tutkimusten pohjalla eri tyi:iryhmien edullisin kokoon
pano ja laskettiin ta.ulukot urakkapalkkojen maaraamista varten. Sivutuot
teena saatiin havainto, etta raiteen nosto hammastankonosturilla tulee 74 % 
halvemmaksi tavalliseen paaki-nostoon verrattuna. Rataosastolle esitettiin 
hammastankonostureita hankittavaksi riittavasti. 

Vanhojen ratakiskojen kuormausta varten, mika tyi:i on tahan asti ollut 
hidasta ja kallista, ryhdyttiin etsimaan edullisinta suoritw;tapaa. Vertaileva 
tutkimus osoitti, etta eraissa ratajaksoissa kaytettavissa olevat Orton-nosturit 
muodostavat siihen suunnitellun apulaitteen avulla toistaiseksi parhaan vali
neen. Kasin kuormaukseen verrattuna alenevat kustannukset 71-75 %· 
Taman perusteella on rataosastolle suositeltu siirtymista yksinomaan nosturi
kuormaukseen ja nosturien kayti:in jarjestamista siten, etta nosturia vailla 
olevat ratajaksot saavat tarvittaessa sellaisen kaytti:ii:insa. 

Kiskojen vaihtoon liittyvia tutlrimuksia tullaan viela jatkamaan. 
Maitolahetysten kuljetus Helsinkiin oli vuoden kuluessa useampaan ottee

seen selvitettavana. Huhtikuussa suoritettu tutkimus johti eraiden maito
vaunujen poistamiseen liikenteesta ja siirtokuormausti:iiden vahentamiseen 
Pasilassa siirtamalla eraiden lahetysten ajo vastaanottajille autoilla tapahtu
vaksi. Vuoden lopulla siirrettiin Helsingin maitoasema kokonai.suudessaan 
Pasilaan, mihin liittyvii.n jarjestelyihin tyontutkimustoimisto osallistui. 

K uormaussiltojen standardisoimiseksi suoritettiin kaytannossa olevien mal-

Rautatiehallituksessa vuosina 1945-

Osasto, josta asia on Yleislstunto 

1948 1 

Osastoistunto 
csitetty 

1944 1 1945 1 1946 1 1947 I 1944 1 1945 1 1946 1 1947 I 1948 

Hallinto-osasto .. . ..... 5 2 15 7 5 571 1 738 731 819 734 
Talousosasto .......... 19 33 20 10 12 336 401 446 431 494 
Rataosasto ........... 11 13 9 12 6 410 890 982 1018 722 
Koneosasto . . ......... 9 7 9 7 11 132 226 310 486 753 
Va rasto-osasto ........ - - 2 - 1 223 285 331 550 737 
Liikenneosa sto ........ 12 10 12 9 6 209 271 238 297 302 
Tariffiosasto . . ........ 1 - 4 4 - 33 96 90 110 102 
Rautatierakennusosasto - 6 - - - 75 86 119 90 120 

Yhteensa / 57/ 711 71 / 49 1 41 / 1 989 1 2 993 / 3 24 7 1 3 801 I 3 964 
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lien tarkastus. Sen perusteella muokattlln ehdotukset standardityypeiksi eri
laisiin olosuhteisiin. Niiden lopullinen vahvistus siirtyi seuraavaan vuoteen. 

HenkilOvaunujen puhdistulcsesta Helsingin asemalla suoritettiin perusteelli
nen selvittely ja tehtiin joukko esityksia tyomenetelmien ja -valineiden seka 
tyoskentelypaikkoj en parantami seksi. 

Lomakehuolto on jatkunut entiseen tapaan s. o. ennen uusien painoksien 
ottamista on lomakkeet tarkastettu seka tarpeellisuuden etta muotoilun 
kannalta. Esitykset uusiksi lomakkeiksi on samalla tavoin tarkastettu. Talla 
tavoin on voitu 19 lomaketta poistaa kaytannosta ja 7 lomakkeen kokoa 
pienentaa. Suurimpiin muutoksiin kuuluvana mainittakoon, etta rataosastoa 
varten luotiin kokonaan uusi tarveainekortisto ja siihen liittyva tilitysmenet
tely. Talla korvattiin kaytossa hankaliksi osoittautuneet A3-suuruiset lo
makkeet. 

Lomakkeiden tunnusmerkkeja varten luotiin uusi jarjestelma. Asiaa 
valmisteltaessa suoritettiin lomakevaraston taydellinen inventointi, jonka tu
loksena 183 lomaketta tai muuta vastaavaa painotuotetta voitiin poistaa 
vanhentuneina tai muuten tarpeettomiksi havaittuina. 

Psykotelcnillinen laboratorio. 

Toimintavuosi on niin tyon laatuun kuin maaraankin nahden rinnastetta
vissa edellisvuosiin. Tutkimusolosuhteissa ei toistaiseksi ole saatu aikaan 
oleellisia parannuksia. Henkilokunta on niinikaan pysynyt sarrLana, mika 
merkitsee sita, ettei toimintaa ole voimien riittamattomyyden vuoksi voitu 
laajentaa kasittamaan uusia tutkittavia ammattiryhmia. Laitoksen suhde 
muihin alan tutkimuslaitoksiin seka kotimaassa etta ulkomailla on sailynyt 
ennallaan. Eraita uudistuksia laitoksen toiminnan piiris'3a on vuoden aikana 
saatu kayntiin, mutta niiden loppuunsaattaminen on siirtynyt seuraavan vuo
den puolelle. 

Kalusto ja viilineisto: Kalustoa on jonkin verran saatu kuluneen vuoden 
aikana uusituk'3i. Valineistoa ei ole varsinaisesti lisatty, mutta paraillaan on 
Helsingin konepajassa tekeilla laitoksen tilaama jarrutusajokoje, jonka val
mistummen aikanaan tulee tuntuvasti parantamaan mahdolli'3uuksia veturi
miesten reaktiokyvyn tutkimiseksi, samoin, mikali tarve niin vaatii, myi:is 
automiesten. Ergograafi, joka vuoden alussa vetolaitteita lukuunottamatta 
jo oli laitoksen kaytettavissa, on saatu tayteen kuntoon. Silla ei kuiten
kaan viela ole suoritettu esitutkimuksia laajempia kokeita. 

Erityisesti mainittakoon, etta laitoksen oman laboratoriovaunun, jonka 
rakentamista varten eduskunta sisallytti maararahan vuoden 1948 menoarvi
oon, tyo on konepajassa saatu alulle . 

1948 lciisiteltyjen asiain lulcu. 

Piiii- tai ylijohtaja ~ Johtaja 

19481 

Yhteensii 

1944 / 1945 11946 / 1947 11948 1944 1 1945 1 1946 1 1947 1 1944 1 1945 1 1946 1 1947 I 1948 

109
1 

911 51 33 11 5132 11025
1 

8 756 7 6551 6 612 5 817, 11856 9553 85141 7 362 
513 675 658 718 783 4486 4 706 5149 4114 3 743 5 354 5815 6273 5273 5032 

52 108 159 51 28 1436 2120 2 351 2354 2 370 1909' 3131 3401 3435 3126 
302 420 385 160 179 3 549 3 735 3965 3399 2 974 3992 4 388 4669 40521 3 917 
149 120 188 109 1?~ 738 906 932 952 1012 1110 13111 1453 1611 1879 
827 718 817 760 698 6032 47871 5197 4192 3344 7 080 5 786 6 264 5258 4350 

79 1471 143 116 82 5 637 8 557 9 864 6729 8 357 5 750 8 800 10101 6 959 8541 
132 255 170 142 129 835 955 902 705 775 1042 1302 1191 9371 1024 

2163,2 534:2 47112 08912 039j27 845136 791/ 37 116130 100/ 29187132 054/ 42 389/42 905/ 36 039/35 231 

Yuimn 
hllllimo. 
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Tutkimus- ja koetoiminta: Kertomusvuoden aikana on laitoksen toimesta 
tutkittu kaikkiaan 986 koehenkiloa. Naista on l4 ollut yksityisten rautateiden 
henkilOkuntaan kuuluvia. Eri ammattiryhmittain jakaantuvat tutkitut seu
raavasti: 

tutk . byv. hylj . bylk. % 

~li maaraisia lammittajia ... . . ...... 609 439 170 28.4% 
ammittaj aoppilaita ............. . .. 103 56 47 45.6% 
ammattioppilaita 0 •• •• •• •• 0 0 . 0 0 ••• • 91 52 39 42.9% 
liikenneoppilaita .. . ...... .. .. .. ... . 131 93 38 29.0% 
Rauman rautat. lammittajia ..... .. . 11 9 2 18.2% 
Kymin-Voikkaan rtien lammittajia 3 3 0 O.o% 

rautatiehenkilOstoa yhteensa 948 652 296 31.1% 

Valtiovarainministerion jarj . osaston 
tyontutkijoita 0 •• 0 0 • ••••• • • • ••• 0 6 

sa man kon ttorira tioP alisoimiskurssilai-
set • • •• • • ••• 0 • •• • 0 0 •• 0 • ••• • • • 0 . 32 

Kaikkiaan yhteensa 986 

Varsinaiseen tieteelliseen tutkimustyohon on toimintavuoden aikana lai
toksessa ollut tuskin lainkaan mahdollisuuksia, silla henkilokunnan pienuuden 
vuoksi on kaikki voimat ollut pakko kiinnittaa koetoiminnan moitteettomaan 
hoitamiseen. Niinpa on, kun lasketaan pois henkilokunnan saannollisiin 
lomiinsa kayttama aika, ulkopuolelle varsinaisen koetoiminnan koko vuoden 
ailmna jaanyt vajaa kolme viikkoa, jona aikana olisi ollut mahdollista vaka
vammin puuttua tutkimustyohon. 

Kirjasto ja arkisto: Laitoksen kirjastoa on vuoden aikana kartutettu 
kaikkiaan 23 uudella niteella. Paaosa niista on amerikkalaista uusinta psyko
Jogista kirjallisuutta . Eraita uusia koesarjoja on niinikaan hankittu tahi laa
dittu laitoksessa koetoimintaa varten. Sarjain standardisointi on kuitenkin 
kesken. 

Tyon helpottamiseksi on otettu kaytantoon kokonaan uusittu koekortti, 
ja toisen . lahinna menestyskontrollia helpottavan kortin suunnittelutyo on 
parastaikaa kaynnissa. 

Arkisto on vuoden aikana jarjestetty uudelleen. Huomattava osa vanhaa 
arkistoa on siirretty ulkopuolelle Jaitoksen omien suojien . 

Toimikunnat. 
Rautatiehallitus asetti kertomusvuonna seuraavat toimikunnat: 
1) hoitamaan kivihiilihankintoja, 
2) tutkimaan tavaratariffien uudistusta, 
3) tutkimaan nako-, vari- ja kuuloaistivajavaisten virkailijain virassa tai 

toimessa kayttamista, 
4) kasittelemaan valtionrautateiden valmi8tautumista v . 1952 pidettavia 

olympiakisoja varten, 
5) kaupallisen toimikunnan valmistelemaan liikenteen hankintaan liittyvia 

kysymyksia ja tekemaan aloitteita rautateiden pysyttamiseksi kilpailukykyi
sena muihin kulkuneuvoihin verrattuna, seka 

6) tutkimaan asemaravintolahuoneistojen korjaus- ja uudistustoita. 
V uosina 1945-1948 kiisiteltyjen asiain luku kay selville edellisella sivulla 

olevasta taulukosta, johon on vertailun vuoksi otettu myoskin vuoden 1944 
vastaavat Juvut. 
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II. Rata, rakennukset ja laitteet. 

v. 1945· 
Uudet rakennukset ja laitteet valmiilla radoilla. Rakennustoiminta oli Rataosasto. 

huomattavasti vilkkaampaa kuin edellisena vuonna. Uusia liikennera
kennuksia aloitettiin Rieskalan ja Vatialan seisakkeille, mutta jatkuu 
niiden tyo viela. Martinniemen laituritalon viimeistelytyot suoritettu 
loppuun. Edelleen kirean asuntopulan lieventamiseksi rakennettiin uusia 
asuntoja : kivitaloja: 24 huoneiston Lahteen, 22 huoneiston Turkuun, 75 huo-
neiston Tampereelle, 24 huoneiston Poriin, 24 huoneiston Seinajoelle ja 36 
huoneiston Kuopioon. Kaikissa edellamainituissa on sisustamistyo viela kes-
ken ja tyota jatketaan. Puisia asuntotaloja rakennettiin: 4 perheen asuntoja 
Haapamaelle ja Kouvolaan 3 kpl, Riihimaelle ja Kontiomaelle 2 kpl seka 
Toijalaan, Kankaanpaahan, Kajaniin ja Iisalmelle l kpl kuhunkin; 3 perheen 
asunto rakennettiin Messukylaan, Mantyluotoon, Eskolaan ja Siikamaelle; 
2 perheen asunto Kauniaisiin, Suinulaan ja Kaulirantaan seka l perheen 
asunto Tornioon ja Kaltimolle. Etusimolan 3 perheen asuntotalon tyo jatkuu. 
4 perheen pikataloja rakennettiin Riihimaelle, Toijalaan, Tampereelle, Iisal-
melle ja Pieksamaelle l kpl, Savonlinnaan ja Virasojalle 2 kpl seka Jyvas-
kylaan, Joensuuhun, Kouvolaan ja Vainikkalaan 3 kpl. 2 perheen pikataloja 
rakennettiin Heinolaan, Turkuun ja Iisalmelle l kpl, Seinajoelle ja Kuopioon 
2 kpl, Toijalaan ja Lappeenrantaan 3 kpl, Tampereelle, Haapamaelle, Kouvo-
laan ja Virasojalle 4 kpl, Pieksamaelle 6 kpl, Joensuuhun ja Ouluun 9 kpl 
seka Hyvinkaalle 10 kpl. 1 perheen pikataloja tehtiin Iittalaan l ,kpl. 2 per-
heen parakkeja rakennettiin Riihimaelle, Haapamaelle, Seinajoelle, Iisalmelle, 
Mikkeliin, Savonlinnaan, Joensuuhun ja Kouvolaan 2 kpl seka Turkuun, 
Kuopioon, Pieksamaelle ja Ouluun l kpl. Saksalaisparakkeja ostettiin Haapa-
maelle, Seinajoelle, Vaasaan, Vaskiluotoon , Kajaaniin, Lieksaan ja Iisalmelle 
l kpl, Porokylaan ja Kontiomaelle 2 kpl , Poriin ja Tornioon 3 kpl, Kemiin 
5 kpl, Hyrynsalmelle 6 kpl ja Rovaniemelle 14 kpl. Lisaksi aloitettiin viela 
seuraavien rakennusten tyo, joka jatkuu edelleen, nim. 3 perheen asuntotalo 
Etusimolaan, 4 perheen pikatalot Pieksamaelle, Joensuuhun, Vainikkalaan ja 
Virasojalle seka 2 perheen pikataloja 6 kpl Jyvaskylaan. Lisaasuntojen saami-
seksi erotettiin Kaltimon asemapaallikon asunnosta huoneen ja keittion huo-
neisto, samoin asunnot Lahdes.sa, Hyvinkaalla, Karjaalla ja Tammisaaressa. 
Lappeenrannan asematalon ullakolle tehtiin 2 asuinhuoneistoa, Nokian virka
miesasunnon ullakolle 2 huoneistoa ja huone, Mikkelin tavaratoimiston ulla-
kolle 2 huonetta ja keittokomero ja Turun tavaratoimiston ullakolle 2 huo
neistoa. Haapakosken II lk bdotussali muutettiin asunnoksi, samoin Kanta-
lassa ja Onkamossa sauna. Mustasaaren laituritaloon tehtiin lisaasunto. 
Porin vanhasta asematalosta muodostettiin 9 asuntoa ja V. R:n haltuun jou-
tunut asuntotalo Ryttylassa kunnostettiin . Noormarkun aseman posti- ja 
naistenhuone muutettiin asunnoksi. Konnunsuolla on asunto-, keittio-, va-
rasto- y . m. suojien rakentaminen kaynnissa. Lisahuoneisto tehtiin Lempaa-
lan asemataloon. 

Tilapaissuojia rakennettiin Lappeenrantaan, Simolaan, Kouvolaan, Hami
naan ja Mantyharjulle. Kaikkien muiden vaestosuojien rakentamistyo kes
keytettiin ja maararahat peruutettiin. 

Kontiomaelle rakennettiin lepohuone ja Kaurilassa muodostettiin sauna 
lepohuoneeksi . Viela rakennettiin: postitalo Keravalle, postihuone Mankalaan, 
lennatin- ja junaohjaajanhuone seka varastorakennuk.set Riihimaelle, rata
mestarin toimisto- ja varastotalo Kemiin, varastomestarin suoja Vaskiluotoon, 
siivoojien rakennus Virasojalle, paivystysrakennus Iisalmeen, varikon toi
mistorakennus Ouluun, tyohuone koneosastolle ja huoneisto junatoimistolle 

5 8155- 50 
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Rataosasto. Savonlinnaan, polik.linikka ja varastomestarin huone Turkuun, kattilahuone 
Helsinkiin sisustamista vaille , tyo- ja varastosuoja Joensuuhun, varastosuoja, 
korjaus- ja halkovaja Pieksamaelle, varastosuoja Kouvolaan , ulkohuone, 
kellari j a varastosuoj a V ainikkalaan, kellarit j a turvesuoj a Pasilaan seka 
paristojen sailytyshuone ja lamminvarasto lennatinteknikon tyohuoneen yh
teyteen Pieksamaelle. Rakentellla on lipunmyyntikoju Vuohenojall~ ja sotilas
sisustusesineistovaja Tampereelle. Tyo jatkuu kummassakin. Pikatavara
suoja rakennettiin Helsinkiin, tavarasuoja Karkkuun , Kemiin , Porokylaan ja 
Kotkaan. Tavarasuojia aloitettiin Lahteen, Uusi-Vartsilaan ja Taavettiin ja 
jatkuu tyo viela. Tavaratoimisto rakennettiin Tikkurilaan ja pikatavara
toimistolle lisahuone Tampereelle. Polkupyorasuoja rakennettiin Kauk.lahteen, 
Kirkkonummelle, Rekolaan, Korsoon , Jarvenpaahan, Kiloon, Heinolaan ja 
Mantyharjulle. Ruokailurakennus tehtiin Kokkolaan ja Haapamaelle ja ruo
kailusuoja Pasilaan, Hameenlinnaan, Saloon, Tyrvaalle (kesken), AlavudeJle, 
Kankaanpaahan , Ylivieskaan, Jyvaskylaan , Viinijarvelle, Lieksaan , Nurmek
seen, Syrjaan, Tohmajarvelle ja Pieksamaelle. Sauna rakennettiin Ojakkalaan, 
Hyvinkaalle , Huutokoskelle, Vesankaan ja Onkan:.oon. Halonantolaituri teh
tiin Keravalle, Riihimaelle, Lahteen, Haapamaelle, Jepualle, Kuopioon, Var
kauteen, Syrjaan (kesken) ja Kouvolaan seka sahauslaituri Tampereelle. 
Hiilenantolaitteet tehtiin Karjaalle ja Riihimaelle. Kuormauslaituri raken
nettiin Hennalaan, Rajamaelle, Metsakansaan, Koskelle , Lielahteen, Vehmai
siin Parkanoon, Kokkolaan , Toivalaan , Jyvaskylaan, Punkasalmelle, Laik
lwon, Pulsaan ja Iisalmelle seka valilaituri Toi.valaan, Peltosalmelle, Etu
simolaan, Juuri.korpeen ja Ronkkaan. Seinajoella on aloitettu 5 ja Oulu. sa 
6 veturi.sijan rakentaminen, mutta on tyo viela ke ken. Simolan veturitalliin 
on tehty sisustus ja Vaasan veturitalliin asennettu sahkopumppu. Seina
joelle rakennettiin 2 auton talli ja Kotkassa a ·ennettiin autotalliin sahko
tuulettaja. Jyvaskylaan ja Parikkalaan on rakenteilla vaunuvaaka ja tyo 
jatkuu. Malmille tehtiin vesiviskuri, Riihimaelle vesijohtoja , joiden tyo on 
viela kesken , samoin Hyvinkaalle Naantaliin vedenottolaitos, Porin vanhaan 
asemataloon vesijohto, Kokkolaan viemarijohto ja ratavartijan asuntoon 
vesijohto Seinajoella. Kouvolassa tebtiin vaununpesualtaan vesjohto ja kaup
palan vesijohto yhdistettiin V:R:n vesijohtoverkostoon. Lappeenrannassa 
Jiitettiin V.R:n salaojaverkko kaupungin viemariin, Lievestuoreella uusittu 
imujohdot. Kannukseen tehtiin suodatin ja ajotie asemalle, Rikkilaan sahko
valaistus, Lahteen tuuletuc;;laitteet ja Turkuun pyoranlaslmkuoppa. Vuoksen
niskan laivalaituria aloitettu ja tyo jatkuu. 

Rakennusten, radan, siltain ja muiden laitteiden kunnossapito ja uudistus 
sekd laajennukset. llmahyokkayksissa vaurioituneessa valtionrautateiden hal
lintorakennuksessa korjattiin kaikki .rautatieraltennusosaston huoneet asutta
vaan kuntoon ja toisilta osastoilta parikymmenta huonetta. Kolme sortunutta 
valikattoa valettiin uudestaan, samoin kunnostettiin suuri maara vesi-, viemari
ja sahkojohtoja. Asematalojen muutos- , laajennus- ja kunnostamistoita teh
tiin Oitissa, Raudaskylassa, Selanpaassa, Simolassa ja Vainikkalassa . Samoin 
Kruununkylassa ja Kalvialla, mutta tyo on kesken. Laituritalo kunnostettiin 
Valkeajarvella ja Ruhassa seka asuntotalo Hietamaella; Jyvaskylassa korjat
tiin III lk ravintolan lattia. Rakennuksia laudoitettiin Haapamaella, Vi.hta
vuorella, Mynttilassa, Varpasessa, Mantyharjulla, Vuolingolla ja Toppilassa. 
Postitalo korjattiin Lapualla, Kauhavalla ja Mantyharjussa. Kilpuan asema
taloon tehtiin postille huone. Kokkolan entinen ruokailurakennus siirrettiin 
Jepualle. Ratavartijakoju siirrettiin Vuohijarvelle. Ravintolaan tehtiin 
keittiokomero Hyvinkaalla ja Suinulassa uusi eteinen 2-perh. asuntoon, 
Kouvolassa Iaajennettiin kaymala. .. 

Tavarasuojien la.ajennuksia suoritettiin seuraavilla liikennepaikoilla: Aetsa, 
Vilppula, Kannus, Siilinjarvi, Ylivieska, Haapajarvi, Oulainen, Oulu, Punka-
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salmi, Silvola ja Petajavesi. Karijoella, Lapualla, Kajaanissa ja Joensuus:>a RataosMto. 

on samanlainen tyo viela kesken. Kokkolassa laajennettiin tavaratoimisto. 
Halkolaitureita pidennettiin Peipohjassa , Pieksamaella, Mikkelissa, Seinajoella 
ja Kokkolassa, kuormauslaiturit samoin Lielahdessa, Oulaisissa ja Mikkelissa 
seka matkustajalaituri Sievissa ja Haapamaella, jossa tyo viela jatkuu. Kontio -
maella paallystettiin laiturit sementilla, mutta on tyo viela kesken. Kotkassa 
on korjattu oljylaituri ja Haapamaella kivihiililaituri. 

Turun veturitallissa pidennettiin kuutta veturisijaa. Simon veturitallia 
laajennettiin ja samoin Porin 4:lla veturisijalla, joskin tyo viela jatkuu. Kou
volan veturitallin kattilahuoneeseen tehtiin parveke. Helsingissa korjattiin 
viemarijohdot. Pieksamaen puhelinkeskuksessa suoritettiin eraita n.uutos
toita. Mantyharjun kuormausalue kunnostettiin ja Oulussa kivettiin pika
tavarasuoj<tn aukio. 

Ratapihalaajennuksia suoritettiin viime vuonna useilla ratapihoilla kuten 
Turussa, Lahdessa, Vehmaisissa, Jepualla, Kuopiossa, Kuivaniemella, Kellossa, 
Tuirassa, Hirvinevalla ja Vainikkalassa. Samanlaisia toita aloitettiin ja jatke
taan edelleen Mattilassa, Pitkaniemella, Harjavallassa, Nurmossa, Vuohi
jarvella ja Simolassa. Kaynnissa on myos Kotkan-Hovinsaaren ja Leteen
suon ratapihalaajennustyot. Hatanpaan jarjestelyratapiha Tampereella saa
tiin valmiiksi. 

Seuraaville liikennepaikoille tehtiin sivuraide: Haimoo, Niinimaa, Ryonan
joki, Kaleton ja Tiusala, jonka sivuraide on viela kesken ja johon lisaksi 
tehtiin napero. Savonlinnan sivuraidetta jatkettiin. Lisaraiteen saivat Kolho , 
Huttula ja Varkaus. Halkoraide tehtiin Kuopioon ja Kokkolan halkoraidetta 
jatkettiin . Pieksamaen halkoraiteistoon tehtiin muutoksia. Kontiomakeen ja 
Jyvaskylaan tehtiin vetoraide, Jyvaskylaan lisaksi yhdysraide veturitalliin , 
Ouluun purkausraide, Alavudelle varastoraide, Lahteen lammitysraide, Lieves
tuoreelle raide puolustusvoimia varten , Haapamaelle sijoitusraide asunto
vaunuille, Pieksamaelle sijoitusraiteet vetureille ja Parikkalaan kolmioraide. 
Syrjan kuormau:>raiteen siirto on kaynnissa. 

Lahden-Okeroisten ja Lempaalan- Saaksjarven kaksoisraidetta varten 
jatkettiin molemmissa maa- , kallio- ja rumputoita. Samoin jatkettiin Hami
nan-Inkeroisten rataosan muutostoita. Kouvolaan tehtiin laskumaki, jonka 
tyo on viela kesken. Rataoikaisu Salo- Tottola saatiin valmiiksi. Maatyota 
tehtiin Kohnion ohikulkuraiteella, mutta on tyo kesken. 

Kiskonvaihto on suoritettu seuraavilla rataosilla: Tampere- Seinajoki, 
Pannainen-Pietarsaari, Ii-Kemi, Iisalmi - Kontiomaki, Kouvola-Kotka 
ja osittain Iisalmi-Ylivieska. 

Siltatoista mainittakoon Kuokkalankosken silta, jota on muurattu laakeri
tasoihin asti. Huuman silta on uusittu. Nokian ja Vilppulan alikulkusiltoja 
tehty ja tyo jatkuu. Tioharjun alikulkusillan ja Toivalan ylikulkusillan pe
rustustoita tehty, mutta tyo on keskeytetty. Lestijoen sillan uusimisesta 
maksettu I-era eli 35 %, yhteensa l 517 000:-. Kemiin tehty 20 llietrin 
kaan tala va. 

Lappeenrannan sataman laajennuksia tehty toistaiseksi vain n. . tela
kointiraiteen merkeissa, joka on valmis. 

Maanlunastukset suoritettiin seuraavien kohteiden osalta: Kontiomaen 
omakotialue, Jyvaskylan pikatalot, Parikkalan kolmioraide, Vihannin ja 
Joroisten aseman lisaalue, Etusimolan liikennepaikan ja yhdysradan maa
alue seka tonttimaa Joensuussa. 

Erilaisia tyokoneita kuten sahko- ja polttomoottoreita, betonisekoittajia 
y. m. ostettiin kaikkiin ratajaksoihin huomattava maara, yhteensa lahes 
3 800 000:- mk arvosta. 

Turvalaitokset . Tarvikkeiden hankintavaikeuksista huolimatta loppuun
suoritettiin seuraavan 8 uuden turvalaitoksen rakennustyot: Kymi, Voikoski 
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Rataosa&to. (etelatulosuunta), Rajamaki, Koski (itatulosuunta), Messukyla (pohjoistulo
suunta), Alavus (pohjoistulosuunta), Tuira ja Ii (pohjoistulosuunta). 

Huomattavia turvalaitosten taydennyksia ja uudistuksia suoritettiin 26 
liikennepaikalla m. m. Helsingissa (asetinlaite II), Huopalahdessa, Pitajan
maella, Kilossa, K.auniaisissa, K.aitj arvella, Taa vetissa, Vainikkalassa, J yvas
kylassa (asetinlaitteet I ja II) ja Vaasassa seka seuraavilla Pohjois-Suomen 
sodan havittamilla liikennepaikoilla: Haukiputaalla (valiaikainen jarjestely), 
Olhavassa, Kuivaniemella, Kemissa ja Laurilassa. 

14 liikennepaikalle rakennettin uudet varmistuslukkolukituslaitokset, joista 
l ilrnaisinlaittein lukitusten valvontaa varten. Sitapaitsi taydennettiin mai
nitunlaisia laitoksia 5 liikennepaikalla. 

Maantieliikenteen turvaamiseksi rakennettiin uudet sahkovalaistuksella 
varustetut tiepuomilaitokset Hyvinkaan ja Messukylan maantieylika~aville, 
Hangon ratapihaa risteilevalle, vilkasliikenteiselle Vuorikadulle seka Amma
kosken maantieylikaytavalle Varkauden kauppalassa. 

Uuti.s- ja taydennystoiden yhteydessa asennettiin sahkovalaistus 21 siipi
opastimeen. 

Huolimatta rautatiehallituksen vaihteiden aukiajoa koskevasta kierto
kirjeesta (N:o 17/2314, 23/11 -44) aukiajettiin 88 lukittua vaihdetta. Paalle
ajon johdosta rikottiin tai vioitettiin 41 tiepuomi.a ja 39 raiteensulkua, joiden 
korjaukset huomattavasti rasittivat vastaavaa lmnnossapitomomenttia. 

Puutarhat ja istutukset. 

Kun vuosi 1945 oli ensimmainen rauhanvuosi kuuden sotavuoden jalkeen, 
osoitti puutarhatoimintakin heti huomattavaa kasvua edelliseen vuoteen nah
den, vastaamatta silti laheskaan rauhanaikaista tyoskentelya. M.m. saa
suhteet olivat verraten epaedulliset. Uusia puistoja tehtiin vain vahan, kuten 
Toij alaan 3 j a Viinij arvelle l. Lielahdessa j a Karij oella aloitettu puistotyo 
oli jatettava kesken. Paaasiallisin tyo tehtiin kuitenkin vanhojen puistojen 
korjaamiseksi ja uusimiseksi. K.aikkiaan tehtiin uusiin ja entisiin korjattuihm 
puiFt")ihin nurmea ja istutuksia 23 073 m 2 ja kaytavia y. m. hiekotettua alaa 
5 184 m 2 • Uutta pensasaitaa ja vanhan uusimista tehtiin yhteensa 2 580 m. 
Multaa kaytettiin 2 560m3, savea tai taytemaata 1 175m3 ja soraa 627m3 . 

AmmattityoHiisia oli eri puutarhapiireissa yhteensa 58. 
Keskustaimistossa Hyvinkaalla kasvatettiin paaasiassa istutuksiin kaytetyt 

koristepuut, pensaat, taimet, sipulit, omenapuut ja marjapensaat. Keskus
taimistossa on toimitettu myos varataimistojen tarpeiksi pistokas-, siemen-, 
taivukas- y. m. monistus. Puolivalmiita taimia on varataimistoissa kasvatettu 
edelleen . 

Taimistojen yhteinen tuotanto oli kertomusvuonna erilaisia puita ja 
pensaita 16 074 kpl, lmkkia 131 124 kpl ja heinan siementa 278 kg. 

RatatekniZZ.isen toimiston tyot. 
Sillanralcennusjaosto: 
Teriissillat: Taydelliset rakennepiirustukset ja aineluettelot on laadittu 

25 m:n jannemittaiseen levysiltaan, kansi alapaarteella seka 7.oo, 8.oo, 10.oo, 
1l.ss ja 12.oo m:n jannemittaisiin hitsatuista paakannattajista rakennetta
viin teraspalkkisiltoihin . Jaoston puolesta on valvottu uusien terassiltojen 
tarkastus ja vastaanotto eri konepajoilla. A. Ahlstrom Oy:n konepajalla 
Varkaudessa on valmistunut rataosalle Kouvola-K.otka Huumajoen 3-auk
koinen vino nivelpalkkisilta (jm = 16.96 + 2l.oo + 16.96 m), joka asennet
tiin paikoilleen lokakuussa. Toiminimi asensi myos Kuivajoelle (rataosa 
.Oulu-Kemi) 33 m:n pituisen levysillan, joka oli alunperin tilattu Helylan 
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jokea varten, mutta kaynyt sinne tarpeettomaksi. Vartsila-yhtyma, Kone ja RataOBaato. 

Silta rakensi Oriveden-Jamsan rautatierakennukselle Sulkusalmeen 3 levy
jannetta 22 .oo + 26.oo + 22.oo m. Sillat asennettiin paikoilleen ilman teli-
neita tyontamalla raiteen suunnassa jan teet yhteennii.tattuina. Taman Iisaksi 
korjasi Kane ja Silta Simojoen 73 m:n ristikkojanteen ja asensi sinne Ryttyyn 
tarkoitetun ristikkosillan jm 32.72 m. seka rakensi Kuivajoelle 2 kpl. 16.72 m:n 
jannemittaista palkkisiltaa. Pasilan konepajassa valmistui vuoden kuluessa 
2 kpl. 20 m:n kaantolavaa, joista toinen asennettiin Kemiin ja toinen on va-
rattu Peralan risteysasemalle. 

Yleis-, perustus-, maatuki- ja perustuksien korjauspiirustuksia on laadittu 
20:een Pohjois-Suomen radankorjausten toimesta rakennettavaan siltaan. 
Valiaikaisten rautatiesiltojen piirustuksia Pohjois-Suomen radankorjauksille 
on myos jouduttu .suunnittelemaan yli 20 paikkaan. Naista ovat eniten tyota 
aiheuttaneet Rovaniemella olevat Ounaskosken ja Suutarinkorvankosken seka 
Ounasjoen v~tihtoehtoiset ehdotukset . 

Alikulkusiltoja varten on tehty suunnitelmat rautabetonista Okeroisiin , 
Nokialle, Vilppulaan, Iloharjuun ja Outokumpuun. 

Ylikulkusilloista maimttakoon piirustukset Toivalan ja Kotkan rauta
betonisiin kehasiltoihin. 

Huonerakennusten rakennepiirustuksia on tehty Kuopion, Seinajoen, Oulun, 
Turun ja Jyvaskylan 4-kerroksisiin asuntotaloihin. Hyvinkaan veturikorjaus
konepajan suunnittelutyossa on jatkuvasti ollut mukana 1 sillanrakennus
jaoston insinoori. Piirustuksia ja tyoselityksia on tehty veturitallien, kaanto
poytien, lastauslaiturien y. m. perustamisesta seka erilaisista korj~tustoista. 

Sillanrakennusjaostossa on tarkastettu ja annettu lausuntoja sahkojohto
risteilyista (10 tapausta), lastauslaitureista, Hyvinkaan konepajan rakennetta 
koskevista asioista, yksityisten tehtaiden raiteille rakennettavista silloista, 
perkaussuunnitelmista, yli- ja alikulkusilta-aloitteista, y. m. erilaisista Hi.het
teista. Paljon on tuottanut tyota jaostolle myos siltaterasluettelojen tekeminen 
varasto-osaston hankintoja varten . Tama tyo on tullut hyvin hankalaksi 
syysta, etta terasluettelot on pitanyt laatia jokaisesta sillasta monessa erassa; 
osa on ollut tilattava kotimaasta, osa ulkomailta, eraalla kerralla on ollut 
tilattava kulmaterasta, toisella kerralla universaaliterasta, kolmannella ker
ralla levy a j. n. e. 

Kasiteltiin vuoden kuluessa 127 ratapihakysymysta, joista mainittakoon: 
Rovaniemen · uutta ratapihaa koskeva selvittely, jota varten laadittiin 2 
vaihtoehtoista suunnitelmaa ehdotuksineen niiden toteuttamiseksi niin ensim
maisen kuin lopullistenkin rakennusvaiheiden kohdalta. Ratayhteyden aikaan
saamiseksi rannikko- ja Hangon radan valille laadittiin ehdotukset kustannus
laskelmineen haarautusasemien jarjestamiseksi Huopalahteen, Pitajanmaelle 
ja Kauklahteen rannikkoradalle seka Selkiin ja Lohjaan Hangon radalle. 
Pieksamakea varten , josta Karjalan luovutuksen jalkeen on muodostunut 
yksi maan tarkeimmista risteysasemista, laadi.ttiin ehdotuksia eri suhteissa 
tarpeellisiin parann uksiin . 

Yksityisten raiderakennu ten lukumaara oli poikkeuksellisen suuri ja 
vuoden kuluessa kasiteltiin 98 tallaista kysym y.sta, jotavastoin valtion mui
den laitosten raiderakennuksia oli vain 4 kpl. 

Asemakaavojen ja asemakaavakysymysten lukumaara oli 25, katuja ja 
teita koskevien 17, aluekysymyksia oli 155, rakennusasioita 82, vesi- ja vie
marijohtoja koskevia kysymyksia 16 ja rataan ja vaihteisiin kohdistuvia 
asioita 13. Naista voidaan erikoisesti mainita Inkeroisten ja Liikkalan valilla 
Haminan radalla suoritettavaa radansiirtoa koskeva tutkimus ja ehdotuksen 
laatiminen sita varten. 

Tarkea tekij arautatieliikenteessa on kertomusvuoden aikanaollut halonanto, 
ja sen parantamista tarkoittavia ehdotuksia on laadittu 1 6 paikkaa varten. 
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Rataosasto. Sitapaitsi on laadittu joukko yleisluontoisia piirustuksi9, karttoja ja tau-
lukkoja, suoritettu piirustusten suurennuksia ja pienennyksia, jaljentamisia 
y. m. R. 

Huonerakenm()3jaostossa on vuoden 1945 aikana laadittu 261 paapiirustusta 
ja 215 erikoispiirustusta. Vanhojen normaalipiirustuksien mukaan on raken
nettu 180 rakennusta, paaasiallisesti pienempia asuintaloja, ulkohuoneita, 
vesitornej a, pumppuhuoneita, tavarasuojia, polkupyorasuoja, varastovajoja, 
halkotyolaisten ruokailukojuja, autovajoja, parakkeja, kellareita, vahtikojuja 
j. n. e. Vanhoille rakennuksille .on tehty 80 muutospiirustusta. Uudisraken
nukset koskevat paaasiallisesti asema- ja laituritaloja, asuinrakennuksia, 
ulkohuoneita, saunoja, tavarasuojia, veturitalleja, vesitorneja, korjauspajoja, 
autosuojia, varastorakennuksia, parakkeja y. m. Yhteensa on v. 1945 tyon 
alia ollut 490 huonetta ja 238 keittioita, nimittain 32 huoneen ja keittion , 
194 kahden huoneen ja keittion , 10 kolmen huoneen ja keittion ja 2 neljan 
huoneen ja keittion asuntoa seka 32 yopymishuonetta. Osa yllamainituista 
rakennuksista kuuluu Pohjois-Suomen radankorjauksiin, johon huone
rakennusjaostossa miltei kaikki rakennuspiirustukset on muokattu uudelleen. 

Taman lisaksi on huonerakennusjaostossa laadittu lukuisia ehdotuksia 
tulevia huonerakennuksia varten, joista huomattavimmat olivat Tampereen, 
Oulun. Seinajoen, Pieksamaen, Jyvaskylan, Joensuun , Rovaniemen y. m. 
asuntotalot, Oulun vara.storakennus, Helsingin ja Lahden autotallit, Hyvin
kaan konepajan rakennnukset y. m. Lisaksi on tehty lukuisia luonnoksia 
tuleviin suunnitelmiin. 

TurvalaitejaostoSSfl, laadittiin 50 liikennepaikan, 6 tienristeyksen ja 2 
kaantosillan turvalaitoksen uudistus- ja taydennyssuunnitelmat. Taman 
lisaksi kasiteltiin 41 muuta opastintekni1lista asiaa. 

Erityisesti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia koskevat suunnitelmat: 
Kaipiainen, Viinijarvi, Joensuu (asetinlaite I) , Uimaharjun kaantosilta, Messu
kyla, Koski, Lyly, Ii, Simo ja Kraaselinsalmen kaantosilta seka rataosilla 
Huopalahti-Espoo ja Kaipiainen-Taavetti olevien turvalaitosten (ll kpl) 
muutossuunnitelmat, jotka aiheutuivat kaksoisraiteen poistamisesta. 

Turvalaitosten kayttoa varten laadittiin 39 asemapiirustuksella varustet
tua erikoisjohtosaantoa, niista 14 varmistuslukkolukituslaitoksia varten. 
Sitapaitsi laadittii.n Vaalan yhteisen rautatie- ja maantiesillan tiepuomi
laitoksen erikoisjohtosaanto seka ehdotus Kraaselinsalmen kaantosillan jar
jestyssaannon muuttamiseksi ja taydentamiseksi kaantosillan yli johdettavan 
maantieliikenteen vaatimalla tavalla. 

Koska >>Yleisia ohjeita tiepuomilaitoksien kayttamisesta ja hoidosta>> 
Mtt N:o 8:n suomenkielinen painos oli loppunut, laadittiin toinen kielellisesti 
korjattu painos (Tlj N:o 8 >>Tiepuomilaitosten yleiset kaytto- ja hoito-ohjeet>>). 

Jaosto valvoi turvalaitetoiden telmillista puolta ja laati niita varten 55 
erikoispiirustusta seka tarpeeUisia asetinlaitekilpipiirustuksia 207 kpl. Uusia 
yleisia rakennuspiirustuksia va.lmistui 29 kpl. 

Sitapaitsi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen ja tarkeimpien erikois
tarvikkeiden tilaamisesta tyopaikoille ja turvalaitevarastoon seka niiden tar
kastuksesta ja vastaanotosta. Riihimaen turvalai.tevaraston Lukit-tilinimityk
set (278 kpl) jarjestettiin uudelleen rautatiehallituksen vahvistaman >>Tavara
nimistom uuden painoksen mukaisesti ja koottiin kolmeen paaryhmaan, 
kasittaen yleiseen (96) , mekaaniseen (411) ja sahko-ryhmaan (117) kuuluvia 
varastotarvikkeita, yhteensa 624 erilaista tarvikelaatua. 

Tarvikkeiden hankintavaikeudet ja huomattavat hintojen nousut ovat 
olleet leimaa-antavina vuoden toiminnalle. 

Geoteknilliset tyot ja toimenpiteet. So dan j alkeinen aika on lyonyt leimansa 
geoteknillisen jaoston tyotapoihin. Suur·in osa tehtavista johtui tavalla tai 
toisella sodasta. Toissa ei saavutettu rauhanaikaista tasoa, m . m. sen takia, 
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etta sodan aikana lukumaaraltaan supistunutta henkilokuntaa ei viela vuoden Ratao8a&to. 

aikana saatu taydennetyksi. Tyot on myoskin suoritettu hyvin puuttee1lisissa 
olosuhteissa, koska v. 1944 sattuneen pommituksen jalkeen jaostolla ei ole 
ollut tarpeellista laboratoriota kojeineen , tyydyttavaa huoneistoa varustuksi -
neen eika ammattikirjastoa. 

Suurln osa tehtavista on koskenut pohjatutkimuksia asema-alueilla ja 
ratapihoilla, joihin on suunniteltu erilaisia laitteita. Veturitallien ~uurennuksia 
ja uutisrakennuksia varten suoritettiin tutkimuksia Kemissa, Savonlinnassa, 
Joensuussa, Orivedella, Kokkolas8a, Seinajoella ja .JyvaskyHi.ssa. Tuhoutu
neiden seka uusien vesitornien perustuksia tutkittiin seuraavilla llikenne
paikoiUa: Koivu, Muurola, Tervola ja Koskenkyla. Parik.kalassa ja Jyvas
kylassa olivat vaunuvaakojen perustukset tutkimu. ten kohteina. Erinai'!ia 
ratapihan muutok!'!ia ja laajennuksia varten selvitettiin perustussuhteita 
Hameenlinnassa, Nurmossa, missa rumpua oli pidennettava, n. k. Mullin 
rumpupaikalla radalla Turun ja Rantamaen valilla ja Hel>:;ingin sotilaslaiturin 
kohdalla. Rovaniemella toimitettiin tutlnmuksia suurien muutosehdotusten 
takia, m. m. Ounasjoen yli suunniteltuja siltoja varten, suuria maaleikkauksia 
varten, Pirttilammen kohdalla ratapihan laajennusta varten seka siella olevan 
Veitikanojan siltaa varten. Hatanpaan ratapihalle oli suunniteltu Lokomo 
0. Y:n raiteen risteys, jolla paikalla perustus tutkittiin. Eraita asuntoalueita 
ja rakennusperustuksia tutkittiin Pieksamaella, JyvaskyHissa Tourulankadun 
varrella, Oulussa ja Seinajoella. 

Konepajojen perustuksiin kohdistuneista geoteknillisista tutkimuksista 
mamittakoon Pieksamaen vaunukorjaamoa, Pasilan viilau~>- ja nosto-osastoja 
seka Hyvinkaan keskuskonepajaa koskevat. 

Rautatien ja maantien risteyskohtia koskevia tutkimuksia uoritettiin 
Torholan ylikulkusiltaa varten Oitin ja Mommilan valilla (aikaisemmat tutki
mustulokset olivat palaneet), Kotkassa asemalle vievan kadun siltaa, llo
harjussa alikUlkua ja Tyrvaan asemalla ratapihan itapaahan ajateltua yli
kaytavaa varten. 

Seuraavien, sodan aikana vaurioituneiden siltojen perustukset tutkittiin: 
Varejoen ja Vaajoen ylimenopaikat Tervolan ja Louen valilla, Kemijoen , 
Kukkolan ja Aapajoen valilla olevan Liekanjoen seka Uimaharjun salmen 
ylimenopaikat. 

Erinaisia radanoikaisuja ja muutoksia varten suoritettiin geoteknillisia 
selvittelyja Haminan radalla. Rataosat Inkeroinen-Liikkala ja ja Reit
kaJli-..Salmenkyla tutkittiin erityisesti ja lisaksi Kortsuonojan iltapaikka ja 
Savirainion rautatiepenger. 

Kuivatushankkeen yhteydessa suoritettiin selvittelyja Kovjoen aseman Hi.
hella, Nlini- ja Varpasuo-nimisilla paikoi.lla lin aseman ja Lahesuon laiturin 
valilla ja Letkumajarven kohdalla Saynajarven ja Siitaman valilla. 

Paitsi yllamainittuja, parhaillaan kaynnissa olevaan tai lahiaikoina kysy
mykseen tulevaan rakennustoimintaan liittyvia selvittelyja on geoteknillinen 
jaosto kuluneena vuotena mahdollisuuksiensa mukaan myoskin koettanut 
kerata geoteknillisten kokemuksiensa laajentamista silmallapitaen tietoja eri
laisista geoteknillisista ilmioista ja varsinkin rakenteiden laskeutumisista. 

v. 1946. 

Uudet rakennukset ja laitteet valmiilla mdoilla. Uusia asuinrakennuksia 
valmistui seuraaville liikennepaikoille: 75 perheen kivitalo Tampereelle, 36 
perheen talo Kuopioon seka 24 perheen taloja Lahteen, Seinajoelle, Poriin ja 
Turkuun, 4 perheen puutaloja kaksi Iisalmelle, yksi Vainik.kalaan, Kontio
maelle ja Ristimaelle, 3 perheen talo Etu-Simolaan seka 2 perheen taloja yksi 
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&taostuto. Kaulirantaan ja yksi Turkuun. Kun kertomusvuonna ostettiin Turussa yhden 
perheen talo seka Keravalla kolmen perheen talo, on uusia asuntoja saatu 
yhteensa 234 kpl. Yalmiita asuinrakennuksia taydennettiin ulkorakennuksilla, 
joista mainittakoon 7 saunaa ja 3 navettaa. Asuntoparakkeja pystytettiin 
4 kpl. Tyovaen huoltorakennuksia tehtiin 13 kpl 10 eri paikkakunnalle. 
Vaihdekojuj>.~., odotussuojia y. m. pienia rakennuksia valmistui 8 kpl. Tavara
suojia tehtiin Haminaan, Taavettiin, Parkumaelle, Karkkuun ja Hajalaan. 
Matkustaja- ja kuormauslaitureita rakennettiin kahdeksalle eri liikenne
paikalle. Ouluun, Jyvaskylaan ja Syrjaan tehtiin halonantolaituri. Liikenne
yhteyksien parantamiseksi. uoritetui.sta toista mainittakoon R.ieskalan ja 
Metsakansan tulotiet, Silvolan kuormausalueen ajotie seka Vuoksenniskan 
sataman laivalaituri. Jyvaskylaan ja Parikkalaan rakennettiin vaunuvaaka 
seka Kemiin 20 metrin kaantolava. Hankinnoista mainittakoon kertomus
vuonna ostetut 7 kuorma-autoa, betoninsekottaja ja kivenmurskaaja. 

Rakennusten, radan, siltain ja muiden laitteiden kunnossapito ja URJ..distus 
sekii laajennukset . Kirean asuntopulan lievittami~eksi on suuria huoneistoja 
jakamalla, vanhoja asuinrakennuksia laajentamalla tai muussa kaytossaolleita 
rakennuksia muuttamalla saatu ll uutta asuntoa. Kahdessatoista eri liikenne
paikan rakennuksessa on suoritettu huomattavampia korjaus- , uudistus- ja 
laajennustoita, minka lisaksi kahtatoista tavarasuojaa on laajennettu. 

R.aidelaajennuksia suoritettiin m. m. Multamaella, Toysassa, Kuohus~a, 
Paaskylahdella, Utajarvella ja Nurmossa yhteensa 26. Kotkan-Hovinsaaren 
iarjestelyratapihan laajentaminen jatkui. Kouvolassa valmistui laskumaki . 

Melkein koko rataosalla Inkeroinen-Hillo saatiin 22.343 kg /m kiskot vaih
dettua raskaampiin 43.567 kg/m kiskoihin. Iisalmi-Ylivieska valilla vaihdet
tiin 22.343 kgfm kiskoja 30 kgfm kiskoihin 5.5 km. Huomattavampia kulunei
den kiskojen vaihtoja suoritettiin Karjaa-Turku ja Toijala-Turku valilla. 

Kuopiossa, Pieksamaella ja Lylyssa laajennettiin ja parannettiin poltto
aineenantolaitureita. Kannuksessa kunnostettiin vesitorni. Matkustaja- ja 
kuormausla.itureita korjattiin viidella liikennepaikalla. 

Turvalaitteet. Vanhojen turvalaitteiden muutos- ja korjaustoita, jotka 
olivat paaasiassa sahkovalojen, raiteensulkujen ja varmistuslukkojen a ennuk
sia, suoritettiin 1 5 liikennepaikalla. Uusi turvalaitos tehtiin Kemissa Kraa
selinsalmen sillalle. 

Maantieliikenteen turvaamiseksi rakennettiin Kymiin, Hammaslahdelle ja 
Kal vialle tiepuomilaitokset. 

Puuta1·hat ja istutukset. 
Myonnettyjen maararahojen niukkuuden seka palkkojen tuntuvan kohoa

nusen vuoksi oli u eita uudistustoita keskeytettava ja viela useampia lykat
tava vuoroaan odottamaan . Kuitenkin tehtiin kuluneena vuonna 2"8 uutta 
puistoa, joista 10 sellaisille liikennepaikoille, joissa ei ennestaan ollutistutuksia. 

Paahuomio on kiinnitetty uusien asuintalojen ympari~tojen somistamiseen 
ja vanhoissa puistoissa sodan ja pakkasen vaurioiden raivaamiseen ja kunnos
tamiseen. Puutarha-alan tarvikkeiden puute on huomattavasti haitannut 
kuluneenakin vuonna puutarhatyota. Huomattavampia rakennuskorjauksia 
suoritettiin Hyvinkaan keskustaimistossa, missa uusittiin kahden kasvi
huoneen katto, seka rakennettiin runkokasvien talvehtimishuone. 

Keskustaimistos a Hyvinkaalla on paaasiassa kasvatettu istutuksiin kay
tetyt koristepuut ja -pensaat, perennakasvit, kesakukkien taimet, kukkasipulit 
seka omenapuut, marjapensaat ja mansikan taimet. Keskustaimistossa on 
toimitettu myos varataimistojen tarpeiksi pistokas-, si.emen- , taivukas- y. m. 
monistus. Puolivalmiita taimia on sitten varataimistoissa kasvatettu edelleen. 

V. 1945 aloitettua n. k. ylijaamatuotteiden myyntia jatkettiin keskus-
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taimistosta Hyvinkaalla ja Kuopion varataimistosta. Myynnin arvo oli noin Rala08tmo. 

524 000 markkaa. 
Kertomu vuonna valmistettiin uusia nurmikoita ja istutuksia 27 283 m 2 , 

kaytavia ja hiekoitettua alaa 9 717 m 2 seka pensasaitaa l 563 jm. Multaa, 
savea ja soraa kaytettiin yhteensa 6 018 m 3

• 

Ratateknilli8en toimiston tyot. 
Sillanrakennusjaosto: 

Sillanrakennusjaoston puolesta on valvottu hankkijan tehtaalla teras
siltain valmistusta seka siltapaikalla niiden asennusta seuraavasti: 

Wartsila-yhtyma Kone ja Silta 0/Y:n tehtaalla on valmistunut Seina
joki-Oulu rataosalle Perhonjoen ja Kalajoen sillat, yht. 6 kpl. 32.7 3 m:n 
jannemittaista ristikkosiltaa. Perhonjoen sillat (3 kpl.) asennettiin paikoilleen 
syksylla, mutta Kalajoen siltain paikoilleen asennus on siirtynyt. 

Toijalan-Tampereen kaksoisraidetta varten on Kone ja Silta OfY:n teh
taalla valmistunut paaosiltaan Kuokkalankosken 60 m:n jannemittainen ris
tikkosilta. Sillan paikoilleen asennus on siirtynyt taman vuoden puolelle. 
Kevattalvella 1946 korjasi Kone ja Silta 0 /Y Kontiomaen-Hyrynsalmen rata
osalla Kalliokosken sillan paavaylan 48 m:n janteisen ristikko&illan. Toisen 
janteen ja paissa olevien levyjanteiden korjaus on teraksen puutteessa siirty
nyt taman vuoden puolelle. Edellamainitun toiminimen tehtaalla on lisaksi 
valmistunut vuoden 1946 kuluessa 14 m:n ja 16 m:n jannemittaiset Ievysillat. 

Pohjois-Suomen radoille tilattiin kesalla 1946 Englannista terassiltoja yh
teen[:3a I 900 tonnin maara. Kotimaisten tehtaiden kanssa on tehty hankinta
sopimuksia uusien siltojen rakentamiseksi ja vanhojen korjaamiseksi yht. 
noin 2 300 tonnin maaralle, josta maara[:3ta ennen vuotta. 1946 tehtyja silta
hankintasopimuksia on viela tayttamatta 747 tonnia. 

Kertomusvuoden aikana on sillanrakennusjaostossa laadittu 35 m:n ris
tikkosillan ja 20 m:n levysillan, ajorata alhaalla, piirustukset ja aineluettelot. 
Terasbetonic;ia normaalisiltapiirustuksia on laadittu 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 m:n 
j annemittaisia rautatiesiltoja varten. 

Pohjoi.s-Suomen radankorjauksille on laadittu yleis-, perustus- ja maa
tukien uusimi.spiirustuksia 23:een paikkaan, seka valiaikaisia rautatiesilta
piirustuksia 31 paikkaan. Rautatierakennuksille on tehty eraita rautatie
siltapiirustuksia seka vanhoille radoille maatukien vahvistamis- ja levitys
piirustukRia seka rumpujen uusimispiirustuksia. 

Alikulkusiltoja varten on tehty taydelliset piirustukset Laurilaan, Lautio
saareen ja Rovaniemelle seka alustavia ehdotuksia Tyrvaalle, Kajaaniin, 
lentokonetehtaan raiteelle Siuroon seka Tampereelle Vaasan radan-Hatan
paan ratapihan yhdysraiteelle Viinikanojan sillat ja Lokomon tunneli. 

Ylikulkusiltoja varten on laadittu piirustukset Lahteen Hennalankadun 
silta seka alustavat ehdotukset 3:een paikkaan. 

Huonerakennusten rakennepiirustuksia on tehty Oulun, Joensuun, Rova
niemen ja Pieksamaen asuntotaloihi.n, Oulun, Kokkolan, Karjaan ja Savon
linnan veturitalleihin, Tampereen varikon korjauspajaan y. m. Hyvinkaan 
konepajan suunnittelu- seka urakoitsijan es1ttarrtien rakennepiirustusten tar
kastustehtavissa on jatkuvasti ollut tyota yhdelle sillanrakennusjaoston 
insinoorille. 

Jaosto on tarkastanut ja antanut lausuntoja sahkojohtoristeilyista (24 
tapausta), yksityisten tehtaiden raiteille rakennettavi.sta silloista, yli- ja ali
kulkusilta-aloitteista, laiturirakentei.sta y. m. erilaisista lahettei~ta. 

Ratapihajaostossa kasiteltiin kertomusvuoden aikana yhteensa 549 asiaa 
elika likipi.taen yhta monta kuin edellisenakin vuonna. Kasiteltavina olleista 

6 
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Rataosasto. asioista oli 98 ratapihakysymyksia, jotka koskivat seka suurempien etta pie
nempien ratapihojen ja litkennepaikkojen laajentamista ja uusien liikenne
paikkojen suunnittelua. Kertomusvuoden aikana ei ole tehty mainittavia 
uusia suurempia ratapihalaajennusehdotuksia, johtuen riittavan, patevan tyo
voiman puutteesta, vaan on suunnittelutyo tassa suhteessa supistunut ainoas
taan vanhojen ehdotuksien tarkistukseen ja niitten osittaiseen toteuttamiseen. 
Sensijaan on tehty lukuisia ehdotuksia pienempien liikennepaikkojen, kuten 
seisakkeiden ja laiturien laajentamiseksi ja uusien liikenne- ja ohikulkupaikko
jen rakentamiseksi. 

Yksityisten raideanomuksien lukumaara oli edelliseen vuoteen verraten 
jonkinverran pienempi, mutta vuoden kuluessa kasiteltiin kuitenkin 62 tal
laista kysymysta, jotavastoin valtion muiden laitosten raiderakennuksia oli 
vain 11 kpl. 

Asemakaavojen ja asemakaavakysymysten lulmmaara oli 15, mutta katuja 
ja teita koskevat asiat olivat kasvaneet 57 kappaleeseen johtuen siita, etta 
kasiteltiin joukko tie- ja vesirakennushallituksen ehdotuksia valtionrauta
teiden liikennepaikoille johtavien teiden julistamiseksi yleisiksi maanteiksi. 

Pakkolunastusasioita oli 38 kpl ja aluevuokra- ja maanvaihtokysymyksia 
128 kpl. Jalkimmaisiin oli useimmissa tapauksissa kytketty rakennuslupa
anomuksia. 

Rakennusasioita oli 56, vesi- ja viemarijohtoja koskevia kysymyksia 
14 kpl, rataan ja vaihteisiin kohdistuvia asioita 9 kpl, siltojen ja rumpujen 
sijoituksia 8 kpl , vyorytyslaiturien sijoituksia 8 kpl ja lopuksi 45 kpl seka
laisia asioita, kuten kaasu-, lampo-, sahkovalo- ja voimajohtoja j. n. e. kos
kevia kysymyksia. 

Sitapaitsi on laadittu joukko yleisluontoisia piirustuksia, karttoja ja tau
lukoita, suoritettu piirustusten suurennuksia, pienennyksia ja jaljentamisia, 
ratapihakarttojen taydennyk ia ja uudestaan piirtamisia y. m. s. 

Huonerakennusjaostossa on vuoden 1946 aikana laadittu 263 yleispiirus
tusta ja 172 erikoispiirustusta. Vanhojen normaalipiirustusten mukaan on 
rakennettu 330 rakennusta, jotka paaasiallisesti olivat pienempia asemataloja, 
asuntotaloja, ulkohuoneita, vesitorneja, tavarasuojia, kellareita, varastosuojia, 
parakkeja, huoltorakennuksia, vaihdekojuja, junatoimistoja y. m. s. Vanhojen 
rakennusten muutos- ja lisarakennuspiirustusten lukumaara oli 125. Uutis
rakennukset olivat paaasiallisesti asemataloja ja laiturisuojia , asuntotaloja, 
ulkohuonerakennuksia, tavarasuojia, korjauspajoja, polkupyorasuojia, parak
keja, varastorakennuksia, saunoja, vaihdekojuja, autotalleja; huoltoraken
nuksia y. m. Sitapaitsi on laadittu piirustuk et 4-kerroksisiksi kivitaloiksi 
Ouluun, Seinajoelle, Joensuuhun, Jyvaskylaan, Piek8amaelle, Rovaniemelle 
ja La.ppeenrantaan. Yhteensa laadittiin vuonna 1946 piirustukset 56 yhden 
huoneen asuntoon, 24 huoneen ja keittion, 117 kahden huoneen ja keittiOn ja 
17 kolmen huoneen ja keittion asuntoon. kasittaen kaikkiaan 445 asuin
huonetta ja 230 keittiota seka lisaksi 15 yopymishuonetta. 

Sitapaitsi on jaostossa laadittu ehdotukset noin 215 vastaisuudessa toteu
tettavaa huonerakennusta varten , joista huomattavimmat olivat Kemijarvelle 
ja Rovamemelle suunnitellut uudet asematalot. 

Turvalaitejaostossa laadittiin 56 liikennepaikan, 16 tienristeyksen ja 2 
kaantosillan uudistus- ja taydennyssuunnitelmat. Taman lisaksi kasiteltiin 
36 muuta opastinteknillista asiaa. 

Erityisesti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia koskevat suunnitelmat: 
Pasila (asetinlaite V), Hyvinkaa (asetinlaite II), Rantamaki, Vehmainen, 

Suinula, Kolho, Ristimaki, Rahkola, Seinajoki (asetinlaite II), Koskenkorva, 
Kurikka, Kauhajoki, Teuva, Pieksamaki (asetinlaite IV), Savonlinna, Kulen
noinen, Parikkala, Varpanen, Selanpaa, Multamaki ja Juurikorpi. 
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Tyontutkimustoimiston esityksen johdosta laadittiin alustava suunnitelma RataostUto. 

Hyvinkaa-Riihimaen rataosan varustamisesta itsetoimisella linjasuojastuk
sella. 

Ylikaytavien turvaamista koskevia tiepuomi- ja varoitusopastinlaitoksia 
suunniteltiin m . m. seuraaville liikennepaikoille: 

Hinthaara, Nikkila, Riihimaki (n. s. Jussilan ylik.), Hanko-Pohjoinen, 
Vatiala, Kalvia, Liminka, Siilinjarvi, Hammaslahti, Mikkeli (Savilahdenkatu) 
ja Kymi (etelap. ylik.). 

Turvalaitosten kayttoa varten laadittiin 32 asemapiirustuksella varustet
tua erikoisjohtosaantoa, niista 18 varmistuslukkolukituslaitoksia varten. 
Sitapaitsi laadittiin erikoisjohtosaannot Kraaselinsalmen kaantosillan yhteisen 
rautatie- ja maantiesillan turvalaitosta, Joensuun kaantosiltaa, Meltolan yli
kaytavan (Mustio-Karjaa km 151 + 345 m) itsetoimisen varoitusopastin
laitoksen hoitamista ja Hammaslahden junailmoittimella varustettua tiepuomi
]aitosta varten seka Kymin puoleksi itsetoimisen varoitusopastinlaitoksen 
kayttamista varten. 

>>Signaalivirkailijain ohjesaannosta>> (0 N:o 1377) laadittiin taydennetty ja 
uusittu ehdotus nimella >>Opastinmestarin ja opastinasentajan (opastinvirkai
lijain) ohjesaanto>>. 

Jaosto valvoi kaikkien turvalaitetoiden teknillista puolta ja laati niita 
varten 44 erikoispiirustusta seka tarpeellisia asetinlaitekilpipiirustuksia 
178 kpl. 

Uu.sia yleisia rakennepiirustuksia valmistui 23 kpl. 
Jao to huolehti myos asetinlaitekoneistojen ja tarkeimpien erikoistarvik

keiden tilaamisesta tyopaikoille ja turvalaitevarastoon seka niiden tarkastuk
sesta ja vastaanotosta. 

Junaturvallisuustoimikunnan laatimien ja rautatiehallituksen hyvaksymien 
ehdotusten johdosta valmistettiin lisaksi erinaisia piirustuk ia m. rn . kaksois
siipiopastimen, seisakeopastimen seka seisakkeille kiinnitettavan ilmoitus
taulun, varmuuslukituksen poistomerkin, tiedoitusmerkin, Iiikennepaikka
merkin (uusi malli) seka kaltevuusmerkin. 

Geotelcnilliset tyot ja toimenpiteet. Vuonna 1946 muutti geoteknillinen 
jaosto takaisin entiseen huoneistoonsa, kun vuonna 1944 sattuneen pommituk
sen aiheuttamat vauriot oli saatu korjatuksi ja hankituksi uusi konttori
kalusto. Kuitenkin jaivat k. o. vuotena viela laboratoriotarvikkeet ja ammatti
kirjasto kokonaisuudessaan puutteellisiksi. Ei myoskaan henkil6kuntaa saatu 
taydentaa sotia edeltaneeseen maaraan. 

Kuluneena vuotena tutkittiin suuri maara siltapaikkoja vanhoilla radoilla. 
Osa tutkituista silloista oli Seinajoen-Vaasan radalla, ja ne tutkittiin syysta, 
etta oli huomattu li.ikkumisia siltatueissa. Tahan ryhmaan kuuluvat seuraavat 
siltapaikat: Munakanjoen, Kyrojoen, Vaaransaaren, Orismalanjoen, Iso-ojan, 
Myllyojan, Tervajoen, Vedenojan ja Kytonojan siltapaikat. Samasta syysta 
tutkittiin Pohjanmaalla Muutalinojan siltapaikka Voltin ja Jepuan asemien 
valilla ja Vahanjoen siltapaikka Kalvian ja Riipan valilla. Porin jokisatama
radan eri siltojen liikkuvat maatuet tarkastettiin. Kaakamonjoen siltapaikka 
tutkittiin sodan aikana rajaytetyn sillan uudestaanrakentamisen yhteydessa. 
Erinaisten maanviljelyskuivatushankke1den toteuttamista varten selvitettiin 
perustussuhteita Sotkian ja Kylmakosken valilla olevalla Honganojan silta
paikalla, Porin ja Kylasaaren valilla olevalla Sundin siltapaikalla ja Olkijoen 
siltapaikalla Toppi-Relletti valisella radalla. 

Tarkoitukgessa tulevaisuudessa valttaa tasoristeyksia tutkittiin maantie
ja katuristeyskohtia. Nama paikat olivat Haminassa Mannerheimintien koh
dalla, rataosalla L3.utiosaari- Laurila Vahasaaren itarannalla seka Laurilan 
ratapihan itapaassa. Lisaksi taydennettiin aikaisempia tieristeystutkimuksia 
Salossa Tehdaskadun ja Lahdessa Hennalankadun kohdalla seka Koskenkor-
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Rata01asto. van ratapihan' pohjoispaassa. Siuron tehdasradalle suunnitellun maantie-ali
kulkusillan paikka oli samaten tutkimuksen kohteena. 

Selvite]tiin Porvooseen, Vaasaan ja Rovaniemelle rakennettavien asunto
talojen perustussuhteita samoin kuin Parikkalaan suunnitellun veturitallin ja 
kaantolavan perustuksia . Kaukopaassa ja Pohjankurussa olivat tutkimus
kohteina satamalaiturien perustussuhteet. Pasilan ratap1halle suunniteltujen 
valonheitinpylvaiden paikat (6 eri paikkaa) tutkittiin, ja samalla ratapihalla 
tutki jaosto paikan, rnissa Helsingin kaupungin vesijohtotunnelin rakentarni
sen yhteydessa oli sattlm ut murtuma kalliossa bunnelin katossa j a laskeutuma 
m;:tanpinnassa. Kalviassa ja Haminassa tutkittiin vedensaantimahdollisuuksia 
pohj a vedesta. 

Suoritettujen tutkimusten perusteella annettiin lausuntoja Tynnyrinevan 
ojan viereisesta ratapenkereesta Sievin ja Ylivieskan asemien valilla ja Vaunun
suon penkereesta Tyrvaan ja Kiikan valilla. Pasilan ratapihan pohjoispaan 
penkereiden levittamista varten annettiin erityisia neuvoja ja Harvialan
Hameenlinnan valilla rakennettavan llsaraiteen pidennettavan rummun pai
kalla suoritettiin tutkimus. 

Inkeroisten-Hamman radanoikaisua varten tutkittiin rataosat Inkerois
ten ja Lii.kkalan seka Salmenkylan ja Harninan valilla. 

Soramakia ja sorsansaantimahdollisuuksia tutkittiin neljassa eri paikassa, 
nim. Lahdessa , Vatialassa Vehmaisten ja Kangasalan valilla, Harjavallassa 
seka Vihannista kaakkoon Alpuaan pain ajatellun radan varsilla. 

Uusia ratoja varten suoritetuista tutkimuksista mainittakoon seuraavat. 
Ensinna tutkitt1in yhdeksan eri paikkaa Tampereen lentokonetehtaan radalla. 
Oriveden-Jamsan radalla tutkittii.n eri penkereita Oriveden-Torkkelin ja 
Torkkelin-Talviaisten liikennepaikkojen valilla. Simpeleen-Parikkalan 
yhdysradalla tutkittiin Joukionsalmen siltapaikka ja rumpupaikka seka ali
kaytavapaikka radan Parikkalan-puoleisessa paassa. 

Kertomusvuotena tehtiin edelleen pitkaaikaisia laskeutumishavaintoja eri 
rakenteissa. Roudan vaikutuksen tutkirniseksi ja sen vahingollisten vaikutus
ten lieventamiseksi pantiin Kemijarven ratapihalla kayntiin va'l.kitustyot. 

v. 1947· 

U udet rakennukset ja laitteet valmiilla radoilla . Seinajoella ja Oulussa 
valmistui 24 perheen kivitalo. Uusia puutaloja valmistui m. m. Kaitjar
vella 5 perheelle, Syrjaan, Rahkolaan ja Kouvolaan 4 perheelle seka eri 
liikennepaikoille pienempia rakennuksia yhteensa 12 kpl, joissa on asun
toja 33 perheelle. Kun uusiin laituritaloihin tehtiin Kinnissa ja Multama
ella asuinhuoneisto ja lisaksi on ostettu 1 perheen talo, on kertomusvuonna 
saatu uusia asuntoja 84 kpl. Valmiita asuinrakennuksia taydennettiin ulko
rakennuksilla, joista mainittakoon 8 saunaa, pesutupa ja 5 kellaria. A.sun
toparakkeja pystytettiin yhteensa 21, joista 10 Pieksamaelle. Tyovaen 
huoltorakennuksia ja -huoneita tehtiin 14, joista mainittakoon Pasilan, Viras
ojan ja Helsingin huoltorakennukset. Laituritaloja valrni.stui 6 ja muita pie
nehkoja liikennepaikan rakennuksia 4 kpl. Tavarasuojia tehtiin 2, varasto
rakennuksia l , autotalleja 4 autolle, polkupyorasuojia 3 ja resiinavajoja l. 
Matkustaja- ja kuormauslaitureita valmistui 7. Halonantolaitureita tehtiin 6, 
joista mainittakoon Hyvinkaan vyi:irytysantolaituri. Liikenneyhteyksien pa
rantamiseksi suoritetuista toista maini.ttakoon neljan tasoylikaytavan seka 
Voltissa tilustien rakentaminen. Kalajoen seka Kuokkalankosken toinen 
silta valmistuivat kertomusvuonna. Edellisessa on kolme 32.7 3 m:n pituista 
ja jalkimmaisessa yksi 60 m:n pituinen janne. Ratapihoille rakennetuista 
laitteista mainittakoon kaantolava Karjaalla, kuormausmalli Varkaudessa, 
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vesiviskurit Hyvinkaalla j a Kemissa seka sanomalehtivaaka Helsingissa. Rata08tuto. 

Hankinnoista mainittakoon lumiaura, hitsauskone seka erilaisia puutyokoneita. 
Rakennusten, radan, siltain ja muiden laitteiden kunnossapito ja uudistus 

seka laajennukset. Suuria huoneistoja jakamalla, vanhoja asuinrakennuksia 
laajentamalla tai muus.sa kaytossa olleita rakennuksia muuttamalla on saatu 
13 uutta asuntoa. Kahdeksaa asuntoa on parannettu rakentamalla niihin lisa
huone. Veturitalleja on laajennettu Porissa 4:lla ja Seinajoella 5:lla veturi
sijalla. Vanhoissa rakennuksissa on suoritettu huomattavia korjaus-, muutos
ja uudistustoita, joista mainittakoon Helsingin asemarakennukseen tehty 
oppikurs ihuoneisto. 

Huomattavampia ratapihalaajennuksia suoritettiin kahdeksalla eri liikenne
paikalla, j oista mainittakoon Kotkan j a Hovinsaaren sum·en j arj estelyrata
pihan tyon jatkaminen. Mnista raidelaajennuksista mainittakoon Lempaa
lan-Kuljun valinen kaksoisraidetyo, Uudenkaarlepyyn ja Kaupin-Yli
harman ratojen rakennuksen aloittaminen seka Kinnin ohikulkupaikan ra
kentaminen. 

Lisaantyneen liikenteen ja suurentuneiden akselipainojen vuoksi on lii
kennetmvallisuuden sailyttamiseksi taytynyt vaihtaa kevyempia kiskoja ras
kaampiin . Iisalmi-Ylivieska valilla on 22.343 kgjm kiskoja vaihdettu 
30 kg/m painoisiin 51 .9 km. Etusimola-Lappeenranta valilla vaihdettiin 
30-33.48 kgjm painoiset kiskot 43.567 kg/m kiskoihin. Kuluneita kiskoja 
vaihdettiin uusiin m. m. Toijala- Turku rataosalla 5.9 km matkalla. 

Turvalaitteet. Uusia turvalaitoksia rakennettiin kertomusvuoden aikana 
Mantyluotoon ja Hankasalmelle seka Multamaen ja Kinnin uusille junakoh
tauspaikoille, joiden paaraidevaihteet samalla keskitettiin. Ensimmainen 
kaksipuolinen siipiopastin pystytettiin Lampi-nimiselle valvontapaikalle. 
Mainittavia turvalaitosten taydennyksia suoritettiin 12 liikennepaikalla m. m. 
Hyvinkaalla, Saaksjarvella, Lylyssa, Turussa ja Pieksamaella. 18 liikenne
paikalle rakennettiin uudet varmistu13lukkolaitokset. 

Maantieliikenteen tmvaamiseksi rakennettiin uudet sahkovalolla varuste
tut tiepuomilaitokset Mikkelissa, Mantyharjulla ja Sievissa, minka lisaksi 
Lappeenrannassa ja Tmussa on tiepuomilaitos varustettu sahkovalolla. 

Uudis- ja taydennystoiden yhteydessa asennettiin sahkovalaistus 12 siipi
opastimeen. 

Puutarhat ja istutukset. 
Kuluneena vuonna puutarhatoimintaa vaikeuttivat ammattitaitoisen tyo

voiman puute, tyopalkkojen tuntuva kohoaminen, puutarhatarvikkeiden niuk
kuus ja poikkeuksellinen saatilanne. Vahaluminen talvi aiheutti varsinkin 
perennakasvien joukkopaleltumisia ja loppukesan poutakautena nurmikot mo
nin paikoin paloivat kuiviksi. 

Paahuomion kohteena olivat tanakin vuonna asuinrakennusten puutarhat, 
joiden lisaksi tehtiin puistoja kuudelle sellai elle liikennepaikalle, joilla ei ennen 
ollut istutuksia seka 12 puistoa muill.e liikennepaikoille. 

Keskustaimistossa Hyvinkaalla on paaasiassa kasvatettu istutuksiin kay
tetyt koristepuut ja -pensaat, perennakasvit, kesakukkien taimet, kukkasipulit, 
omenapuut, marjapensaat ja mansikantaimet. Keskustaimistosta on toimi
tettu varataimistoille pistokas-, taivukas-, siemen- y. m. pikkutaimia, joita on 
sitten varataimistoissa Seinajoella, Kuopiossa ja Kouvolassa kasvatettu 
edelleen. 

Ylijaamatuotteiden myyntia jatkettiin Hyvinkaan, Kuopion ja osittain 
Kouvolan varataimistoista. Myynnin kokonaisarvo oli 708 775: -, mista 
veronalaiseksi tuloksi arvioitiin 124 451: -. Keskustaimiston kasvihuoneisiin 
ja erinaisiin varastohuoneisiin asennettiin sahkovalot, puutarhureiden asuntoja 
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Rataosasto. korjattiin ja kauppalan vesijohto yhdistettiin taimiston vesi. ailioihln. Kuo
pion varataimistossa valmistui 40 ikkunanalaa kylmia lavoja. Nuppulinnan 
tilalle ostettiin hara vakone j a rullaaes. 

Ratateknillisen toimiston tyot. 
Sillanrakennu.sjaosto: 
Vuoden 1947 aikana on sillanrakennusjaoston toimesta valvottu ja tar

kastettu terassiltain valmistusta ja paikoilleen asennusta seuraavasti: 
Vartsila-Yhtyman Kone ja Silta tehtaalla valmistui lopullisesti Kuokka

lankosken 60 m:n jannemittainen vino ristikkosilta. Silta asennettiin pai
kmlleen Toijalan-Tampereen kaksoisraiteeDe kesalla 1947. Lestijoen 59.4 
m:n ristikkosilta valmistui konepajalla paaosiltaan. Si.llan paikoilleen asennus 
Kannukseen siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Myos Kalliokosken sillan 
lopullisen korjauksen suoritti Kone ja Silta kesalla 1947. Simpeleen- Parik
kalan radalle rakennettiin tehtaalla 8.6 m:n ylikulkusilta Dip-palkeista .. 

A. Ahlstrom Osakeyhtion tehtaalla Varkaudessa valmistui vuoden aikana 
Liakanjoen hltsatuista teraspalkeista rakennetut sillat (12 kpl jm 1l.ss m) 
seka 3 kpl 10 m:n, 2 kpl 8 m:n ja 3 kpl 7 m:n siltoja. 

Englannista kesalla 1946 tilattujen siltojen valmistuminen Englannin teh
taissa myohastyi niin, ettei vuoden kuluessa saapunut maahan kuin 18 m:n 
ja 21 m:n sillat. Sillanrakennusjaostosta oli vuoden alussa Englantiin komen
nettuna 1. 5 kk:n ajaksi yksi insinoori. Hanen paatehtavanaan oli tarkastaa 
ja hyvaksya paikan paalla Iijoen sillan piirustukset, jotka sikalainen tehdas 
piirsi uudestaan meidan piirustustemme mukaan sovittaen ne Englannin mit
toihin ja terasprofiileihin. Talla tavalla haluttiin jouduttaa siltain valmistu
mista. Tasta huolimatta ei tehdas vomut pysya alkuperaisessa sopimuk essa, 
jonka mukaan Iijoen siltain, yht. 1150 ton. , piti valmistua laivaukseen vuo
den] 1947 toukokuussa. Niista valmistui laivaukseen toinen janne vasta joulu
kuun lopussa. Toinen janne tulee laivaukeen vuoden 1948 toukokuussa. 
Siltoja vastaanottamassa Englannissa oli vuoden lopussa 2 % kuukauden 
ajan sillanrakennusjaoston insinoori Terho. 

Uusien siltatarjouksien hanlcinta, kasittely seka sopimuksien teko on ai
heuttanut jaostolle huomattavasti tyota . Englannista tilattujen siltojen 
kokoamisesta ja paikoilleen asentamisesta seka Kemijarven paavaylan, Suu
tarinkorvankosken ja Raudanjoen siltain rakentamisesta entiselleen kayttaen 
hyvaks1 tuhottujen siltojen ehjina sailyneet, kayttokelpoiset osat, on tehty 
sopimukset. Englannista tilatut sillat vastaavat yhteensa noin 1 900 tonnia, 
seka Kemijarven, Suutarinkorvankosken ja Raudanjoen sillat yhteensa noin 
2 950 tonnia, josta uutta terasta noin 1 / 3. 

Vuoden aikana suoritetuista konstruktiotehtavista mainittakoon seuraavat: 
Normaalisiltapiirustuksia on laadittu 5.5, 6.5 ja 7.5 metrin jannemittaisiin 

terasbetonisiin rautatiesiltoihin. Pohjois-Suomen radankorjauksilla on laadittu 
yleis-, perustus- ja maatukien uusimispiirustuksia 18 paikkaan seka siltojen 
asennus- ja siirtotelinepiirustuksia. Jyvaskylan-Muuramen ja Vaasan-Har
man rautatiesuunnitelmia varten on laadittu silloista alustavat ehdotukset. 
Lappeenrannan satamaradalle on suunniteltu vino 12 m:n levysilta, josta on 
tehty hankintasopimus A. Ahlstrom 0/Y:n kanssa. Vanhoille radoille on 
tehty rumpujen uusimispiirustuksia, siltojen levitys- ja maatukien uusimis
piirustuksia. Simpeleen-Parikkalan radalle on tehty ylikulkusillan piirustus 
seka vanhoille radoille pari alustavaa ehdotusta. 

Huonerakennusten rakennepiirustuksia on tehty Vaasan , Oulun ja Pieksa
maen asuntotaloihin, Savonlinnan, Oriveden ja Kemijarven veturitalleihin, 
Tampereen varikon korjauspajaan ja Kemin veturitallin korjauspaja- ja 
huoltorakennukseen, Lappeenrannan tavarasuojaan ja toimistorakennukseen, 



-47-

Hankasalmen sahan kuivaamoon·ja huoltorakennukseen, Kemijarven ja Lah· Rawosasto. 

den autotalleihin, Helsingin konepajan valimoon ja puuseppaverstaaseen ynna 
useita asunto-, tavarasuoja- ja varikkorakennusten muutos- ja lisarakenne
piirustuksia. 

Hyvinkaan konepajan rakennustyon valvonta, suunnittelu ja piirustusten 
tarkastaminen on vienyt kokonaan 1 insin66rin ajan, jo kiireellisimpana ra
kennusai.kana on hanelle taytynyt antaa lisa-apua. Konepajan rakenne
piirustuksia on m. m . taytynyt tarkastaa yli 40 kpl. 

Sillanrakennusjaosto on tarkastanut ja antanut lausuntoja erilaisista 
asioista, aloitteista ja anomuksista, kuten sahkojohtoristeilyista (8 kpl), yksi
tyisten raiteille rakennettavista silloista, laiturirakenteista y. m. 

Yksi sillanrakennusjaoston insin66ri on suorittanut erikoistehtavanaan 
junien kulkuaikalaskelmia. 

Kesan kuluessa suoritettiin siltain paatarkastukset rataosilla Helsinki
Tampere, Hyvinkaa-Hanko, Pasila-Luoma, Karjaa-Tahtela, Kerava
Porvoo, Riihimaki-Simpele, Kotka-Pieksamaki, Inkeroinen-Hamina, 
Simola-Vainikkala, Virasoj a-Imatra. 

Veturien painon yha kasvaessa on siltojen suunnittelussa kaytetty kuor
mituskaavio I vuodelta 1926 osottautunut liian pieneksi. Vuoden ku.luessa 
valmisteltiin sillanrakennusjaostossa uusia kuormitusnormeja, jotka saatiin 
valmiiksi taman vuoden puolella ja esitettiin rautatiehallitukselle. 

Uudet terasbetoninormit vaativat rakennusinsin66reilta erittain suurta 
betonin tuntemusta ja tarkkuutta betonirakenteiden valmistuksessa. Taman 
vuoksi on insin66reille pyritty hankkimaan saatavissa oleva lisakoulutus. 
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen jarjestamiin n. s. ylempiin betoni
kursseihin on osallistunut vuoden aikana sillanrakennusjaostosta 4 insin66ria 
seka rataosaston linjahallinnosta 2 insinooria. 

Ratapihajaostossa kasiteltiin kertomusvuoden aikana yhteensa 556 asiaa 
t. s. 7 asiaa enemman kuin edellisena vuonna. Kasiteltavana olleista asioista 
oli 99 ratapihakysymyksia, jotka koskivat seka suurempien etta pienempien 
ratapihojen ja liikennepaikkojen laajentamista ja uusien liikennepaikkojen 
suunnittelua. Edellisista mainittakoon Hameenlinnan ratapihalaajennus
suunnitelman muutos alkuperaisen ratapihakartan virheellisyyden johdosta 
seka Mikkelin , Toppilan, Piek15amaen, Parikkalan ja Turun aikaisemmin 
laadittujen ratap1halaajennussuunnitelmien osittaiset sovitteluehdotukset. 
Uusien ratojen johtamista varten nykyisille liikennepaikoille tehtiin Salon, 
Harman ja Mustasaaren ratapihojen laajennussuunnitelmat. Uusista liikenne
paikoista mainittakoon Otamaen paateaseman ja Hyvinkaan vaunukonepajan 
ratapihasuunnitelmat (jalkimmaisesta 2 vaihtoehtoa) seka l 2 kpl yksityisten 
ja kuntien anomuksien johdosta laadittuja laiturivaihde-ehdotuksia. 

Yksityisten raideanomuksia kasiteltiin 81 kpl t. s. 19 enemman kuin 
edellisena vuonna. jotavastoin valtion muiden laitosten raideanomuksia oli 
vain 3 kpl . 

Asemakaavojen ja asemakaavakysymyksien lukumaara oli 12 ja katuja 
seka teita koskevia asioita 4 7 kpl. 

Pakkolunastusasioita oli 25 kpl ja aluevuokra- ja maanvaihtokysymyksia 
ll2. Jalkimmaisiin oli useimmissa tapauksissa kytketty rakennuslupa-ano 
mukc:;ia. 

Rakennusasioita oli 76 t. s. 20 kpl enemman !min edellisena vuonna, vesi
ja viemarijohtoja koskevia kysymyksia 15 kpl, rataan ja vaihteisiin kohdis
tuvia kysymyksia 10 kpl, siltojen ja rumpujen sijoituksia 5 kpl, halko-, kuor
maus- ja henkilolaiturien sijoituksia 13 kpl ja lopuksi 58 kpl sekalaisia asioita, 
kuten kaasu-, lampo-, sahkovalo- ja voimajohtoja y. m. sen tapaisia asioita 
koskevia kysymyksia. 
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Rataosasto. Sitapaitsi on laadittu joukko yleisluontoisia piirustuksia, karttoja ja taulu-
koita, suoritettu karttojen ja piirustuksien suurennuksia, pienennyksia ja 
jaljentamisia, ratapihakarttojen taydennyksia ja uudestaan piirtamisia y. m. s. 

Suoritettavina olleiden tyotehtavien paljouteen ja laatuun nahden on 
edelleen kertomusvuoden aikana jaostossa ollut patevan tyovoirrtan, erittain
kin insinoorien puutetta. 

Lisaksi jaoston huoneistot, jotka sijaitsevat neljassa kaukana toisistaan 
olevassa eri paikassa, ovat tuottaneet, hankaluuksia tyotehtavien jakelussa 
ja valvonnassa. 

Huonerakennusjaostossa on vuoden 1947 ai.kana laadittu 312 paapiirus
tusta ja 237 erikoispiirustusta. Vanhojen normaahpi.irustuksien mukaan on 
rakennettu 92 rakennusta, paaasiallisesti pienempia asuintaloja, ulkohuoneita, 
veturitalleja, vesitorneja, pumppuhuoneita, tavarasuojia, polkupyorasuojia, 
varastovajoja, halkotyolaisten ja varikkojen huoltorakennuksia, autovajoja, 
kellareita, saunoja ja vaht1kojuja y. m. Vanhoille rakennuksille on tehty 144 
muutospiirustusta. Uudisrakennukset koskivat paaasiallisest.i asema- ja laituri
taloja, suurempia asuinrakennuksia ja taloja, ulkohuoneita, saunoja, tavara
suojia, veturitalleja, vesitorneja, korjauspajoja, autovajoja, varastorakennuksia 
seka lukuisia huoltorakennuksia. Yhteensa on v. 1947 tyi:in alia ollut 541 huo
netta ja 240 keittii:ita, nimittain 8 kpl 3 huoneen ja keittii:in, 157 kahden huo
neen ja keittii:in, 57 huoneen ja keittii:in seka taman lisaksi 30 yi:ipymishuo
netta eli yksityisia huoneita. Pohjois-Suomen radankorjauksiin on vanhat 
rakennuspiirustukset ·muokattu uudelleen ja param~ettu. Taman lisaksi on 
huonerakennusjaostossa laadittu lukuisia uusia ehdotuksia tulevia huone
rakennuksia varten , joista huomattavimmat olivat rautatien asuntotalon 
laajennus Vaasas ·a, uudet asuntotalot Rovaniemelle, Jyvaskylaan, Joen
suuhun, Lappeenrantaan, Hyvinkaalle, Pieksamaelle seka uudet asematalot 
Rovaniemelle, Ke~jarvelle, Hankoon y. m. Lisaksi on tehty lukuisia 
luonnoksia tuleviin suunnitelmiin ynna uuclisrakennuksia Hyvinkaan kone
pajaa varten . 

Turvalaitejaostossa laadittiin 57 turvalaitoksen, 17 tienristeyksen ja 3 
kaanti:isillan uudistus- ja taydennyssuunnitelmat. Taman lisaksi kasiteltiin 
29 muuta opastinteknillista asiaa . 

Erityisesti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia koskevat suunnitelmat: 
Pasila (asetinlaitteet I ja VII), Turku (asetinlaite I), Iittala, Mattila, 

Lempaala, Saaksjarvi, Tampere, Orivesi, Kovjoki, Pei.pohja, Okeromen, Lahti, 
Virasoja, Ramala, Hankasalmi ja Parikkala. 

Ylikaytavien turvaamista koskevia tiepuomi- ja varoitusopastinlaitoksia 
suunniteltiin m. m. seuraaville liikennepaikoille: 

Virkkala, Urjala. Vaasa (Iso Pitkakatu), Kokkola (Narvilan ylik.), Sievi, 
Kemi (Veitsiluodon radalla oleva Ruonanojan ylikaytava), Joensuu (Siihtalan 
ylikaytava), Varkaus (Joutsenlahden ylik.) ja Mantyharju. 

Turvalaitosten kayttoa varten laadittiin 31 asemapiirustuksella varustet
tua erikoisjohtosaanti:ia, joista 14 varmistuslukkolukitu'1laitoksia ja yksi Sievin 
j unailmoittimella varustettua tiepuomilaitosta varten. 

Jaosto valvoi kaikkien turvallisuusti:iiden teknillista puolta ja laati niita 
varten 35 erikoispiirustusta seka tarpeellisia asetinlaitekilpipiirustuksia 69 kpl. 

Uusia yleisia rakennepiirustuksia valmistui 45 kpl, joista erikoisesti mainit
takoon rajapuomia koskevat piirustukset. 

Jaosto huolehti myos asetinlaitekoneistojen ja tarkeimpien erikoistarvik
keiden tilaamisesta tyi:ipaikoille ja turvalaitevarastoon seka niiden tarkastuk
sesta ja vastaanotosta. 

Junaturvallisuustoimikunnan laatimien ja rautatiehallituksen hyvaksy
mien ehdotusten johdosta valmistettiin lisaksi m. m. veturin ajokieltomerkin 
piirustukset. 
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Geoteknilliset tyot ja toimenpiteet ovat koskeneet samanlaisia kysymyksia .Bataosasw. 
ja yhta laajoja toimialoja kuin aikaisemminkin. NHsta on ensi sijas~a mainit-
tava tutkimukset, jotka ovat koskeneet eri siltojen ja rumpujen perustuksia. 

· Syyna niihin ovat olleet eri rataosilla suoritetut siltojen tarkastukset, jolloin 
siltamuureissa on huomattu heikkoutta ja liikkumisen merkkeja, seka suunni
telmat ojien ja virranuomien syventamiseksi maanviljelysteknillisessa tarkoi
tuksessa siltojen ja rumpujen kohdalla. Seinajoen-Vaasan radalla nakyi 
4 sillan maatuissa heikkouden merkkeja, nim. Vaaransaaren sillan ja Haapa
ojan sillan kohdalla Munakan ja Ylistaron valilla, Orismalanjoen sillan muu
reissa Ylistaron ja Orismalan valilla seka Iso-joen siltamuureissa Isonkyron ja 
Tervajoen valilla. Riihimaen-Tampereen radalla olivat Kuiturin-ojan silta
paikka, rataosalla Riihimaki-Ry~tyla, ja Kuurilanojan siltapaikka, rata
osalla Iittala-Kuurila. tutkimustemme kohteina. Porvoon radalla tutkit
tiin Keravanjoen ja Hinthaaranjoen siltapaikkoja, Malmin hautausmaan 
radalla olevan sillan paikkaa ja pienen Kilon-puron sillan maatukia rata
osalla Leppavaara- Kilo. Ita-Suomessa toimitettiin samanlainen tutkimus 
Etusimolan ja Vainikkalan valilla olevan Luhanpuron siltapaikan kohdalla. 
Osa na1sta tutkimuksista johti varmentamistoimenpiteisiin , osa taas jatkuviin 
tarkastuksiin siltamuurien todellisen liikkeen nopeuden maarittelemiseksi. 
Erilaisten kuivau~hankkeiden toteuttamiseksi tutkittiin rumpupaikat Nopon 
ja Rajamaen valilla, Tahtelan aseman lansipaassa seka Tuovilassa, missa oli 
syvennettava puroja useiden rumpujen ja pienien siltojen kohdalla seka maan
teiden etta radan alla. Pohjoisessa suoritettiin tarkastustutkimuksia Kaa
kamonjoen (rataosalla Kaakamo-Kylajoki) ja Vaajoen (rataosalla Ter
vola - Loue) siltapaikoilla. 

Toinen huomattava osa tutkimuksia koski eri liikennepaikoille suunnitel
tujen rakennuksien paikkoja. Helsinkiin rakennetun postiautovaa'an paikka 
tutkittiin ja konepajalle suunnitellun valimon lisarakennuksen perustamisesta 
annettiin ohjeita. Pasilan konepajan suunnitellun puolivalmisteaitan laajen
nusta varten suoritettiin perustutkimus . Veturi.tallien ja kaantolavojen paik
koja tutkittiin Harmassa ja Parikkalassa, Pieksamaella ~elviteltiin tavara
makasiinin ja vesitornin perustamistapoja. Myoskin Turun suurennettavaksi 
aiotun pikatavaramakasiinin paikalla tehtiin tutkimuksia. Hankasalmen sa
halle ehdotettujen eri rakenteiden perustamista varten annettiin tehtyjen 
kenttatutkimustoiden perusteella neuvoja. 

Maantieristeyksia varten selvitettiin perustus uhteita Varkauden ja Keu
ruun asemien laheisyydessa. 

Vedensaantimahdollisuuksien selvittely annettiin jaoston tehtavaksi Rami
nan veturitallin lahistolla ja Haminan Hillon satama-alueella, Nokelan asunto
alueella Oulussa, Pannaisten asema-alueella, Helsingin n. k. Pikku-Pasilan 
asuntoalueella seka lopuksi Lappeenrannassa Saimaan rannalla olevalla veden
ottopaikalla. 

Sora-alueita tutkittiin Huovintien laheisyydessa Turun-Toijalan radan 
varrella ja Jyvaskylan pohjoispuolella Seppalankankaalla seka annettiin lisa
selvityksia Lahden sorakuopista. 

Uusilla ratalinjoilla suoritetuista toista mainittakoon useat tutkimukset 
Tampereen lentokonetehtaan radalla ja rataosalla Orive~J-Torkkeli, Orivesi
Jamsankosken radalla. Lisaksi tutkittiin Suolahden-Aanekosken radan aile 
viedyn maantien leikkausluiskien pysyvaisyytta. 

Kahden satama-alueen perustussuhteita tutkittiin. Toinen oli Lappeen
rannassa, missa suoritettiin laajoja kartoituksia ja mittauksia seka suuri 
maara kairauksia Rapasaarta ja Katajasaarta ymparoivilla vesialueilla. 
Iisveden satamassa tehtiin tutkimuksia lisalaiturien rakentamista varten. 

Liikenteessa olevilla vanhoilla ratalinjoilla suoritettujen tutkimuksien pe
rusteella annettiin ohjeita sivuojien syventamista varten Linnanpellon ja 

7 8155-50 
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Rataosasto. Anttilan valilla maanviljelijoiden pyynnosta. Salon tienoilla olevan n. k. 
Nokan ratapenkereen viereen rakennettavan penkereen takia tehtiin paikalla 
tarki. tuskairauksia seka samaten Pasilan suon ratapenkereen vieressa. Halikon 
Rannikon vieremaalueella teimme erinaisia mittauksia ja Pohjajarvelta, Per
nion ja Salon valilta. otimme naytesarjan tutkiaksemme, miten maalajien ko
vuus oli lisaantynyt penkereen laskeutumisesta. 

Kuten edellisinakin vuosina tehtiin eri laitteiden laskeutumisista havaintoja 
seka n. k. painumismittareiden etta suoranaisten punnitusten avulla . Kerni
jarven ratapihalla toimitettii.n vaakituksia roudan vaikutuksen tutkimiseksi. 

Li aksi mainittakoon u eat soranaytteiden tutltimiset, joita laboratorios
samme on suoritettu erilaisia tarkoituksia varten. 

v. 1948. 

Uudet mkennukset ja laitteet valmiilla radoilla. Varsinkin suuremmilla 
liikennepaikoilla jatkuvasti vallinneen asuntopulan lievittamiseksi kohdis
tui paahuomio rakennustoiminnassa kuluneena vuonna asuntorakennusten 
rakentamiseen. Niinpa valmistuikin kivesta rakennettu 24 perheen asunto
talo Ouluun, Jyvaskylaan. Pieksamaelle. Joensuuhun ja Lappeenrantaan 
seka 16 perheen talo Vaasaan. Lisaksi valrnistui 10 puutaloa, joissa yhteensa 
on asunto 23 perheelle. Viimeksirnainituista mainittakoon Virasojalle val
mistunut 4 perheen talo ja Parikkalaan valmistuneet kaksi 2 perheen 
taloa. Kun kertomusvuonna lisaksi ostettiin Parikkalassa 5 perheen talo 
ja Mellilassa 3:n perheen talo, seka rakennettiin 5 parakkiasuntoa, saatiin 
vuoden aikana uu ia asuntoja yhteensa 171 kappaletta. Valmistuneista 
talousrakennuksista mainittakoon 15 saunaa, joista 3 kaksoissaunaa Kou
volaan ja 2 kaksoissaunaa Pieksamaelle, 7 kellaria, joi ta yksi 8 perheen 
Joensuuhun seka 3 Haapamaelle rakennettua aittarakennusta. Erilaisia 
huoltorakennuksia ja -suojia rakennettiin 14 kuten Helsinkiin (Toolo), Seina
joelle, Lappeenrantaan ja Kouvolaan. Aitonevan ja Niinimaan laiturivaih
teille tehtiin laituritalot. Kemin veturikorjauspajan rakennustyot saatiin nii
nikaan paatokseen. Varasto- ja tavarasuojia rakennettiin 6, junatoimistoja 2, 
henltilO-, tavara- y . m. laitureita 15, joista viimeksimainituista on ma.inittava 
halkojen vyorytysantolaituri raiteineen Kouvolassa . Muista ratapihojl]e ra
l<ennetnista laitteista voidaan mainita Varkauden vesiviskuri, Niinisalon 
kolmioraide seka Kaurilan kaantolava. 

Ralcennusten, radan, siltain ja muiden laitteiden kttnnossapito ja uudistus selcii 
laajennukset. Vanhoja rakennuksia laajentamalla, huonetiloja uudelleen jaka
malla samoinkuin muussa kaytossa olleita rakennuksia asuinrakennuksiksi 
kunnostarnalla on saatu asunto 4:lle perheelle, jonka lisaksi entisiin huoneti
loihin saatiin yhteensa 12 lisahuoneita . Samoin on uudelleen rakennettu ja 
laajennettu saunoja, navetoita y . m. talousrakennuksia. Asema- tai laituritaloa 
laajennettiin 5:lla liikennepaikalla. On rakennettu paivystys- y. m. s. huoneita 
paaasiassa asematalojen ullakoille, laajennettu ja kunnostettu tavarasuojia, 
jatkettu ja uusittu kuormau laitureita j . n . e. Veturitallia laajennettiin Seina
joella 5:lla ja Kemissa 2:lla veturisijalla, samoin laajennettiin Seinajoen ja 
Simpeleen autotalleja . Lisaksi suoritettiin rakennusten vuoraamisia, uudel
leen kattamisia seka muita korjaus- ja kunnostamistoita. 

Ratapihalaajennuksia suoritettiin m. rn. Iitta.lassa, Harjavallassa., Lapualla, 
Peipohjassa, Lansisataman muutostyo Hangossa seka Riihimaella, Tampe
reella ja Pieksamaella, jotka viimeksimainitut tyot jatkuvat. Leteensuolle, 
Kolhoon, Tennilaan, Lohiluomalle ja Metsolahteen rakennettiin ohikulkuraide. 

Kaksoisraide rataosalla Lahti-Okeroinen, joka edellisena vuonna oli kis
koitettu, sorastettiin valmiiksi ja avattiin 22 . 10. 48 yleiselle liikenteelle, sa-
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moin Tampereen-Lempaalan valille edellisena vuonna valmistuneen kaksois- Rataosasto, 

raiteen aiheuttamia Lempaalan ratapihan laajennustoita ja raidejarjestelyja 
seka raiteen lisasorastusta suoritettiin, 

Savon radan pahasti kuluneiden 30 kg /m kiskojen vaihto uusiin kotimai
siin 43.567 kg/m kiskoihin aloitettiin syyskesalla, Raiteen routaantumisen 
keskeytettya tyon talven ajaksi oltiin edetty Kouvolasta Kirjokivelle ja 
kiskoitusta vaihdettu 33,7 km, Samoin vaihdettiin kuluneet 30 kg/m k.iskot 
43,567 kg /m kiskoihin, Salmenkylan-Haminan valilla 3.6 km ja Etusimo
lan- Lappeenrannan- Rapasaaren rataosalla yhteensa 8. 7 km matkalla. 
Viime vuosina suoritettua Iisalmen--Ylivieskan rataosan 22,343 kg/m kiskoi
tuksen vaihtoa 30 kg /m kiskoitukselle jatkettiin ja saatiin viela vaihtamatta 
ollut 8.7 km rataosa vaihdetuksi. Paitsi edellamainitt ujakiskonvaihtoja, 
joissa kiskopaino samalla muuttui, vaihdettiin kuluneet 30 kg /m kiskot uusiin 
samanpainoisiin Loimaan-Auran valilla 21.7 km seka parissa kohtaa Seina
joen-Ylivieskan valilla yhteensa n, 3 km matkalla. Kun lisaksi suoritettiin 
eraita pienempia vaihtoja, saatiin kertomusvuonna uudelleenkiskoitetuksi yh
teensa 81 km raidetta. 

Vuoden aikana paikoilleen asennetuista silloista mainittakoon Lestijoen 
59.4 m, Temmesjoen 52 m, Iijoen 10 + 80, 4 + 80, 4 + 10 m janteiset teras
sillat seka Pohjois-Suomen havitetylle alueelle Englannista tuotetut Kongas
joen, Ruopsanjoen, Ternujoen, Olhavajoen, Leivejoen, Kaisajoen, Viantien ja 
Vaajoen sillat. Kotkan ratapihan yli rakenteilla ollut terasbetoninen katu
silta saatiin, eraita viimeistelytoita lukuunottamatta, valmiiksi ja avattiin 
joulukuussa liikenteelle. Sillan kokonaispituus on 75 m seka leveys 17.3 m ja 
on se nousupenkereineen tullut maksamaan n, 38 milj. markkaa. Terasbeto
nista rakennettiin lisaksi m , m . Rovaniemelle 2-aukkoinen alikulkusilta seka 
Sarkijoen ja Kevonojan holvisillat Rovaniemen-Kemijarven rataosalla. Tam
pereella Hatanpaan ratapihalla aloitettiin Lokomon alikulkutunnelin ra
kennustyo, josta tyosta noin puolet saatun valmiiksi. 

rPurvalaitteet. Kertomusvuoden aikana rakennettiin turvalaitokset Kol
hoon, Parikkalaan, Suonenjoelle, Mattilaan ja Palosuolle. Mainittavia turva
laitosten taydennys- ja uudistustoita suoritettiin 17 liikennepaikalla m. m . 
Pasilassa, Okeroisissa, Lahdessa (asetinlaitteet I ja II) , Kotkassa, Taavetissa, 
Ryttylassa, Iittalassa ja Kovjoella. Uudet varmistuslukko1ukituslaitokset 
rakennettiin 12 liikennepaikalle, jotapaitsi mainitunlaisia laitteita tayden
nettiin 6 liikennepaikalla. VaraHi.n seisakkeelle pystytettiin kaksipuolinen 
siipiopastin ja valtakunnan rajalle Kelloselassa ja Kaurilassa asennettiin raja
puomit. 

Maantieliikenteen turvaamiseksi rakennettiin sahkovalolla varustetut tie
puomilaitokset 5 tasoylikaytavalle, minka lisaksi kahdet tiepuomilaitokset 
ja 20 siipiopastinta varustettiin sahkovalolla. 

Puutarhat ja istutukset. 
Kuluneena vuonna valtionrautateiden puutarhalaitos tuli toimineeksi 

75 vuotta. 
Puutarhatoimintaa vaikeutti parhaimpana kasvukautena keskikesalla val

linnut kuivuus, joka etenkin maan etelaosissa oli yhta rasittava kuin edelli
senakin kesana. Niinpa varsinkin matalajuurisemmat kasvit sellaisissa puis
toissa, joissa kastelumahdollisuudet olivat rajoitetut, karsivat kuivuudesta. 
Syksy sensijaan oli suotuisa ja talvi normaalinen. 

Tyovalineiden ja tarveaineiden saannissa oli havaittavissa tuntuvaa paran
nusta, nimpa saatiin kalustoon hankituksi puutarhajyrsij a ja niittokone. 
Kuitenkin oli esim. kastelulaitteista edelleenkin puutetta. 

Keskustaimistossa Hyvinkaalla kasvatettiin paaasiassa se kasvimateriaali, 
pensasaitataimet, koristepuut, perennat, omenapuut, marjapensaat seka kesa-
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Ratao&asto. kukat, jotka istutettiin rataverkostoon, varataimistojen toimiessa tassa suh
teessa paaasiassa sijoitu ratajaksonsa tarpeiksi. Erikoista huomiota kiinni
tettiin kukkaistutusten lif;aamiseen j a hoitoon j a n urmien kunnostamiseen. 
Kahdeksalle liikennepaikalle, joilla ei aikai emmin ollut istutuksia, rakennet
tiin puistot, jotapaitsi niita lisattiin ja taydennettiin 14 liikennepaikalla. 
Kaikissa puutarhapiireif;sa suoritettiin asuntorakennu ten pihojen ja puutar
hojen kunnostamisia hyoty- ja koristekasveja istuttamalla. 

Keskustaimistosf;a laajennettiin hoyrylavatarhaa 116 ikkunanalaa ja Kuo
pion varataimistossa lisattiin lavatarhaa 40:lla ikkunanalalla. Keskustaimiston 
entinen verstashuone kunnostettiin kaytettavaksi kesakausina harjoittelijoiden 
asuntona, minka lisaksi tyovaelle rakennettiin ruokauuhuone. 

Kaupallisesta toiminnasta mainittakoon n. s. ylijaamatuotteiden myynti, 
joka. vuoden aikana kohosi 923 320 markkaan. mika on 30.4 % suurempi 
edell1sen vuoden vastaavaa myyntia. 

Ratateknillisen toimiston tyot. 

Sillanralcennn~jaosto: 

Vuoden 1948 aikana on sillanrakennusjaoston toimesta valvottu ja tarkas
tettu terassiltain valmistusta ja paikoilleen a ennusta seuraavasti: 

Vuoden alus a af;ennettiin Vartsila-yhtyman toimesta paikoilleen Lestijoen 
59.4 m:n rist1kkosilta. Kiiminginjoen sillan 25 m:n levysillat (2 kpl), ajotie 
alapaarteella, valmistuivat konepajalla ja lahetettiin siltapaikalle. Siikajoen 
sillan 45 m:n ristikkojanteet (2 kpl) valmistuivat konepajalla , mutta paikoil
leen asennus siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Vartsila-yhtyma asensi pai
koilleenEnglannistatilatunlijoensillan,jannemitatlO + 80.4 + 80.4 +10m. 
Silta valmistui joulukuun lopulla. Siltapaikalla kokosi toiminimi seuraavat 
Englannista tulleet levysillat: Louejoen 28 m:n, Vittakosken 22 + 22 m:n, 
Kulusjoen 21 m:n ja Pirttijoen 18 m:n janteet. Toiminimen konepajalla koot
tiin seka sittemmin asianomaisen ratajakson toimesta paikoilleen asennettiin 
seuraavat Englannista tulleet sillat: Kongasjoen 16 m:n, Ruopsanjoen 16 m:n, 
Ternujoen 16 + 16 m:n, Olhavanjoen 16 m:n, Leivejoen 15 m:n, Kaisajoen 
15 + 15 m:n, Viantien 15 m:n, Kontiomaen-Ryrynsalmen radalla alikaytava
silta 15 m:n, Vaajoen 11 + 13 + 11 m:n ja Rillosensalmen 11.5 + 11.5 m:n 
levysillat. Englannista tilatuista silloista kuuluivat kaikki muut paitsi Hil
losensalmen silta Pohjois-Suomen sodassa tuhottujen siltojen joukkoon. 

A. Ahlstrom Osakeyhtion tehtaalla Varkaudessa valmistui vuoden aikana 
Temmesjoen 52 m:n ristikkosilta ja se asennettiin paikoilleen jomukuussa. 
Saman toiminimen tehtaalla valmistui hitsatuista teraspalkeista rakennettuja 
siltoja Pohjois-Suomen radankorjauksille 7 kpl 10 m:n, 9 kpl 12 m:n seka 
Lappeenrannan satamaradalle vino 12 m:n silta. Sillat asensi paikoilleen 
asianomainen ratajakso ja Rovaniemen-Kemijarven valilla Pohjois-Suomen 
radankorj a ukset. 

Edelleen on uusien siltatarjouksien hankinta, kasittely seka sopimuksien 
valmistelu aiheuttanut jaostolle huomattavasti tyota. Tarkein paatetyista 
uusista siltahankinnoista on Ounaskosken yhdistetty rautatie- ja maantie
silta, jonka kokonaispaino on noin 1 850 ton. Silta on tilattu Englannista 
toiminimelta Cleveland Bridge & Co, Darlington, joka toiminimi valmisti myos 
Iijoen sillat. 

Vuoden aikana rakennetuista terasbetonisilloista mainittakoon ensitilalla 
Kotkan ratapihan yli rakennettu katusilta, kokonaisleveys 17.3 m ja koko 
pituus 75 m. Nousupenkereineen tuli si.lta maksamaan 38 milj. markkaa. 
Rovaniemella valmistui 2-aukkoinen n.s. Kirkkotien alikulkusilta, Tampereella 
Hatanpaan ratapihalla alettiin rakentaa Lokomon alikllikutunnelia ja saatiin 
siita tyosta noin puolet valmiiksi. 
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Rautatiehallitus vahvjsti 26/2--48 uudet rautatiesiltojen kuormitusnormi.t , Rataosasro. 
jotka edellyttavat 11 - 22 % suurempia kuormia kuin aikaisemmat vuodelta 
1926 voimassa olleet normit. Talle uudelle kuormituskaavalle I--48 on sillan-
rakenn usj aostossa suunniteltu terasbetoni.sia normaalisiltoj a j annemi.toille 2 . 5 
m:sta 8 metriin puolen metrin jannemittaeroin ... Muista tarkeimmista silta
suunnitelmista mainittakoon Kotkan katusillan, Aanekosken rautatiesillan ja 
J.-okomon tunnelin t.yopiirustukset, Viinikanojan sillan yleis-, maatuki.- ja 
pilaripiirustukset seka useita alustavia ehdotuksia yli- ja alikulkusilloiksi. 
Paljon on tehty myos telinepiirustuksia siltain paikoilleen asennusta varten 
seka valiaikaisten siltain piirustuksia. 

Suuren osan jaoston tyovoimasta on vienyt huonerakenteiden rakenne
piirustusten Jaatiminen. Naista mainittakoon Oulun konepajan huoltoraken
nus, Oulun varastorakennus , Rovaniemen tavaratoimisto , Tampereen asema
talon laajennus, Hankasalmen sahan huoltorakennus seka 24 perheen asunto
rakennuksen rakennepiirustukset ja perustuspiirustus Seinajoelle, Kemiin, 
Kontiomaelle ja Kotkaan. Lahden ja Pasilan autotalleihin on tehty rakenne
piirustuksia . Naiden lisaksi on tehty lukuisasti erilaisia pienehkoj a huone
rakenteisiin kuuluvia rakennepiirustuksia eripuolille rataverkkoa . Hyvinkaan 
konepajan suunnittelussa ja piirustusten tarkastuksessa on jatkuvasti ollut 
mukana 1 insinoori . 

Sillanrakennusjaosto on tarkastanut ja antanut lausuntoja erilaisista 
asioista, alotteista ja anomuksista, yksityisten raiteille rakennettavista sil
loista ja laiturirakenteista . Yksityisten sahkojohtoristeilyja on ollut tarkas
tetta vana 17 kpl. 

- Yksi sillanrakennusjaoston insinoori apunaan yksi insinoorioppilas on suo
rittanut erikoistehtavanaan junien kulkuaikalaskelmia. 

Kesall a suoritettiin siltain paatarkastukset rataosilla Tamper~-Manty
luoto, Pori- Haapamaki-Pieksamaki-Parikkala, Jyvaskyla-Aanekoski, 
H uutokoski-Kononpelto, Tampere-Seinajoki, Pinjainen-Turlm-Uusi.kau
punki, Turku-Toijala-Valkeakoski. 

Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen jarjestamiin n . s. ylempiin betoni
kursseihin on sillanrakennusjaostosta osallistunut 1 insinoori seka rataosaston 
linjahallinnosta 1 insinoori . Taten on edellisten vuosien tapaan pyritty hank
kimaan rakennusinsinooreille betonitekniikan alalia lisakoulutusta . 

Ratapihajaostossa kasiteltiin kertomusvuoden aikana yhteensa 664 dia
rioon merkittya asiaa t. s . 108 asiaa enemman kuin edellisena vuonna. Kasi
teltavana olleista asioista oli 130 ratapihakysymyksia, jotka koskivat seka 
suurempien etta pienempien ratapihojen ja liikennepaikkojen laajentamista. 
Niista mainittakoon Toijalan ja Nokian uudet suunnitelmat, Kokkolan rata
pihanlaajennussuunnitelman muutos ja taydennys seka ehdotukset Oulun 
(Nokelan), Ylivieskan , Haminan, Heinolan, Hangon sataman, Lappeenrannan 
(Rapasaaren), Jyvaskylan ja 1\fustasaaren aikaisemmin laadittujen ratapiha
laajennussuunnitelmien osittaista toteuttamista varten. 

Yksityisten ja kuntien raideanomuksia kasiteltiin 108 kpl, t. s. 27 enemman 
kuin edellisena vuonna jotavastoin valtion muiden laitosten raideanomuksia 
oli vain 7 kpl. 

Asemakaavojen ja asemakaavakysymyksien lukumaara oli 22 kpl ja katuja 
seka teita koskevia asioita 43 kpl. 

Pakkolunastus- ja maanvaihtoasioita oli 77 kpl ja aluevuokrakysymyksia 
52 kpl. Jalkimmaisiin oli useimmissa tapauksissa kytketty rakennuslupa
anomuksia. 

Rakennusasioita oli 105, t. s. 29 kpl enemman kuin edellisena vuonna, 
vesi- ja viemarijohtoja koskevia kysymyksia 18 kpl, rataan ja vaihtei
siin kohdistuvia kysymyksia 21 kpl, siltojen ja rumpujen sijoituksia 7 kpl , 
halko-, kuormaus- ja henkilolaiturien sijoituksia 14 kpl ja lopuksi 60 kpl seka-
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Rataosastu. laisia asioita, kuten kaa u- , Iampi:i-, sahki:ivalo- ja voimajohto- y. m. sen 
tapaisia asioita koskevia kysymyksia. 

Sitapaitsi on laaclittu joukko yleisluontoisia piirustuksia, karttoja ja taulu
koita, suoritettu karttojen ja piirustuksien suurennuksia, pienennyksia ja jal
jentamisia, ratapihakarttojen taydennyksia ja uudestaan piirtamisia y. m. s. 

Suoritettavina olleiden tyi:itehtavien paljouteen ja laatuun nahden on edel
leen kertomusvuoden aikana jaostossa ollut patevan tyi:ivoiman, erittainkin 
insini:ii:irien puutetta. 

Lisaksi jaoston huoneistot , jotka edelleen sijaitsevat neljassa kaukana toi
sistaan olevassa eri paikassa, ovat jatkuvasti tuottaneet hankaluuksia tyi:i
tehtavien jakelussa ja valvonnassa . 

H uoneralcennusjaostossa on vuoden 1948 aikana laaclittu 506 paapiirustusta 
ja. 195 erikoispiirustusta. Vanhojen normaalipiirustuksien mukaan on raken
nettu paaasiallisesti pienempia asuintaloja, ulkohuoneita, veturitalleja, vesi
torneja, pumppuhuoneita, tavarasuojia, varastovajoja, useita huoltorakennuk
sia seka halkotyi:ilaisilie etta varikoille, autovajoja, kellareita, saunoja ja vahti
kojuja y. m. Vanhoille rakennuksille on tehty 80 muutospiirustusta. Uucli -
rakennukset koskivat paaasiallisesti asema- ja laituritaloja , useita asuinraken
nuksia kivesta, ulkohuoneita, saunoja, tavarasuojia, veturitalleja, vesitorneja, 
korjauspajoja, autosuojia, varastorakennuksia seka paljon huoltorakennuksia. 
Yhteensa on v. 1948 ollut tehtavana 398 huonetta ja 214 keittiota, nimittain 
4 kolm.on huoneen ja keittii:in asuntoa, 147 kahden huoneen ja keittii:in asun
toa, 63 huoneen ja keiWi:in asuntoa seka 37 yi:ipymis- eli yksityista huonetta. 

Taman lisaksi on huonerakennusjaostossa laaruttu lukuisia ehdotuksia tu
levia huonerakennuksia varten, joista huomattavimmat olivat Hangon ja 
Rovaniemen asemarakennukset, asuintaloja kivesta Tampereelle , Kouvolaan, 
Virasojalle, Haminaan, Kotkaan , Seinajoelle, Pieksamaelle, Kemiin Kontio
maelle, Ouluun ja Iisalmeen seka uudisrakennuksia Hyvinkaiin konepajaa ja 
Hankasalmen sahaa varten. 

Tur·valaitejaostossa laaclittiin 68 turvalaitoksen, 14 tienristeyksen ja yhden 
kaanti:isillan uuclistus- ja taydennyssuunnitelmat. Taman lisaksi kasiteltiin 
42 muuta opastintelmillista asiaa. 

Erity:tsesti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia koskevat suunnitelmat: 
Tikkurila (pohjoispaa), Hyvinkaa. Ryttyla, Turenki, Leteensuo, Orivesi 

(eteHi.paa), Koivio, Kolho, Mustasaari, Ii , Pori, Noormarkku, Parkano, Rauma, 
Turku (i:iljysatamaradan turvalaitteet) , Pernio, Jarvela, Tennila, Kotka, 
Taavetti, Lappeenranta, Parikkala, Mikkeli, Hiirola, Suonenjoki, Lieksa ja 
Jyvaskyla. 

Ylikaytavien turvaami ta koskevia tiepuomi- ja varoitusopastinlaitoksia 
suu:f?P.iteltiin m. m. seuraavllle liikennepaikoille: 

Ahtari , Savonlinna (Olavinkadun tasoylikaytava), Vaasa (Vaskiluoto) 
Pasila , Pyy (Jokelan ylik.), Kemi (Korven ylik.) , Turku (i:iljysatamaradalla 
oleva 0 /Y Vuoksenniska A/B:n ylik.) , Rauma (Valtakadun ylikaytava) ja 
Raumajoen yhteinen rautatie- ja maantiesilta. 

Turvalaitosten kaytti:ia varten laadittiin 31 asemapiirustuksella varustet
tua erikoisjohtosaanti:ia, joista 11 varmistuslukkolukituslaitoksia ja yksi Turun 
i:iljysatamaradalla olevaa 0 /Y Vuoksenniska AfB:n j unailmoittimella varus
tettua aanivaroituslaitosta varten. 

Jaosto valvoi kaikkien turvalaiteti:iiden teknillista puolta ja laati niita 
varten 69 erikoispiirustusta seka tarpeellisia asetinlaitekilpipiirustuksia 143 kpl. 

Uusia yleisia rakennepiirustuksia valmistui 45 kpl. 
Li aksi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen ja tarkeimpien erikoistarvik

keiden tilaamisesta tyi:ipaikoille ja turvalaitevarastoon seka niiden tarkastuk
sesta j a vastaanotosta. 
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Geoteknilliset tyot ja toimenpiteet. Siltapaikkojen osalta tutkimukset ovat Bataosasto. 

koskeneet seka rakennettavien etta vanhojen siltojen ja rumpujen perustuk-
sia. aiheutuen viimemainitut eri rataosilla suoritetuista siltojen tarkastuksista, 
jolloin siltamuureissa on huomattu heikkoutta ja liikkumisen merkkeja, seka 
suunnitelmista ojien ja virranuomien syventamiseksi maanviljelysteknillisessa 
tarkoituksessa siltojen ja rumpujen kohdalla. 

Uusia siltasuunnitelmia varten on perustutkimuksia suoritettu Haapa
maen-Jyvaskylan radalla Keuruun alikulkusiltapaikalla, Etusimolan-Sim
peleen radalla Lappeenrannassa Tapiolan ylikulkusillan kohdalla seka Simo
lan tien alikaytavapaikalla. Samaten tutkittiin Toijalan- Turun radaJla 
km:lla 147 + 704.7 alikaytavapaikkaa ja Helsingin-Turun radalla Espoon 
ratapihalla rummun 2 vaihtoehtoista paikkaa. Vanhojen siltojen perustuksia 
ja maatukien kuntoisuutta tutkittiin Riih;maen-Vainikkalan radalla, Rikki
lan ja Vainikkalan valilla Luhanpuron siltapaikalla, Etusimolan-8impeleen 
radalla Hytin-Lappeenrannan valilla Kiiskinojan ja Hanojan siltapaikoilla, 
Hyvinkaan-Hangon radalla Luhtasuonjoen siltapaikalla, Kouvolan-Kotkan 
radalla Ruumankosken ja Osolankosken siltapaikoilla, Seinajoen-Oulun ra
dalla Temmesjoen siltapaikalla (siltajanteen uusimista varten tarvittavan 
varasillan paalutuksen maaraamiseksi), Riihimaen mtapihan etelapaassa Van
taanjoen siltapaikalla (joen perkaamista varten), Pieksamaen-Parikkalan ra
dalla Joroisvirran, Kallisla~den alikulku-, Hirvisalmen seka Kylmapuron 
siltapaikoilla, Jyvaskylan-Aanekosken radalla km:lla 388 + 921.81 olevalla 
siltapaikalla seka Tampereen-Porin radalla Tampereen-Santalahden valilla 
Sarvan siltapaikalla, niinikaan Nurmeksen-Oulun radalla Vuokatin etela
puolella ole alla maantieylikaytavapaikalla ja Oulun-Tornion radalla Kemin 
ratapihan etelapaassa Karjalahdenojan siltapaikalla. Osa edella mainituista 
tutkimuksi ta on johtanut varmentamistoimenpiteisiin, osa taas jatkuviin 
tarkistuksiin siltamuurien todellisen liikkeen nopeuden maarittelemiseksi. 
Eraiden tutkimusten perusteella ei viela ole ryhdytty maarattyihin toimen
piteisiin. 

Huomattava osa tutkimuksista on kohdistunut liikennepaikoille suunni
teltujen rakennuksien ja laitteiden paikkoihin. Hangon uuden asemaraken
nuksen sijoittamista varten tutkittiin kaksi vaihtoehtoista paikkaa. Samoin 
tutkittiin perustukset Helsingissa tulevan rahtitavaran makasiinin Manner
heimintien puoleisen paan koroitussuunnitelmaa varten , Oulussa ratapihan 
pohjoispaassa varastorakennuksen seka konepajan ehd. huoltorakennusten 
p~tikoilla ja Tampereella Hatanpaan ratapiha.lla nostokurjen paikalla. Ke
missa tutkittiin uuden asuntorakennuksen paikka, samoin Seinajoella asunto
rakennuksen kaksi vaihtoehtoista paikkaa ja Pieksamaen ratapihan etela
paassa asuntorakennuksen paikka. Ehd. asuntorakennusten perustamis
mahdollisuuksia ja paikkoja tutkittiin samaten Haapamaen , Asemaen ja 
Iisalmen asema-alueilla ja edelleen Iisalmessa Karjalan- ja PaiviOnkatujen 
kulmatontilla, Kontiomaen asema-alueella ja Tampereella Rautatienkatu n:o 
12:ssa. Toija.lass't suoritettiin geoteknillisia tutkimuksia ehdotetulla veturi
tallin paikalla, Naantalissa uuden tavaramakasiinin paikalla, Peipohjassa ve
turitallin kaantolavan paikalla kaantolavan uusimista varten ja Pasilassa 
konepajan vaunuosien sailytysvajan ja maalausosaston lisarakennuksen pai
koilla. 

Vedensaantimahdollisuuksia tutkittiin Lohjan ja Kuivaniemen asema
alueilla seka Pieksamaen ratapihan etelapaassa. Ulvilan pysakilla v. 1932 
suoritetun vedensaantimahdollisuutta koskevan tutkimuksen perusteella an
nettiin Iisaohjeita mainitun vedensaantikysy~ksen ratkaisemiseksi. 

Sora-alueita tutkittiin Simpeleen-Parikkalan yhdysratarakennuksella paa
lujen 152 ja 188 valilla. Rakenteella olevilla radoilla suoritetuista tutkimus
toista mainittakoon lisaksi samalla ratarakennuksella tehdyt Kasurinjarven 
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Rataoaasto. ratapenkereen ja Oriveden-Jamsan rautatierakennuksella eraiden Lanki
pohjan seudun ratapenkereiden tutkimukset. 

Vanhoilla radoilla suoritettujen tutkimusten perusteella annettiin ohjeita 
Hatanpaan ratapihalle, Lokomon raiteen risteyskohtaan tulevan alikulku
sillan maatukien ja tukimuurin perustamisesta, Hillon satamaradalla Savi
rainion, Rantapellon ja Sarkialan ratapenkereiden joko nostamista ja varmen
tamista tai sivuojien kaivamista varten, samoinkuin Nurmeksen-Kontio
maen radalla Kylanlahden ja Viekin valilla penkereen. varmentamiseksi ja 
sivuojan syventamiseksi. Pasilan ja Kapylan valilla suoritettujen Pasilansuon 
tutkimusten perusteella annettiin ohjeita mainitun suon kohda1la suoritetta
vaa maantiensiirtoa varten. Raision-Naantalin rada1la suoritettiin vaaki
tuksia pengerpainumien toteamiseksi. Selvitettiin pohjasuhteet Tyrvaan 
Voima Oy:n pengerrystyota va.rten Vaununsuo1la Tyrvaa-Kiikan rataosalla. 

Kuten edellisinakin vuosina, tehtiin eri laitteiden laskeutumisesta havain
toja seka n. k. painumismittareiden etta suoranaisten punnitusten avulla. 
Kemijarven ratapihalla toimitettiin uusintavaakituksia roudan vaikutuksen 
selventamiseksi . Ratamestarien valityksella koottiin kaikista ratajaksoista 
tilastoa penkereiden, leikkauksien ja eri maastot·yyppien routaantumiR
vahvuudesta. 

Lisaksi mainittakoon useat soranaytteiden tutkimiset, joita suoritettiin 
jaoston laboratooriossa erilaisia tarkoituksia varten. 

III. Rautatierakennukset. 

v. 1945· 
raf:::_:t:;t. V.uon~a 1945 jatketti~ rautatieraken_nusosaston to~~esta Oriveden-Ja.m

san Ja A1tonevan rautate1den rakentam1sta seka PohJOls-Suomen tuhottuJen 
ratojen korjaamista. Kontiomaen-Taivalkosken ja Suolahden-Haapajarven 
radoilla tehtiin vahaisempia taydennystoita ja syksylla aloitettiin tyot Sim
peleen-Parikkalan yhdysradalla. 

Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin eri rautatierakennuksilla ja muilla 
rautatierakennusosaston alaisilla tyopaikoilla seuraavasti: 

K ontiomaen-Taivalkoslcen ra utatierakenn U8. 

Talla radalla, joka oli paatetty rakennettavaksi huhtikuun 20 palVana 
v. 1934 annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 1934-1938 ja jonka 
pituus on 153 km, jatkettiin lokakuussa v. 1934 aloitettuja toita varsin vahai
sessa maarassa. 

Varojen kaytw: 
Siirtynyt vuodelta 1944, 19 Pl. I: 6 v . 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 3 958 284: 80 
Kaytetty vuonna 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 958 284: 80 
Siit·tyy vuodelle 1946 .. ..................................... . 

Suoritetut tyot: Kontiomaen asemalla suoritettiin pienempia raiteiden, ra
kennuksien ja laitteiden taydem1ystoita. Samoin suoritettiin liikenne- ja 
asuinrakennuksien sisustustoita Kontiomaen, Harmanmaen ja Ristijarven 
liikennepaikoilla. 

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

annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 1934-1938 ja jonka pituus on 
167 km, jatkettiin lokakuussa 1938 aloitettuja toita kuten edellisinakin vuo
sina rajoitetussa maarassa. 
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Rautatie
rakennukstt. 

Siirtynyt vuodelta 1944 ......... . .. . .... . . . ........ . .. . .. . . . mk 7 524 246: 25 
~ 15 000 000:-Myonnetty vuodelle 1945 ... .. .......... . ..... . ... .. ..... . .. . 

mk 22 524 246: 25 

Kii.ytetty vuonna 1945 ...... . ...... . . . .. . .. . . . ........... .. . >) 5 189 915: 05 

Siirtyy vuodelle 1946 ... .. .... . ...... . . . .. . .. . .. .. .. . ....... . mk 17 334 331: 20 

Suoritetut tyot: Vuoden alkupuolella miltei seisauksissa olleita toita ryh
dyttiin syyspuolella mainittavammin jatkamaan, kun tyontekijoita vapautui 
Pohjois-Suomen radankorjauksilta, joihin heita <;>,li siirretty talta rautatie
rakennukselta. Tyot kohdistuivat paaasiallisesti Aanekosken asemalla suori
tettavtin taydennystoihin ja Riihivuoren leikkaukseen km 3, seka maantie
siirron km 5 kunnostamiseen. 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljet'US: Soraa kuljetettiin Laukaan sora
maesta Suolahden ja Aanekosken asemien raiteiden loppusorastusta varten. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 1945 seka rauta
tierakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

Tyi:il nji 

I 
v. 1945 Vv. 1938-1945 

Paljous I 
Kustannus Paljous I 

Kustannus 
mk mk 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta ......... . . . ... . - 32 303:- - 95 917: 95 
Ka~yet~u maata laskuojista ja purojen 

SliTrOISta •.... . .. . ...•....••.. . •... - - 5 714,5 m• 81878:50 
Siirretty maata oj ista penkereisiin . . . . 

» •> •> syrjaan . . . . ... . 
• » leikkauksista penkerei-

siin . ..... ... .. ... . .. 

- 7 422:- 22552 >) 310 688:20 
- - 3 595 >) 70 703:50 

- 333824:50 174 704,5 >) 7116174: 55 
& >> leikkauksista syrjiUin . . 

Tuotu lisamaata penkereisiin ilman nor-
maaliraitecn junia ........ . ....... . 

Tuotu lisamaata penkereisiin normaali-
raiteen junilla . ....... . . . .. .. ... . . 

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

- - 14856 )) 479 933:35 

- - 88 369 >) 2187 444:80 

- 881495:10 48 670 >) 1589 047:20 
- - - -
- - 10330 >) 1078 462:30 

Saretty isoja maakivia ... . .. . ...... . 
Tehty puualustaa . . .... . ........... . 

» tukimuuria . . . ... .. ... . ...... . 

59 m• 5650: - 37 464 >) 1096 918:90 
- - -- -

252 >) 132 006:50 599 )) 171 045:50 
» kivipiiii.llystetta .......... .. .. . 
» turvepeitetta .... . ........... . 
» salaojaa ..................... . 

444 m• 51432: - 1607 m• 82 932:-
152 )) 3040: - 19 337 )) 59 353:40 
- - 1140 m 65 482:85 

Sorastus: 

K~lje~ttu raidesoraa normaaliraiteen 
]unilla . .......................... . 8 711 m• 941 569: 85 81 308 m• 2 883 020: 65 

.. Aitaukset ja tiet: Maantien siirrolla km 5 suoritettiin ojien kiviverhous. 
Aanekosken asemalla taydennettiin tulo- ja kuormausteita seka kuormaus
alueen tasausta. 

Huonerakennukset: Aanekosken asemalla valmistui kuormauslaituri. Sinne 
pystytettiin 3 kpl asunto- ja yhteismajoitusparakkeja. 

Oriveden-J iimsan rautatierakennus. 
Ta.lla radalla, jonka rakentaminen oli paatetty kesakuun 3 paivana 1938 

annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 1939-1946 ja jonka pituus 
Olkkolan 7 km pituisine satama- ja Jamsankosken 4 km pituisine tehdasratoi
neen on 66 km, jatkettiin marraskuussa 1938 aloitettuja toita. 

8 
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Rautatie - Varojen kaytto.· 
rakmnukset.

8 
.. 
urtynyt vuodelta 1944, 19 Pl. I: 5 ........................ . mk 8 233 670: 15 

10 000 000: -
31 000 000: -

Siirretty ~ •> 19 Pl. I: 5 v . 1943 
Kontiomaen- Ta ivalkosken raut.ra k:lta . .. . ....... . ... . . . .. . 

Myonnetty v uodelle 1945, 1-9 Pl. I: 6 . ............. . . .. . .... . . 
mk 49 233 670: 15 

K aytetty vuonna 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 49 228 700: 15 
Siirtyy vuodclle 1946 4 970: -

Suoritetut tyot: 
P engerrystyot ja raidesoran kuljetus: Pengerrystoita jatkettiin paaasialli

sesti Oriveden ja Talviaisten ja osaksi Talviaisten ja Alhojarven liikenne
paikkojen valilla. Lisamaata kuljetettiin Hirsilan sorakuopasta Oriveden 
ratapihalaajennukselle ja penkereisiin km:lle 5 ja 8. 

Pengerrystoita on suoritettu v. 1945 ja rautatierakennuksen alusta lukien 
seuraa vasti: 

I 
v. 1045 

I 
Vv. 1038--1945 

Tyo laj 1 

I Kustannus I Kustanuus 
Paljous rnk Pa ljous mk 

Pengerrystyiit: 
Raivattu ra.ta-aluetta .. .. .. .. ... .. ... - 28484: - - 206 456: 4-5 
K~yett_u maata laskuoj ista ja purojen 

5385 399 539: - 28 900,9 m• 863 766:45 surr01 sta .......................... m• 
Siirretty maata oj ista pen_k_e!eisiin 0 • •• 1951 >) 188 378:90 52811 >) 1357 988:75 

)) >) >> syr]a<m . ....... 3 446 >) 174 283: - 10 693 >) 321 579:55 
>) >) l~~kka nksi sta penkerei-

sun •••••••• 0 •••• • • 0. 73820 )) 10 068 528: 15 523 392 >) 30 083 116: 15 
>> >> leikka uksista syrjiiiin .. 4 231 >) 343 414:50 21 142 >) 821 490:30 

Tuotu lisiimaata penkereisiin ilman nor-
maaliraiteen junia ........ . .. . ..... 1 737 >) 95 600:75 61321 >) 1094173:20 

Tuotu lisamaata pcnkercisiin normaali-
raiteen j unilla ............ . ...... . 41568 )) 5 208 077: 50 77 967 )) 7 518 980:20 

Loubittu kaliiota ojista . . . .. .. . .. .. .. 101 )) 23 555:- 1432,5 )) 162 903: 90 
>> >> leikkauksista .. . ..... 34 721.5 )) 11 326 331: 85 186 759,6 )) 27 242 168: 70 

Siiretty isoja maakiviii ••••••• • •• 0 • •• 6 698 )) 568 794: - 41810,5 )) 1940 686:75 
Tebty puualustaa •• • •• • •••• 0 •• •••• • • - - 10 ru• 23 635:20 

>> tukimuuria •• • •• •• •• 0. 0 • ••••• • 234 )) 175 593:- 964 m• 304 251:75 
)) kivipiiiillystettii .... ... ... . .... 35 m• 76147:- 9 401,5 m• 459 727: -
)) turvepeitettii ................. 7110 >) 111980: - 36 246 >) 217 030:15 
>) salaojaa ...... ... .. . ... ....... 17 m 10286: - 277 m 146 651:65 

Sorast~ts : 

Kl!lie~ettu raidesoraa normaaliraiteen 
J umlla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 55-! m• 1 026 723: 50 25 669 m• 1 388 187: 40 

Rummut ja ratasillat: Radanalaisia rumpuja valmistui 6 kpl , joista yksi 
rautabetonikantinen. Muuria ja kansirakennetta naihin tehtiin yhteensa 296m3 . 

Venehjoen km 2 12.o m levysillan rautaosat maalattiin. Sulkusalmen 
km 9 levysilta janteet 22 .o+26.o+22.o m asennettiin ilman telinesiltaa veta
malla ne tilapaisesti yhteenniitattuina paikalleen. Nytkymen joen 18 m jan
teisen sillan, km 51 muurikivet kuljetettiin ja hakattiin. Jamsanjoen sillan, 
km 59 j. m. 12.o +48 .o + l2.o m Oriveden puolei en maatuen ja pilarin perus
tuksen paalutus ja kaivuu seka Jamsankosken puoleisen maatuen ja pilarin 
perustuksen uraseinat ja kaivuu tehtiin. 

Paallysrakenne: Paaraidetta naulattiin km:lla 6-8 1.960 km. Oriveden 
asemalla naulattiin sivuraiteita 3.68 8 km ja vanhaa raidetta siirrettiin 0.3 km 
seka naulattiin yhteensa 7 vaihdetta ja siirrettiin 1 vaihde, mitka kaikki myos 
sorastettiin. 
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lluonerakennukset: E v a j a r v en laiturivaihteella rakennettiin 1 perheen Rautatie
asuinrakennus vesikattoon ja ulkohuonerakennuksen kirvestyot aloitettiin_rakennuk.set. 
Tor k k e 1 in laiturivaihteella aloitettiin saunan rakentaminen. 

Tyontekijain asuntopulan poistamiseksi edellisena vuonna aloitetut, kuu
den pysyvan asuinrakennuksen, kukin 4 perhetta varten, rakennustyot saa
tettiin paatokseen. Niinikaan rakennettiin 2 saunaa., aittoja ja kellareita 
tyovaen tarpeiksi. 

Aitonevan ratarakennus. 
Talla Suo-Oy-nimisen toiminimen anomukse ta kulkulaitosten ja yleisten 

tOiden ministerion 26. 4. 44 erinaisin ehdoin rakennettavaksi paattamalla 
3.5 km pituisella radalla, joka Kortteen ja Kihnion liikennepaikkojen valille 
rakennetulta uudelta Aitonevan liikennepaikalta johtaa yhtion omistamalle 
Aitonevan polttoturvesuolle ja jonka rakennustyot aloitettiin toukokuussa 
vuonna 1944, jatkettiin rakennustOita viela vuonna 1945. 

V arojen kayttO: 
Siirtynyt vuodelta 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 4 528 431 : 30 
Kaytetty vuonna 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 4 528 431: 30 
Siirtyy vuodelle 1946 ... . .. ... . ............ . ...... .. .... ..... . 

Suoritetut tyot: Radan alusrakenteen ja kiskoituksen valmistuttua paa
osaltaan jo edellisena vuonna, oli kertomusvuoden tarkeimpana tyona radan 
erkanemisratapihoineen sorastaminen. Sen lisaksi rakennettiin muutamia lisa
raiteita, osittain alkuperaisen rakennusohjelman ulkopuolella eri sopimuksesta 
ja kokonaan Suo-Oy:n laskuun. 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljetus: Soraa kuljetettiin Virtain ja myi::i
hemmin Lapinnevan sorakuopista. 

Simpeleen-Parikkalan yhdysratarakennus. 
Talla Eduskunnan maaliskuun 28 paivana 1945 rakennettavaksi paatta

malla 19 km pituisella yhdysradalla, jolle lisayksena vuoden 1945 tulo- ja 
menoarviossa 19 Pl. I luvun 6 a momentin kohdalla myonnettiin 25 000 000:
markkaa, aloitettiin tyot syyskuussa 1945. 

V arojen kayttO: 
Myonnetty vuodelle 1945. 19 Pl. I: 6 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 25 000 000:
Kaytetty vuonna 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 072 596: 40 

Siirtyy V'l.lOdolle 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 17 92 7 403: 60 

Suoritetut tyot: Simpeleen puoleisessa paassa ja Koitsanlahdessa seka 
Joukionsalmen tienoilla suoritettiin ratalinjan taydennys- ja muutostutki
muksia. 

Pengerryswita tehtiin avaamalla leikkauksien suita ja kaivamalla lasku
ja sivuojaa. Maarat ilmenevat seuraavasta taulukosta: 

Ty o 1 a j i Paljous 
Kustannus 

mk 

Raivattu rata-aluetta 
Pengenystyiit: 

149 276:10 ••••••••••••• 0 • •••••••••••••• 0 •• 0. 0 • • -
Kaivettu maata laskuojista ........................ . ...... 778 m• 69 983:-
Siirretty >> oj_i sta Jk~ereisiin .... : ........ .... ......... 456 )) 139 495:85 

» » le1kka ·s1sta penkereiSlill ......... . ........ 6 370 >) 1138 009: 75 
Louhittu kalliota leikkanksista . . ........................... - 134 374:75 
Sii.retty isoja maakiviii ......... . .......................... 224 )) 105173: -
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Rautatie- Huonerakennukset: Simpeleen asemalle rakennettiin suoja paavarastoa 
Takennuh et . t I .. t t u· . ilk t var en se m au o a 1- ]a p evaras o. 

Rakennuskonttoria varten pystytettiin yksi ja tyonjohtoa varten nelja 
parakkia. Tyontekijoille pystytettiin nelja yhteismajoitusparakkia. 

Paallysrakenne: Parikkalan asemalla suoritettiin ratapihan laajennustyota 
11. ratajakson toimesta ja naulattiin halkoraide ja kaksi sivuraidetta ja so
rastettiin ne osittain. 

Pohjois-Suomen radankorjaukset. 
Rautatierakennusosaston tehtavaksi joulukuun 1 paivana 1944 siirtyneita 

havitettyjen pohjoisten rataosien korjaustoita jatkettiin vuonna 1945 huomat
tavalla tyovoimalla ja suurin varoin. Toitten suorittamista varten oli Oulun 
pohjoispuoliset rataosat jaettu Kemiin sijoitetun rakennuspaallikon alaisiin ja 
tyopaallikoiden johtamiin Oulun, Kemin ja Rovaniemen piireihin, kun taas 
Kontiomaen suunnalla toimi erillinen , rakennuspaallikon johtama Kainuun 
piiri. 

Oulun piiri lopetettiin tilinpidollisesti 30. 6. 45 ja yhdistettiin Kemin pii
riin . Jalellaolevat tyot Kainuun suunnalla siirrettiin 9. ratajakson hoidetta
viksi 1. 11. 45 alkaen. 

V arojen kdytto: 
Siirtynyt vuodelta 1944, 19 Pl. I: 9 ................ . ...... . . . 
Myonnetty vuodelle 1945 : ·.: .. .. ............................ . 

•> ~ ~ h saa . . . . ......................... . 

>) 

J) )) ••••••••••••••• • 0 0 •• 0 0 •• 0 ••• 0 • 

>) 

~ 

)) ••••• 0 0 •••• 0 •••••••••• 0 ••••• 0. 

Kaytetty vuonna 1945 Oulun piirissa 
K emin •> 
Rovaniem en •> 
Kainuun 

rnk 97 116 019: 80 
50 000 000:-

100 000 000:-
>) 25 000 000:-
~ 4 000 000:-

20 881 918: 55 

rnk 296 997 938: 35 

mk 
>) 

29 345 817: 40 
153 822 767: 80 
104 619 324: 95 

9 210 028: 20 

mk 296 997 938 :35 

Kertomusvuoden alkaessa Iihin saakka ulottunut junaliikenne voitiin m . m. 
Iijoen valiaikaisen sillan valmistuttua helmikuun 20 paivana, jatkaa Kemiin 
saakka maaliskuun 12 paivana. Vuoden alusta lahtien oli korjaustoita suori
tettu myos Laurilan-Rovaniemen ja Lau.rilan-Tornion-Kaulirannan suun
nilla . Huhtikuun 1 paivana voitiin Kemijoen pohjoispuolelle, paaasiassa 
Tornioon jaaneen liikkuvan kaluston ja sen lisaksi Kemijoen yli Lautiosaaresta 
Laurilaan jaitse vietyjen kahden veturin ja kymmenkunnan matkustaja
vaunun avulla, aloittaa erillinen liikenne aluksi matkalla Tornio-Laurila
Koivu. Huhtikuun 15 paivana saatiin rata kuntoon Rovaniemelle asti ja 
samana paivana alkoi liikenne sinne. Torniosta Aavasaksalle valmistui rata 
liikennekuntoon toukokuun 9 paivana. Vuoden alussa oli aloitettu Kemijoessa 
olevien Vaha- ja Isohaaran siltojen jatteiden raivaus siltojen jalleenrakenta
mista silmallapitaen, mutta tuli siltakysymys uuteen vaiheeseen, kun tehtiin 
paatos Isohaaran voimalaitoksen rakentamisesta, jolloin sen patojen valmis
tuttua rata tulisi johdettavaksi niita pitkin joen yli. Joen ylittamiseksi vali
aikaisesti alettiin heti jaiden lahdon jalkeen rakentaa puupukkisiltaa ja saatiin 
se valmiiksi heinakuun 1 paivana, ja yleinen liikenne sen yli alkoi kolme pai
vaa myohemmin. Taten saatiin Kemijoen pohjoispuolella olevat radat muun 
rataverkon yhteyteen. Rovaniemen tuhottujen siltojen takana korjattiin 
myos vaurioitettua Kemijarven rataa, missa syyskuun lopulla voitiin sinne 
jaaneella veturilla ja tavaravaunuilla erillisesti liikennoida Kuluksen liikenne-
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paikalle ja vuoden lopussa km I 027 saakka. Kainuun suunnalla oli liikenne Ra.utatie
vuoden alussa kaynnissa Jokikylaan, ja saatiin se elokuun 28 paivana ulote-rakennu.I:Bet . 

tuksi Hyrynsalmelle. Yhteensa saatiin vuoden aikana liikennoitavaan kun-
toon rataa seuraa vasti: 

Ii-Kemi-Laurila .............................. . 
L'1uTila-Tornio-Aavasaksa ..................... . 
Laurila-Rovaniemi ............................. . 
Nivavaara-Vika km I 027 ...................... . 
Jokikyla-Hyrynsalmi .......................... . 

Yhteensa 

Suoritetut tyot: 

77 km 
86 >> 

I06 >> 

48 >> 

I6 >> 

333 km 

Pengerrystyot ja raidesomn kuljetus: Pengerrystoita suoritettiin Simoj oen 
valiaikaisen sillan kiertoradalla ja Lautiosaaren -Laurilan valisella 3.094 km 
pituisella lnertorataosuudella, johon ~;;isaltyy Kemijoen valiaikainen l.o7o km 
pituinen silta, Iillnka lisaksi pengertaytetta kuljetE'ttrin yleensa korjattujen 
siltamuurien taakse. Ra1desoraa kuljetettiin Iijoen-Kelilln valille Pikkaralan 
sorakuopasta. Lisamaata kuljetettiin Ajoksen ja soraa Laivajarven sora
kuopista Kemijoen patorakennuksille seka Kaakamojoen valiaikaiseen penke
reeseen, useitten siltojen paihin seka Kemin uuden veturitallin raiteistoon. 

Rummut ja ratasillat: Rumpuja korjattiin lin ja Kemin valilla lopulliseen 
kuntoon 7 ja valiaikaisesti 4 kpl. Kemin-Laurilan-Kaulirannan ja Lauri
lan-Rovaniemen valilla korjattiin aluksi pumakenteiseksi 24 rumpua, joista 
myohemmin I5 kpl ehdittiin saada lopullisesti korjatuiksi. Siltoja kunnostet
tiin Oulun pohjoispuoleisilla rataosilla seuraavasti: valiaikaisia siltoja raken
nettiin 73 kpl, joista pisimmat olivat Kemijoen I 070 m, Iijoen 3I8 m, Simo
joen I50 m ja Liakanjoen I52 m pituiset sillat. Ennen jaanlahtoa ehdittiin 
Kuivajoen ja Simojoen tilapaiset slllat korvata pysyvaisemmilla rakenteilla, 
kun naiden molempien muurit saatiin kunnostetuiksi, ja sitapaitsi asennettiin 
Kuivajoen siltaan uusi 33 m jannemittainen levysilta keskijanteeksi ja Simo
joelle niinikaan uusi 32.72 m ristikkosilta, kun taas sen rikottu 73 m ristikko
janne korjattiin, minka lisaksi Simojoen siltaan tarvittava lisajanne 11.6 m 
seka Kuivajoen sillan 16.72 m pituiset sivujanteet valmistettiin valiaikaisesti 
I P-palkeista. Lopulliseen kuntoon rakennettiin alunperin Karjalahden 8 m 
janteinen rautabetonikantinen silta Kemissa. Seuraavien siltojen muurit tuli
vat myos taydelleen kunnostetuiksi, nim. Kaakamojoen km 870+793 m , 
Laurila-Tornio, Liakanjoen km 904+713 m, Tornio-Kauliranta, Autionojan 
km 949+989 m, Hirvasjoen km 955+516 m, Hirvaan alikulkusillan km 
956+532 m ja Paivalllsenojan km 957 +712 m, kaikki nelja viimeksimainittua 
rataosalla Laurila-Rovaniemi. 

Kontiomaen-Hyrynsalmen rataosalla saatettiin viiliaikaiseen kuntoon 
3 siltaa, joista suurimman e]i Ka1liokosken si1lan tuhotut muurit lisaksi tulivat 
lopullisesti korjatuiksi. Tuhottujen siltojen raivaus-, nosto- ja korjaustoita, 
samoinkuin uusien siltajanteiden asennuksia ja muurien jalleenrakennustoita 
ovat laskutyona suorittaneet aliamainitut rakennusyhtiot ja konepajat seu
raavasti: 

R u on a Oy, Raahe: 8 vanhan rjstikkojanteen kunnostus Iijoen viili
aikaista siltaa varten; K on e p a j a A. G ron roo s Oy, Turku: Iijoen 
seka Ounaskosken ja Suutarinkorvan siltajanteiden paloittelu; A. A hI
s t rom Oy, K one p a j a, Varkaus: Kuivajoen 33 m sillan asennus; 
Oy C on s t r u c to r Ab, Helsinki: Simojoen sillan muurien korjaus; W a r t
s i I a-Y h t y m a Oy, K one j a S i 1 t a, Helsinki: Kahden valiaikaisen 
palkkijanteen hankinta Kuivajoen sUtaan, Simojoen siltajanteiden nosto, kor
jaus ja asennus, Kemijoen Isohaaran ja Vahahaaran (osaurakkana) janteiden 
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Rautatie- poisto seka Isohaaran valiaikaisen sillan ristikkoj an teen kokoonpanotyo seka 
raken1tukset.Keroputaan ja Veitikanojan janteiden korjaus; C y k 1 o p Rake n nus

o sake y h t i o, Helsinki: Kemijoen Vahahaaran siltajanteiden (osa
urakkana) ja mriurikivien talteenotto seka Ounaskosken ja Suutarinkorvan 
janteiden talteenotto; Tamper e en Semen t t iva 1 i m o j a Rake n
n us Oy, Tampere: Martimon- ja Tengelionjokien siltajanteiden raivaus ja 
talteenotto; Lapin Rake n nus Oy, Oulu: Kemijoen (Kemijarvi) paa
vaylan, Koivuvaylan ja Norvionvaylan, Kasmanjoen seka Vikajoki I:n, Vika
joki II:n ja Misijoen siltajanteiden raivaus ja talteenotto; Rake n n us
o sake y h t i o Pyramid, Helsinki: Kiehimanjoen siltajanteiden nosto 
ja varastointi. Urakoitsijaliikkeille maksetut erat v . 1945 ovat mk 
58 944 680: -. 

Paallysrakenne: Rataosalla Ii-Kemi korjattiin ja naulattiin osittain uudel
leen tuhotut raiteet ja vaihteet. Rataosilla Kemi-Laurila-Kauliranta ja 
Laurila-Jaati1a korjattiin ja uudelleen naulattiin paaraidetta 19.2 km ja 
sivuraidetta 2 .6 km. Vaihteita korjattiin ja uusittiin 65 kpl. 

Rataosalla Jaatila-Rovaniemi-Kemijarvi korjattiin valiaikaisesti ja 
uudelleen naulattiin paaraidetta 29,7 km ja sivuraidetta 15,4 km seka naulat
tiin 55 vaihdetta. 

Huonerakenn'Ukset: 01 h a van, K u ivan i em en ja Simon asema
rakennuksi sa suoritettiin korjaustoita ja sisapuolista kunnostamista. K e
m i s s a tehtiin veturitallin perustukset 3 pilttuulle. Paivystyshuone, auto
vaja ja iso talousrakennus seka uusi veturin kaanto1ava rakennettiin. La u
ri 1 ass a valmistuivat va.Uaikainen vesitorni ja kaksoissauna . Asemata.lo, 
virkamiesasunto ja kaksoisvahtitupa tulivat sisustustyovaiheeseen, ja niiden 
ulkohuonerakennukset aloitettiin. Torma s s a tehtiin laiturirakennuksen 
kivijalka. K o s ken k y 1 ass a valmistuivat laiturirakennus ja 2-perheen 
asunto ulkorakennuksineen sisustustyovaiheeseen. Tervo 1 ass a saatiin 
asemata1o viimeistelyasteeseen. 2 perheen asunnon, kaksoisvahtituvan ja 
kaksoissaunan sisustustyot siirtyivat seuraavalle vuodelle. Valiaikainen vesi
torni valmistui. Louella ja J a at i lass a laiturituparakennusten ra
kennustyot aloitettiin. K o i v us sa rakennettiin valiaikainen vesitorni ja 
lopullisen vesitornin perustus. R u i k ass a a1oitettiin vahtituvan ja M u u
r o lass a pysakkirakennuksen rakentaminen. A 1 avo j a k kala s sa ra
kennettiin 1aiturirakennus vesikattoon, Y 1 ito r n i ossa korjattiin veturi
talli. R o van i em ell a ja sen itapuoleisilla liikennepaikoilla pystytettiin 
y1eensa vain parakkeja y. m . valiaikaisia rakennuksia . Seuraavia lopullisiakin 
huonerakennustoita kuitenkin suoritettiin: R ova n i em ell a entisen 
asemapaallikon rakennuksen jatkaminen, 10 kpl )>Somakoto»-Jevyta1oja seka 
niiden u1korakennukset ja kellarit ja kaksi kaksoissaunaa, Pi i russ a rata
vartijan asuinrakennus, Vi ass a ja K u us iva a r ass a sauna, K e m i
j..!.; v e 11 a 2-perheen asuinrakennus ja yopy~iskoti. 

L ennatin ja puhelin: Aluksi korjattiin linjat kayttokuntoon ti1apaisesti 
kaikilla muilla rataosilla paitsi Kemijarven-KelloseHin valillii, missii vuoden 
loppuun mennessii ehdittiin km:lle 1 100 Kursun ja Sa1mivaaran valille. Sen 
lisaksi saatiin niiden lopullinen korjaus suoritetuksi Kaulirannan suunnalla 
Karunkiin saakka ja Rovanierr.en radalla Rovaniemelle asti. 

Rautatie
tutl:imu kset. 

Rautatietutkim'Ukset. 
V arojen kaytto: 

Rautatietutkimuksiin kaytettiin vuonna 1945 varsinaisia tutkimusvaroja 
seuraavasti: 
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Siirtynyt vuodelta 1944 12 Pl. XI: 7. v. 1942 ..... • • • 0 ....... 
~ •> •> 12 Pl. XII: 6, v. 1943 ..... .. 0. 0 0. 0 ••• 

mk 3 228· 50 Rautatie-
269 7 62; 45tutkimu.l:set. 

•> •> 12 Pl. XII: 6, v . 1943 ..... .. . . • • • • • 0. 50 000: -
•> 12 Pl. XII: 6, v. 1944 . . .. . • 0 0 • . . . . . . . 470 000: -

•> •> •> 12 Pl. XII: 6, v. 1944 ..... .. . . . . . . .. . 30 000: -
Myonnetty vuodelle 19_45, 12 PL XII: 6 0 ••• 0 0 • •• •• . . . . . . . . . . .. . 500 000: -

Yhtc-ensa mk 1 322 990: 95 

Kaytetty VU011na 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 358 762: 95 

Siirtyy vuodelle 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • mk 964 228: -

Suoritetut tutkimukset: 

Kauklahden-Lohjan ja Huopalahden-Ojakkalan r:Ltasuunnat. 
Vuonna 1944 suoritetun K auk 1 a h de n-L o h j an ratasuunnan tut

kimuksen maastotoita jossain maarin taydennettiin ja linjaa muutettiin. 
Ratasuunnan koko pituus pysyi entisena eli 32.5 kilometrina. H u o p a-
1 a h de n-0 j a k kala n ratasuunnalla suoritettiin vuoden lopulla tays
koneellinen tutkimus maastossa. Tutkittu linja alkaa Huopalahdesta, kulkee 
Pitajanmaen pohjoispuolitse Pitkajarven pohjoispaahan ja Niipperin kautta 
Luukinj arvelle, kulkien sen poikki, ja edelleen Koitalammen pohjoispaahan, 
Takkulaan ja Saarijarven koillispuolitse Ruskelaan kiertaen Salmijarven ita
ja pohjoispuolitse Ojakkalaan. Tutkitun, varsin vaikeamaastoisen rata
suunnan pituus on 34 . 1 km. 

Lisaksi tutkittiin mahdollisuus paasta edellisena vuonna tutkitulta H uopa
lahden--8elkin ratasuunnalta Ali-Lepsaman kylan etelapaii.sta nyt tutkitulle 
Ojakkalaan johtavalle suunnalle, jolloin pohjois-Espoon korkea kallioinen 
maasto tulisi kierretyksi pohjoispuolitse . Tama pitempi Huopalahden-Ojak
kalan ratasuunta alkaa Huopalahdesta ja kulkee Hameenkylan pohjois
puolitse Vahalammille, sielta purouomia pitkin Lepsamanjoen laaksoon, 
kaantyy Ali-Lepsaman kylan etelapuolella lanteen yhtyen Iyhempaan Huopa
lahden- Ojakkalan ratasuuntaan Ruskelan kylan luoteispuolella ja paattyen 
Ojakkalan asemalle. Taman, edellista helpomman ratasuunnan pituus on 
37 ktr. 

Vuonna 1945 kaynnissa olleisiin rautatierakennuksiin niiden aloittamisesta 
lahtien kaytetyt rahamaarat, taysiksi markoiksi tasoitettuina, seka rautatie
tutkimuksiin kertomusvuonna kaytetyt varat ilmenevat seuraavasta taulu
kosta. 

Kontiomiiki Aitonevan 
I~Impele-

Pohjois-
Vuosi -Taiva l- Suola!.ti- Orivesi- Kemijarvi rata- Suomen Yhteensii 

ko ki Haapajiirvi J iimsii -sana rakennus Parikkala radan-
korjaukset 

1934 2 017109 2 017109 
1935 9 611692 9 611692 
1936 10 521163 10 521163 
1937 9 712 299 9 712 299 
1938 12 450 915 1601382 491053 14 543 350 
1939 29 912 353 10 081576 11861449 51855 378 
1940 4 443 702 6 333 869 16 931 281 75 023169 102 732 021 
1941 3 867 966 5 027 573 19 759 320 173 277 878 201932 737 

1942 1 
5 391173 6 348 928 19 493 313 111279 359 142 512 773 

1943 6 373486 6 333 637 12 097 374 86 576 931 111381428 
1944 4031845 4050136 14468 874 23 024 630 5 401569 2 883 980 53 861034 
1945 3 958 285 5189 915 49 228 700 404 935 5 053 277 7 072 596 296 997 938 367 905 646 

1102 291 9881 44 967 0161144 331 3641469 586 902110 454 84617 072 5961299 881 91811 078 586 630 

Rautatietutkimukset v. 1945 358 763 

Mk II 078 945 393 
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v. 1946. 
ra~~~':f~~~to Vuonna 1946 jatkettiin rautatierakennusosaston toimesta Oriveden-Jam-

san rautatien ja Simpeleen-Parikkalan yhdysradan rakentamista seka Poh
jois-Suomen sodassa tuhottujen ratojen korjaamistao Niinikaan suorit~ttiin 
Suolahden-Haapajarven radan liikenteelle avatulla osalla Suolahti-Aane
koski taydennystoita seka jatkettlin vahaisessa maarin rakentamista edelleen 
Aanekoskelta Saarij arvelle pain, miss a ne olivat olleet aikaisemminkin kayn
nissao Toukokuussa alettiin tyot myos radan rakentamiseksi Saaksj arven 
pysakilta Tampereen lentokonetehtaalleo 

Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin eri rautatierakennuksilla ja muilla 
rautatierakennusosaston alaisilla tyopa1koilla seuraavasti: 

Suolahden-Haapajiirven m utatierakenn us o 

Rata oli paatetty rakennettavaksi huhtikuun 20 paivana 1934 annetulla 
lailla rautatierakennuksista vuosina 1934-19380 Sen pituus on 167 kmo 
Toita, jotka oli alettu lokakuussa 1938, jatkettiin varsin rajoitetussa laajuu
dessa kuten edellisinakin vuosinao 

V arojen kiiyttii: 
Siirtynyt vuodelta 1945, 19 Pl. I: 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mk 17 334 331: 20 
Myonn etty vuodelle 1946, 19 Pl. I: 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mk 17 334 331: 20 

Kaytetty vuonn 1946 ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 0 ..•.•.. . ... . • 0 . •> 11 195 484: 80 
Siirtyy vuodelle 1947 .. 0 .. 0 .......• . .• 0 ... 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 .. . 0 0. 0. • mk 6 138 846: 40 

Suoritetut tyot: 
To1ta jatkettiin pienella, keskimaarin 60 miehen tyovoimalla jane kohdis

tuivat Aanekosken aseman, km 3 olevan ~~vuoren maaleikkaukseen ja 
Paatelanlahden penkereeseen, minka Hsaksi Aanekosken Hi.nsipuolella suori
tettiin 5 km matkalla pengerrys-, silta- ja rumputoita. 

Pengerrystyot ja raidesomn,.kuljetus. Raidesoraa kuljetettiin Laukaan .~ora
maesta junilla Suolahden-Aanekosken valin loppusorastukseen ja Aane
kosken ratapihalle. Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu 
v . 1946 seka rautatierakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

T yo 1 a i i 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta o 0 0 0 o o 0 o o o o 0 . o . . 
Ka~:rettou maata laskuojista ja purojen 

SlliTOISta o o o . o o . . o . o . o . o o o o o o o ... o 
Siirretty maata ojista penkereisiin 0 • 0 o o 

•> •> ,, syrjaiin 0. 0 0 0 .. 0. 
>> ,> leikka uksista penkereisiin 
•> •> leikkauksista syrjaiin 0. 0 

Tuotu lisiimaata penkereisiin ilman nor
maaliraiteen jtmia . o o o o 0 o o o 0 0 0 o o 0 0 

Tuotu lisamaata penkereisiin normaali
rai teen junilla. . 0 . . 0 . 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 .. 

Loubittu kalliota ojista 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>> •> leikkauksista .. 0 0 0 . 0 

Sii.retty isoja maakivia 0 0 .. 0 0 . 0 ... 0 0 . 
Tehty puualustaa 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>> tukimuuria 0 . 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
» kivipaallystetta 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 
» soraverhousta . 0 0 0 . 0 0 o o o o o o 0 0 o o 
» salaojaa 0 0. 0 0 0. 0 0 0 .... 0 o. o. o o o 

Sorastus: 
Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen 

junilla 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 •. 0 .. 0 0. 0. 0 0 

I 
Vo 1946 I Vvo 1938-1946 

------~~~ ~K~u~smt~ak~nn-t-,s- ---------.-.K?~~t~a-nn-ou_s_ 
Palious Pa.ljous mk 

156 m• 
230 )) 
314 >) 

3333 )) 
1396 >) 

2 756 )) 

2 654 » 

136 m• 
5192 )) 

3835 m• 

11535: -

21330:-
33540: -
40820: -

531602:-
77 627:-

-

82680:-
-
-

355 275:-
-
-

20 250:-
62568:-

-

64554: -

587005 m• 
22 782 )) 
3909 )) 

178 03705 )) 
16 252 )) 

88 369 )) 

51426 » 
-

10 330 )) 

40118 » 
-

599 >) 

1743 m• 
24529 )) 

1140 m 

107 452: 95 

103 208: 50 
344 228:20 
111523:50 

7 647 776:55 
557 560:35 

2187 444: 80 

1671727:20 
-

1078 462: 30 
1452193: 90 

-
171045: 50 
103182:-
121921:40 

65 482:85 

85 193 m• 2 947 574: 65 
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Aitaukset, tiet ja liik_rqnnepaikkain tasoitukset . Maantien siirrolla km 5 Rautlltie· 

suoritettiin lopputoita. Aanekosken asemalla taydennettiin kuormausalueen'"akennuklet. 
tasoitusta ja teita. .. .. 

Huonerakennukset. Aanekosken asemalla tehtun asemarakennuksen, rata
mestarin ja 3 perheen asuinrakennusten seka tavaramakasiinin laudoitus- ja 
maalaus- y. m. j alkityot. 

Oriveden-J amsan ra utatierakenn us. 
Rata oli paatetty rakennettavaksi kesakuun 3 paivana 1938 annetulla 

lailla rautatierakennuksista vuosina 1939-1946. Sen pituus on 66 km, mi
hin sisaltyvat 7 km pituinen Olkkolan satamarata ja 4 km pituinen Jamsan
kosken tehdasrata. V. 1946 jatkettiin marraskuussa 1938 aloitettuja toita ja 
valmistui radasta ensimmainen 12.5 km pituinen osa Orivesi-Torkkeli, siina 
maarin, etta se voitiin avata liikenteelle joulukuun 1 paivana. 

V arojen kaytfij: 
Siirtynyt vuodelta 1945, 19 Pl. I: 6 
Myonnetty vuodelle 1946, 19 Pl. I: 5 

lisaa ~ 1946, •> 

mk 4 970:-
>) 25 000 000:
~ 50 000 000: -

mk 75 004 970:-

Kaytetty vuonna 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 65 452 150: 45 

Siirtyy vuodelle 1947. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 9 552 819: 55 

Suoritetut tyot: 
Pengerrystyot ja raidesoran kuljet'U8. Pengerrystoita jatkettiin Sulkusalmen 

sillan ja Lankipohjan valilla km 8-28 seka paikoitellen km 45-60 Nytky
men-Jamsankosken valilla. Lisamaata kuormattiin kaivinkoneella Hirsilan 
soramaessa ja kuljetettiin Oriveden aseman laajennukseen seka Oriveden
Torkkelin valisiin penkereisiin. Maaleikkausten luiskien soraverhous- ja 
turvehtimistoita suoritettiin seka tehtiin tuki- ja keilamuureja . Pengerrys
toita on suoritettu v. 1946 ja rautatierakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

9 

Tyol a ii 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta ... ............ . 
Ka~yett_u maata laskuojista ja purojen 

SUIT01Sta •••••.••.. .... •...•...•..• 
Siirretty maata ojista penkereisiin .... . 

~ » » syrjaan .. ... ... . 
» » leikkauksista penkereisiin 
» >> leikkauksista syrjiian .. . 

Tuotu lisamaata penkereisiin ilman nor-
maaliraiteen junia ................ . 

Tuotn lisiimaata penkereisiin normaali-
raiteen junilla ................... . 

Louhittu kalliota ojista ............. . 
• >> leikkauksista .. .... . 

Saretty isoja maakivia ........ . .... . 
Tehty puualustaa .............. .. .. . 

b tukimuuria ....... ........... . 
» kivipii.iillystetta ......... .... . . 
•> turvepeitetta . ...... .. ....... . 
» salaoJaa .... ..... ... .. ... . ... . 

Sorastus: 

I 
V. 1946 I Vv. 1938-1946 

------.-1 -=K~us""mta-kn_n_us- --·---.,.-~ -K=-us""ta-nn-us-1 
Paljons P!lljous mk 

3904:- 210 360:45 

3 249 m• -392161:- 32141.9 m• 1255 927: 95 
3035 )) 253 216: - 55 84.6 » 1 611 204: 75 
1563 )) 132 570: - 12 256 » 454149: 55 

49 241 )) 7 840 686: 40 572 633 » 37 923 802: 55 
1816 )) 286 308: - 22 958 >) 1107 798: 30 

2 024 )) 233 377: - 62 901 » 1 327 550: 20 

)) 9 018 679: 25 160 331 )) 16 537 659: 45 82 364 
75 

28 311 
5235 

)) 12 570:- 1507.5 » 175 473: 90 
)) 10 095 697: 90 215 070.6 )) 37 337 866: 60 

408,5 )) 
33 m• 

17 624 )) 
128 m' 

583 096:- 47 045.5 )) 2 523 782: 75 
- - 23635:20 

89 845: 75 1 372.5 » 394 097: 50 
35 612: - 9 434.5 m• 495 339: -

340 028: - 53 870 » 557 058: 15 
68 291: - 405 ID' 214 942: 65 

K~lje~ettu raidesoraa normaaliraiteen 
]unilla . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 17 530 m• 1213185:- 43199 m• 2 601372: 40 

8155-50 
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Rautatie- Rummut ja mtasillat. Ratarumpuja valmistui 4 kpl , joista yksi oli rauta-
rakennukset.b t "k t" M · l" ... ·· ht ·· 210 3 e on1 an men. uur1a o 1 na1ssa y eensa m . 

Sulkusalmen sillalla jm. 22+26+22 m km 9 valmistui puupaallysrakenne. 
Alikulkusillalla km 24 aloitettiin perustamistyot. Jamsanjoen sillalla, km 59, 
jm. 12+48+12 m, tehtiin peruspaalutukset, valettiin perustukset seka muu
rattiin molemmat pilarit ja Oriveden puoleinen maatuki tulvavesipintaan asti. 

Paallysrakenne. Oriveden ratapihan paallysrakennusta jatkettiin vahai-
essa maarassa. Paaraidetta kiskoitettiin km 8-15 valilla 7.s km ja Torkkelin 

laiturivaihteella naulattiin 0.9 5 km sivuraiteita ja 6 vaihdetta. Oriveden
Torkkelin valinen rataosa sorastettiin Hirsilan sorakuopasta noin puoleen 
maaraansa. 

Aitaukset ja tiet. Tasoylikaytavia on rakennettu yhteensa 28 kpl. 
Huonerakennukset. Lopullisia rakennuksia valmistui Evajarvella 1-perheen 

asuinrakennus ulkohuonerakennuksineen ja Torkkelissa pienityyppinen auna 
ja kaivo. Torkkelin laiturituvan teko aloitett1in. Eraita majoitusparakkeja 
pystytettiin. 

Simpeleen-Parikkalan yhdysratarakennus. 
Taman 19 km pituisen yhdysradan rakentamisesta teki Eduskunta paa

toksen maaliskuun 28 paivana 1945. Vuonna 1946 jatkettiin syksylla 1945 
alettuja toita keskimaarin 220 miehen tyovoimalla. 

V arojen kaytt6: 
Siirtynyt vuodelta 1945, 19 Pl. I: 6a . , .. . ...... . .. . . .. .... . . mk 17 927 403: 60 

•> 20 000 000: -Myonnetty vuoclelle 1946, 19 Pl. I: 5 .............. . ........ . 
mk 37 927 403: 60 

Kaytetty vuonna 194-6 ..... .......... ......... .. ...... .... . . . >} 36 782 322: 05 
mk 1 145 081: 55 Siirtyy vuoclelle 194 7 .. ... ........... . .......... .. .... ....... . 

Suoritetut tyot: 
Pengerrystyot ja raidesomn kuljetus. Rata-alueen raivaus suoritettiin lop

puun ja pengerrystoita suoritettiin koko rataosalla. Lisamaata kuormattiin 
kaivinkoneella Laikon soramaesta ja rakennettavan radan vaiTelta. Verhous
j a salaoj itustoita suoritettiin . Pengerrystoita on suoritettu v. 1946 seka rata
rakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

Ty ii laj i 
v . 1946 I Vv. 194 5- 1946 

p I' I Kustann~ Paljous Kustannus 
a )OUS mk mk 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta ............... . 288 264: - 437 540:10 
Kaivettu maata laskuojista .. .. . · .... . 
Siirretty maata ojista penkereisiin .. .. . 

>> » '' syrjiian ........ . 
>> >> leikkauksista penkereisiin 
>> » leikkauksista syrj aii.n . .. 

Tuotu lisamaata penkereisiin ilman nor-
maaliraiteen junia .... .. ........ . . . 

Tuotu lisamaata penkereisiin normaali-
raiteen j unilla ................... . 

745 m• 68 935:50 1523 m• 138 918:50 
7 513 )) 828 311:50 7 969 967 807:35 
1675 >) 126 785: - 1675 126785: -

69 778 )) 11334 660: 10 76169 )) 12 472 669: 85 
3867 >) 385244: - 6 374 >) 591676: -

24907 >) 2 413 423:- 24 907 )) 2 413423:-

60 710 4 542 985:15 61398 )) 4 779 032:15 
Louhittu kalliota ojista . .. .... .. .. . . . 

>> >> leikkauksista ...... . 
179 120 346:- 179 )) J20 346: -

1401 >) 1336 058:85 1401 >) 1470 435:60 
Siiretty isoja maakiviii. .. . .......... . 
Tehty puualustaa .......... . ....... . 

kivipaallystetta .............. . 
>> turvepeitetta ................ . 
» salaojaa ..................... . 

2 289 >) 423 072:- 2 783 >) 528245: -
101537: - 101537: -

152 m• 30940:- 152 m• 30 940: -
3855 >) 56390: - 3855 >> 56 390:-

97 m 87 638: - 97 m 87 638:-

Sorastus: 
Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen 

junilla .... ........... .. .. .. ..... . 2 799 m• 84008:- 4909 m• 192 808: 50 
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Rummut ja ratasillat. Rumpuja valmistui 5 kpl ja tyot aloitettiin 4:lla Rautatie
muulla. Joukionsalmen sillalla km 11 aloitettiin perustamistyot ja muuri-rakmnukset 

kivien hankinta suoritettiin. 
Piiiillysrakenne. Valiaikaista raidetta naulattiin 1.151 km. Parikkalan ase

malla suoritettiin 11. ratajakson toimesta paallysrakennustoita jossain maarin. 
Aitaukset ja tiet. Jarjestettiin 4 tasoristeilya ja Parikkalan asemalla rata

pihalaajennuksen yhteydessa jatkettiin tienalaista betonirumpua 12 m. 
Huonerakennukset. Virkail•joita ja tyontekijoita varten pystytettiin 9 

asuinparakkia. 
Viestilaitteet . Simpeleen-Parikkalan valille asennettiin 4-lankainen viesti

linja. 

Pohjois-Suomen t·adankorjaukset. 
Rautatierakennusosaston tehtavaksi I. 12. 44 siirtyneita havitettyjen poh

joisten rataosien korjaustoita jatkettiin v. 1946 huomattavin maararahoin ja 
tyovoimin. Vuoden alussa oli tyot jaettu Kemin ja Rovaniemen piirien seka 
7., 8. ja 9. ratajaksojen kesken. Kesakuun alusta lukien lakkautettiin Kemin 
piiri ja tyot silta osalta siirrettiin 8. ratajaksolle rajana Rovaniemen piirin 
kanssa km 970 Rovaniemen etelapuolella. Tyovoima oli 7. ja 9. ratajaksossa 
yhteensa keskimaarin 40, 8. ratajaksossa noin 200 ja radankorjauspiireissa 
yli 900 miesta. Lisaksi suorittivat urakalla Lapin Rakennus Oy Kemijarven 
siltaosien nostoa ja Tasera Oy Raudanjoen rautajanteen ja itaisen maatuen 
purkamista, ja vuoden lopulla aloitti urakalla toiminiroi Otto Wuorio ja 
Kumpp. Rakennusliike, Rovaniemen 4-kerroksisen 24-perheen asuintalon 
rakentamistyot . 

V arojen kaytto: 
Myi:innetty vuodelle 1946, 19 Pl. I: 8 

~ lisaa •> 1946, 
>) >) >) 1946, 

Kaytetty vuonna 1946: 

Ra utatierakenn usosasto: 

>) 

>) 

Rataosa Oulu-Kemi .. ... . ............. . 
Kemi-Ka.uliranta-Rovaniemi .. . 

•> Rovaniemi-Kellosell~a . .. . . . .... . 
•> Vaala-Hyrynsalmi ............. . 

Rataosasto: 
7. ratajakso .... . ....................... . 
8. . . .... . ...... . .. . ........ . .. . 
9. . . . ......................... . 

mk 

>) 

rnk 

~ 

mk 150 000 000: -
>) 171 000 000: -
~ 40 000 000: -

Yhteensa mk 361 ooo 000: -

5 129 4-21: 50 
62 407 253: 25 

204 556 470: 70 
8 671 799: 50 mk 280 764 944: 95 

2 710 576: 35 
40 675 760: 50 

2 303 662: 60 mk 45 689 999: 45 

mk 326 454 944: 40 

Siirtyy vuodelle 1947 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 34 545 055: 60 

Vuonna 1946 jatkettiin aikaisemmin valiaikaisesti korjattujen ja liiken
teelle avattujen ratojen lopuJlisia korjauksia ja suoritettiin valiaikaisia kor
jauksia Vian-Kerilljarven ja Kemijarven-Kelloselan rataosilla. Ounasjoen 
2.3 km pituinen osittain jaalle rakennettu kiertorata valmistui tammikuun 
lopussa, helmikuun 11 paivana saatiin yhteys Misiin ja maaliskuun 19 paivana 
Kemijarvelle asti. Korjausjuna siirrettiin huhtikuun alkupaivina Kemijarven 
satamasta jaitse vesiston yli sen itapuoleHe. Ounasjoen jaarata Rovaniemella 
katkesi huhtikuun 10 paivana ja Nivavaaran-Kemijarven liikenne jai erilli-
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Rautatir- seksi . Rautatieliikenne Kemissa Lautiosaaren-Laurilan valilla siirrettiin 
rakennukset p h' 1 V . 0 k t ll . l . k d ll h h 'k .. , · o JO an 01ma y:n ra en ama e vo1ma a1to sen pa o e u t1 uun Vll-

meisena paivana ja maantieliikenne valittomasti sen jalkeen . Ounasjoen 
pukkisilta Rovaniemella valmistui heinakuun 21 paivaan, jolloin saatiin taas 
s~o~a: j~nayht~ys Kemijarvelle asti. Kemijarven itapuolella korjattiin rataa 
vahaika1seen liikennekuntoon vuoden 1946 loppuun mennessa Kelloselan ita
puolelle km 1 139 asti. Kemijarven yli kiskoitettiin joulukuussa raide jaalle. 

Suoritetut tyot: 
Pengen·ystyot ja midesoran htljet~£8. Varsinaisia pengerrystoita esiintyi 

vain vahan, koska tuho ei yleensa ollut kohdistunut muuhun alusrakentee
seen kuin siltoihin. Suurimman tyon suoritti Pohjolan Voima Oy rakenta
malla Kemijoen Vahahaaran ja Vallitunsaaren yli maapadon valtionrauta
teiden ottaessa sovitulla tavalla osaa kustannuksiin seka vuokratessa tyohon 
kaivinkoneita ja normaaliradanjunia y. m. 

Rummut ja ratasillat. Iijoella tehtiin sillan ylapuolelle 4 tilapaista jaan
murtajaa. Samaten myos Kalliokoskella Ristijarvella 3 samanlaista jaan
murtajaa. Kemin kiertoradan pukkisilta purettiin ennen jaanlahtoa ja puut 
kaytettiin sen jalkeen Ounasjoen kiertoradan pukkisiltaan Rovaniemella. 
Yleensa selviydyttiin kevaisesta j aanlahdosta liikennehairioitta. Rova
niemen-Kemijarven valilla rakennettiin kaikki pukkisillat ja Sallan radalla, 
Kemijarven ylityspaikkaa ja kahta Kelloselan itapuolella ollutta pienehkoa 
siltaa lukuunottamatta, rakennettiin niinikaan tarvittavat valiaikaiset sillat. 
Vuoden kuluessa valmistuneiden valiaikaisten pukkisiltojen yhteen]askettu 
pituus on 3.2 km, ja pisin niista oli Rovaniemen kiertoradalla Ounasjoen yli 
johtava silta, pituudeltaan miltei tasan l.o km. 

Lopullisesti korjattiin rumpuja yhteensa 18 kpl. Silloista tulivat lopulli
sesti korjatuiksi Lietejoen 15 m aukkoinen kiviholvisilta Hyrynsalmella ja 
Vian lahella km:lla 1 012 oleva 2. 5 m betonikantinen silta. Rautatie- ja maan
tieliikenteiden Kemijoen voimalaitospadolle tapahtuvan jarjestelyn yhtey
dessa Laurilan ratapihan etelapaahan rakennettavasta uudesta alikulku
sillasta valmistui kahta raidetta vastaava osa. Siltamuureja ja pilareita kor
jattiin lisaksi: Laurilan-Tornion valilla Raumanjoen maatuet, Laurilan
Rovaniemen valilla Kaisa-, Loue- ja Pisajokien maatuet, Rovaniemella 
Ounaskosken I maatuki seka I ja V virtapilari, ja otettiin talloin rakenteessa 
huomioon uusi siltatyyppi rautatie- ja maantieliikenteen tullessa eri paarteiUe. 
Kemijarvella korjattiin Lohilahden molempien siltojen maatuet, Poylion
salmen I maatuen alaosa seka Kemijarven paavaylan I maatuen alaosa. 

Piii:illysrakenne. Tuhottua paaraidetta korjattiin Rovaniemen itapuolella 
valiaikaisesti 115 km, sivuraiteita n. 8 km seka 78 vaihdetta . Paaraidetta jai 
viela korjaamatta Aavasaksan-Kaulirannan 7 km pituinen vali ja Rova
niemen itapuolella kahdella siltapaikalla seka Kelloselan itapuolella yhteensa 
6 . 58 km. 

Huonerakennukset. Rovaniemen itapuolella pystytettiin suurehko maara 
valiaikaisia rakennuksia, joista mainittakoon: 3 liikenneparakkia, 58 asuin
ja ruokailuparakkia, 2 saunaa, 50 erilaista ulkohuonerakennusta, 4 autotallia, 
2 pumppuhuonetta ja 1 vesitorni. 

Lopullisia liikennerakennuksia valmistui Tornion-Kaulirannan rataosalla 
Alavojakk:alaan ja Laurilan-Rovaniemen valilla kaikki yhdeksan liikenne
rakennusta. Rovaniemen itapuolella niita oli rakenteilla 7 kpl. Asuinraken
nuksia valmistui 10 kpl eli kaikki Rovaniemelle saakk:a, ja rakenteilla oli 
Rovaniemella ja sen itapuolella yhteensa 15 kpl. Saunoja valmistui yhteensa 
11 kpl ja erilaisia ulkohuonerakennuksia 30 kpl. Erillisia tavarasuojia val
mistui Lautiosaareen, Laurilaan , Tervolaan ja Kemijarvelle. Kemin veturi-
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tallilla valmistui 3-sijainen ja valmistumassa oli 7-sijainen osa. Misiin valmis- Rautatie-
. h 1 · · · · · · k · rakennttk8et . tm pumppu uone, tyon a a1sena on 2 ves1torma Ja 1 vesiVIS ur1. 

Radan var'.U8teet. Rovaniemelle asennettiin valiaikainen veturinkaantolava. 
Kemiin ja Rovaniemelle tehtiin vaunuvaa'at kojuineen ja Rovaniemen vali
aikaiselle halonantopaikalle vyorytyslaituri, mika koneistettiin. 

Viestilinjojen kunnostamista jatkettiin korjaamalla johdot alustavasti 
kayttokuntoon valtakunnan rajalle saakka. Lopullista korjausta suoritettiin 
Rovaniemen- Kemijarven valilla. 

Tampereen lentokonetehtaan ratarakennus. 
Valtion lentokonetehtaan aloitteesta ja sen hankittua kauppa ja teollisuus

ministeriolta 40 miljoonan markan suuruisen rakennusmaararahan teki rauta
tiehallitus esityksen 6.4 km pituisen haararadan rakentamisesta Saaksjarven 
asemalta Pyhajarven rannalla olevalle lentokonetehtaalle vuoden alussa val
mistuneen suunnitelman mukaisesti. Kulkulaitosten ja yleisten toiden minis
terion suostuttua rautatiehallituksen esitykseen ja vahvistettua ratasuunnan 
huhtikuun 16 paivana 1946 aloitettiin rakennustyot toukokuussa. 

Varojen kaytt6: 
Asetettu rautatiehallitukseu kaytettavaksi v. 1946 ............. . 
Kaytetty vuonna 1946 ........................ . .... .. .... .. . . 

Siirtyy vuodelle 1947 

Suoritetut tyot: 

mk 40 000 000: -
11 154 655: -

mk 28 845 345: -

Radan alusrakenteen rakennustoihin ryhdyttiin koko pituudella sita mu
kaan kuin tyovoimaa saatiin. Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio oli 
hyvaksynyt taman rakennustyon tyottomyystyoksi, ja oli sekatyontekijat 
otettava Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan tyottomista. 

Pengerrystyot. Maa- ja kallionlouhintat01ta tehtiin koko rataosalla etu
paassa kaatovaunukuljetusta ja yhta kaivinkonetta kaytttien. 

Rummut. Perustamistyo aloitettiin viidella rummulla, joista kolmen muu
raus myos aloitettiin yhden valmistuessa vuoden loppuun mennessa. Rumpu
kivet louhittiin Oriveden-Siitaman valilla olevasta louhoksesta saakka. 

Huonerakennukset. Lentokonetehtaan kanssa yhteistoimin rakennettiin 
tyon johtoa varten 2 x (h+k) sisaltava valiaikainen asuinrakennus. Tehtaan 
varastorakennukseen sisustettiin toimisto j~a kaksi asuinhuonetta. Lisaksi 
pystytettiin 3 ruokala- ja 3 yhteismajoitusparakkia y. m. 

Ra utatietutkim ukset. 
Varojen kaytto: 

Rautatietutkimuksiin kaytettiin vuonna 1946 tutkimusvaroja seuraavasti: 
Siirtynyt vuod elta 1945, 12 Pl. XII: 6, v . 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . mk 228 829: 50 

¥ •> •> 12 Pl. XII : 6. v . 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . 205 398: 50 
•> •> 12 Pl. XII: 6, v . 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . •> 30 000: -
•> •> •> 12 Pl. X II: 6, v . 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 500 000: -

My onnetty vuodelle 1946, 12 Pl. XII : 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 500 000: -

Yhteensa mk 1 464 228: -

Kaytetty vuonna 1946 798 012: 50 

iirtyy vuodelle 194 7 .. . ... .... .... . . .. ............. . .. .. .. .. . rnk 666 215: 50 

Taman lisaksi kustansivat eraat teoollisuuslaitokset kahden teollisuusrata
suunnan tayskoneelliset tutkim ukset. 

Rautat~
tut l.:imuu et . 
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s~writetut tutkimukset: 

Vaasan-H arman mtasuunta. 

Vuonna 1941 aloitetun Vaasan-Harman ratasuunnan tayskoneellisen 
tutkimuksen keskeydyttya sodan vuoksi anoi Vaasan Rautatietoimikunta, 
etta tutkimustyo aloitettaisiin uudelleen j a saatettaisiin paatokseen kesan 
1946 aikana. Rautatiehallituksen esityksesta valtioneuvosto suostui anomuk
seen 20. 5. 46, ja ratasuunta tutlrittiin v. 1946 aikana. 

Tutrottu suunta alkaa · Mustasaaren laiturivaihteelta, kulkee Veikkaalan 
(Veikars) kylassa Kyrojoen yli Skotilan maantiesi.llan vieritse, ohittaa Vaha
kyron pitajan Mullon kylan sen etelapuolelta, kulkee 1 km Voyrin kirkon 
etelapuolella ja Parolan (Bagge) kylan halki seka sivuuttaa Kalapaan jarven 
ja Roykasjarven pohjoispaitse, kaantyy itaan ja kulkee Komossan kylan lapi 
ja Kuoppalan kylan etelapuohtse, edelleen Hanhijarven pohjoispuoJitse ja 
Ojalan kylan halki, ylittaa Lahdenkylassa MantyHin talon etelapuolella Lapuan
joen ja kaantyen pohjoiseen tulee Harman asemalle etelasta pain. Ratasuun
nan pituus on 65.2 km ja sen maasto lansiosassa kohtala1sen vaihtelevaa, 
mutta itaosassa, varsinkin viimeisen 23 km matkalla sensijaan varsin tasaista. 

· Turun-Paraisten ratasuunta. 

Paraisten Kalkkivuori Oy:n anottua, etta yhtion kustannuksella tutkit
taisiin rautatie Turun-Piikkion rataosalta yhtiOn tehtaille Paraisiin, antoi 
kulkulaitosten ja ylejsten toiden ministerio 12. 3. 46 siihen suostumuksensa. 
Tutkimus· maastossa aloitettiin kevaalla ja rautatiesuunnitelma valmistui 
syksylla. 

Ratasuunta lahtee Kupittaan asemalta kaakkoon pain, ylittaa Turun
Helsingin maantien siita Paraisiin erkanevan maantieristeyksen itapuolella 
ja seuraten viimemainitun tien suuntaa ylittaa Pohjoissalmen ja sen jalkeen 
Kuusiston kirkolle menevan maantien sen erotessa Paraisten maantiesta, 
kaantyy sitten etelaan Kuusiston kirkonkylan lansipuolitse ja ylitettyaan 
Kirjalan salmen (Ravsund) kulkee Kirjalan saaren lapi lounaaseen kaantyen 
ja ylittaa Hassundin maantiesillan vieressa sen itapuolella, jatkuu edelleen 
etelalounaaseen ja paattyy Paraisten asutusalueen italaitaan Kyrkfjardenista 
pohjoiseen pistavan lahden itarannalle. Radan pituus on 2l.s km, ja paate
kohdasta Paraisten asemalta rakennettaisiin edelleen yli 3. 5 km pituinen 
tehtaan raide. 

Maasto tutkitulla ratasuunnalla on yleensa vaikea. Rakennuskustannuk
siin vaikuttavat ratkaisevasti kolmen leveahkon, syvan ja rakennuspohjaltaan 
huonon merensalmen ylityskohdat, jotka kohottavat ratasuunnan varsin 
korkeaan kalleusluokkaan. 

Jyvaskylan-M uuramen ratas~~unta. 

Ratasuunta Jyvaskyla-Saynatsalo on v. 1935 rautatierakennusosaston 
toimesta ja Job. Parviaisen Tehtaat 0. Y:n kustantamana tutkittu tays
koneellisesti samalla huomioonottaen sen jatkamismahdollisuus Muurameen, 
mista edelleen rata aikanaan voisi jatkua Oriveden- Jamsan radan paate
kohtaan Jamsankoskelle. Mainitun teollisuuslaitoksen ja Jyvaskylan kau
pungin nyt yhteisesti pyydettya tarkoituksiinsa sopivamman suunnan tutki
mista ja rautatiehallituksen esitettya toimitettav!:Lksi tarpeellisen muutos
linjan tutkimuksen valilla Jyvaskyla-Muurame anojain lmstannuksella 
kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio maarasi 19. 7. 46 sanotun tutlri
muksen toimitettavaksi. Tutlrimustyot maastossa aloitettiin syksylla, mutta 
siirtyivat ne osittain viela seuraavalle vuodelle. 
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llautatie· 
tutkimttkBet. 

Vuonna 1946 kaynrussa olleisiin rautatierakennuksiin ja radankorjauksiin 
niiden aloittamisesta lahtien kaytetyt rahamaarat, taysiksi markoiksi. tlOtsoi
tettuina, seka niihin ja rautatietutkimuksiin kaikkiaan kertomusvuonna kay
tetyt varat ilmenevat seuraavasta taulukosta. 

Tampereen I Kontiomaki Suolahtl- Orivesi- Kcmijarvi-
Aitonevan 

Slmpele-
Pohjols-Suo- lentokone· 

Vuosi -Taival· rata raken- men radan- tehtaan 
koski Haapajarvi Jiimsa Sail a nus Par!kkala korjaukset rataraken-

I nus 

1934 2017109 
1935 9 611 692 
1936 10 521163 
1937 9 712 299 
1938 12 450 915 1601382 491053 
1939 29 912 353 10 081576 11861449 
1940 4 443 702 6 333 869 16 931281 75 023169 
1941 3 867 966 5 027 573 19 759 320 173 277 878 
1942 5 391173 6 348 928 19 493 313 111279 359 
1943 6 373 486 6 333 637 12 097 374 86 576 931 
1944 4031845 4050136 14 468 874 23 024 630 5 401569 2 883 980 
1945 3 958 285 5189 915 49 228 700 404 935 5 053 277 7 072 596 296 997 938 
1946 - 11195 484 65 452150 2 969 010 33 756 36 782 322 326 454 944 11154 655 

1102 291 988156 162 5001209 783 5141472 555 912110 488 6021 43 854 918 j626 336 862 j l1154 655 

Yhteensa v. 1946: 
Rautatierakennukset ja radankorjauk-. 

set . . ... ... .. . ... .... ..... ...... 454 042 321:-
Rautatietutkimukset . . . . . . . . . . . . . . . 798 012: -

v. 1947· 

Vuonna 1947 jatkettiin rautatierakennusosaston toimesta, paitsi vahai- Rautatie
sessa maarin Suolahden-Haapajarven radan rakentamista .A.anekoskeltarakennukset. 
edelleen, Oriveden-Jamsan rautatien , Simpeleen-Parikkalan yhdysradan ja 
Tampereen lentokonetehtaan haararadan rakentamista seka Pohjois-Suomen 
sodass9. tuhottujen ratojen korjaamista . 

Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin eri rautatierakennuksilla ja muilla 
ra uta tierakenn usosaston alaisilla tyopaikoilla seuraa vasti: 

S uolahden-Haapajarven ra utatierakennus. 

Rata ali paatetty rakennettavaksi huhtikuun 20 paivana 1934 annetulla 
lailla rautatierakennuksista vuosina 1934-1938. Sen pituus on 167 km. 
Toita, jotka oli aloitettu lokakuussa 1938, jatkettiin varsin rajoitetussa laa
juudessa kuten edellisinakin vuosina. 

V arojen lcaytfii: 
Siirtynyt vuodelta 1946, 19 Pl. I: 5 
Myon.1etty vuodelle 1947, 19 Pl. I: 6 

mk 6 138 846: 40 
>) 25 000 000:-

rnk 31 138 846: 40 

Kaytetty vuonna 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 529 765: 70 

Siirtyy vuodelle 194.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rnk 22 609 080: 70 
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S'Uoritetut tyot: 
Aiinekosken kauppalan alueella jatkettiin pengerrystoita pienin tyovoimin. 
Pengerrystiiita ja raidesoran kuljetusta on vuonna 1947 sekii rautatieraken· 

nuksen alusta Iukien suoritettu seuraavasti: 

Ty o laj i 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta ........................... . 
Kaivettu maata laskuojista ja purojen siirroista ... . 
Siirretty maata ojista penkereisiin ............... . 

>> •> >> syrj iili.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
>> >> leikkauksista penkereisiin ......... . 
>> » leikkauksista syrjaii.n ............ . 

Tuotu lisiimaata penkereisiin ilman normaaliraiteen 
junia ................ . . ·. ·. · · · · · 

•> >> penkereisiin normaaliTaiteen junilla 
Louh.i ttu kalliota ojista ....... . ................. . 

» >> leikkauksista ........... . ...... . 
Sii.retty isoja maakiviii. .......................... . 
Tehty puualustaa .... . ......................... . 

>> tukimuuria .. . ....................... . ... . 
•> kivipaallystettii. .......................... . 

soraveThousta ............................ . 
salaojaa ..... . ........................... . 

Sorastus: 
Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen junilla 

Oriveden-J iimsiin ra utatierakenn'US. 

____ v:...:.·..;.l.::.:947 , I Paljous 
PalJ·ous I Kustannus Vv. 1938-1947 

mk 

467 m• 
1666 » 

859 » 
8 002 » 

340 )) 

4 m• 
1921 >) 

48 m• 
600 m• 

44169: -
38 524:-

206 528:-
89404:-

3 677 434:75 
120 209:-

11200:-
171979:60 

16643:-
470 754:50 

84343:-
283860:-

20160: -

6 396.5 m• 
24292 
4768 

186 868.5 >) 

16 596 

88 369 * 51426 >) 

10 334 >) 

41 758.1 * 
647 m• 

~343 m• 
24529 
1140 m' 

86 321 m• 

Rata oli paatetty rakennettavaksi kesakuun 3 paivana 1938 annetulla 
lailla rautatierakennuksista vuosina 1939-1946. Sen pituus on 66 km, mihin 
sisaltyvat 7 km pituinen Olkkolan satamarata ja 4 km pituinen Jamsankosken 
tehdasrata. Vuonna 1947 jatkettiin marraskuussa 1938 aloitettuja toita ja 
valmistui radasta aikaisemmin liikenteelle avatun 12.5 km pituisen osan 
Orivesi-Torkkeli lisaksi 6.5 km pituinen rataosa Torkkeli-Talviainen siina 
maarin, etta se voitiin avata joulukuun 1 paivana henkilo- ja vaunukuorm.a
liikenteelle. 

Varojen kiiyttii: 
Siirtynyt vuodelta 1946, 19 Pl. I: 5 
Myonnetty vuodelle 1947, 19 Pl. I: 6 

Kaytetty vuonna 1947 .. . ................. .. ........... . ... . 

Siirtyy vuodelle 1948 

Suoritetut tyot: 

mk 9 552 819: 55 
100 000 000:-

mk 109 552 819: 55 

80 948 931: 75 

mk 28 603 887: 80 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljetus. Pengerrystoita jatkettiin paaasialli
sesti Talviaisten ja Evajarven Iiikennepaikkojen viililla, mutta myos osaksi 
Nytkymen ja Jamsankosken valilla. Oriveden aseman laajennuksella suori
tettiin polttoainevaraston raiteen pengerrystyot ja aloitettiin veturitaHin rai
teen pengerrystyot. 

Lisamaata kuormattiin kaivinkoneilla Hirsiliin soramaesta ja kuljetettiin 
normaaliraidejunilla useihin penkereisiin. Pengerrystoita on suoritettu ja 
raidesoraa kuljetettu vuonna 1947 seka rautatierakennuksen alusta lukien 
seuraavast1: 



-73-

v. 1947 I vv. 
Pa ljous 

T y o lal 1 
Paljous I Kustannus 1938-1947 mk 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta ............. . .............. - 60532:- -
Kaivettu maata laskuojista ................... ... 2416 m• 462 610: - 34557.9 m• 
Siirretty maata ojista pe~~~reisiin ................ 1677 )) 334 266: 75 57 523 )) 

~ ~ » SY!Jaan ..... .. ... . .. ....... 3366 » 553 219:50 15 622 )) 

» >> rataleikkauksista penkereisiin . .. . .. 34894 )) 9 429 518:90 607 527 ~ 

>> >> rataleikkauksista syrjii.ii.n .......... 4 738 » 834 303:50 27 696 )) 

Tuo.tu .lisii.maata penkereisiin ilman nonnaaliraiteen 
3 212 437 674:- 66113 Jurua ........................................ )) » 

Tnotu lisii.maata penkereisiin nonnaaliraiteen junilla 78 036 » 9 922162:90 238 367 » 
Loubittu kalliota ojista . . . ....... .. .............. 295 )) 197 981:50 1802.5 )) 

» » leikkauksista ................... 19440 » 10 207 452: 35 234510.6 >) 
Sii.retty isoja maakiviii. . .......... .. ... . ......... 2 252 )) 475 595:50 49 297.5 )) 

Tehty puualustaa .... .. .. . ............... . ... ... - - -
» tuki- ja keilamuuria ....................... 210 » 91047:50 1582.5 )) 

)) kivipii.ii.llystettii. ....... . .. .. . ...... . .. . .... 255 m• 38 531:- 9 689.5 m• 
» soraverhousta ............................. 40 385 )) 273928: - 94255 )) 

)) salaojaa ..... . .. ... . .......... ....... . . ... 205 m• 55268:- 610 m• 

SIYrastus: 
Kuljetettu raidesoraa nonnaaliraiteen junilla .. .. .. 31002 m• - 74201 m• 

Rummut ja ratasillat. Yhden rummun kansi valettiin ja yhden muuraus 
aloitettiin. Tarkansalmen sillan km 20 terasjanne asennettiin paikoilleen, yh
den alikulkusillan betonikansi valettiin ja toisen muurit saatiin valmiiksi. 
Jamsanjoen sillan pilarien muuraaminen jatkui. Lankipohjan pysakin tulo
tiella muurattiin yhden tiesillan maatuet. 

Paiillysrakenne. Paaraidetta naulattiin 3.s km, samoin Talviaisten laituri
vaihteen sivuraiteet ja lisaraide Orivedella eli yhteensa 5 . 106 km raidetta ja 
4 vaihdetta. Oriveden-Torkkelin rataosa sorastettiin valmiiksi ja rata 
Talviaisiin saakka puoleen maaraan. 

Aitaukset ja tiet. Tasoylikaytavia tehtiin 7 kpl. Km 21-22 valmistui 1 km 
uutta siirrettya maantieta ja km 26 ja 28 tehtiin maanteiden siirtojen pen
gerrystoita. 

Huonerakennukset. Torkkelin pysakilla valmistui pysakkirakennus ja ulko
huoneita, Talviaisten pysakilla ja Jamsan asemalla eraitten rakennusten pe
rustuksia. Orivedella tehtiin kolmen yhteensa 10 asuinhuoneistoa sisaltavan 
rakennuksen ulkovuoraustyot. Lankipohjaan tehtiin valiaikaisia majoitus
parakkeja. 

Simpeleen-Parikkalan yhdysratarakennus. 
Taman 19 km pituisen yhdysradan rakentamisesta teki Eduskunta paa

toksen maaliskuun 28 paivana 1945. Vuonna 1947 jatkettiin syksylla 1945 
aloitettuja toita. Rata valmistui sellaiseen kuntoon , etta se kokonaisuudes
saan voitiin avata liikenteelle joulukuun J pi:iJ.vana. 

V arojen kayttO: 
Siirtynyt vuodelta 1946, 19 Pl. I: 5 
Myonnetty vuodelle 1947, 19 Pl. I: 6 

lisiia •> 1947 , 

K aytetty vuonna 1947 ........ ............. . ................ . 

Siirtyy vuodelle 1948 ....................................... . 

10 

mk 1 145 081: 55 
>) 70 000 000: -

20 000 000:-
mk 91 145 081: 55 

mk 77 257 829: 45 

mk 13 887 252: 10 

Raul4«e
akennuklet. r 
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P engen·ystyot ja r-aidesoran lculjet'US. Pengerrystoita jatkettiin koko radalla. 
Kaikki muut leikkaukset saatiin paaasiallisesti valmiiksi, paitsi Joukion
salmen pohjoispuolella km 12 oleva leikkaus, josta kallio-osa louhittiin, maa
leikkauksen sensijaan jaadessa kesken. Eraat penkereet jaivat niinikaan 
osittain vajaiksi. Soraa kuljetettiin alustavasti koko rataosalle paaasiassa 
Simpeleen-Koitsanlahden valilla olevasta sorakuopasta. 

Pengerrystoita on suoritettu j a r aidesoraa kuljetettu vuonna 194 7 seka 
ratarakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

T yo La j i 

Pengerrystyiit: 
Raivattu rata-aluetta .......... . . .. . ...... . . ... . . 
Kaivettu maata laskuojista ................ . •.. . . 
Siinetty maata ojista penkereisiin .............. . . 

)) )) )) syrjaiin ................... . 
>> >> leikkauksista penkereisiin .. . .. . ... . 
~ >> leikkauksista syrjaiin .. ... . .. .. ... . 

'fuotu lisamaata penkereisiin ilman normaaliTaiteen 
junia . ........... .... . ... .... .. . 

>> >> penkereisiin nonnaaliraiteen junilla 
Louhittu kalliota ojista . .. ... . . . . ........... . ... . 

>> >> leikkauksista .................. . 
Saretty isoja maakiviii .... ............. ... . . .. .. . 
Vahvistettu penkereen al ustaa ......... ... . ... . .. . 
Tebty tukimuuria .. ..... ...... . . ... .. . .... . . ... . 

kiviverhousta . . . . . ........ ..... .. ... . . ... . 
>> turveverhousta. .... . . . .. .. ...... . ... . ..... . 
» salaojaa ... .. .... . ... .. . .. . .............. . 

8orastus: 
Kuljetettu raidesoraa nOTmaali.Taiteen junilla ..... . 

Paljot1s 

1101 m' 
3 750 >) 

1122 
131375 

7 222 >) 

13110 
42 533 )) 

81 )) 
18813 

4256 

265 >) 

1718 m• 

49 m' 

8 625 m' 

v . 1947 
Kustannus 

mk 

41125:50 
319 977: -
431587:-
94 796: -

19 040 455: 40 
1397 264: -

1563 408: 90 
5 892 240:30 

49 830:-
15 571 229: 35 

828187:50 
864 834: 50 
177 876: 50 
308 557:-

38200:-

661974: 55 

Paljous 
vv. 1945-1947 

2 624 m• 
11719 >) 

2 797 )) 
207 544 )) 

13 596 & 

38 017 )) 
103 931 )) 

260 )) 
20 214 >) 

7 039 » 

265 » 
1870 m' 
3855 >) 

146 ID1 

13 534 m• 

Rummut ja ratasillat. Kaikki puuttuvat ja keskeneraiset rummut raken
nettiin valmiiksi. Joukionsalmen sillan, km 11 , muurit ja 8 m jannemittainen 
terasbetonikannattaja rakennettiin. Kasurin ylikullmsillan, km 15, muurien 
rakennustyot aloitettiin ja rautaosat hanlcittiin. 

Paallysrakenne. Paaraidetta n aulattiin 16.723 km ja sivuraidetta Koit
sanlahden laiturivaihteella 1.1 9 6 km seka vaihteita 9 kpl. 

Aitaukset ja tiet. Maantien siirrolla km 7 suoritettiin pengerrystoita ja 
Koitsanlahden liikennepaikalla tasoitustOita. 

Huonerakennukset. Koitsanlahden laiturivaihteen rakennusten ja Kasurin 
seisakkeen laheisen linjavahtituvan rakentaminen aloitettiin. 

Tampe·reen lentokonetehtaan ratarakenn us. 
Taman Saaksjarven asemalta Tampereen lentokonetehtaalle johtavan 6.4 

km pituisen haararadan rakentaminen tapahtuu Valtion Metallitehdaiden va
roilla rautatiehallituksen ja Metallitehtaiden valisen raiderakennussopimuksen 
m ukaisesti. Toukokuussa 1946 aloitettuj a toita j atkettiin vuonna 194 7 j a 
rata valmistui valiaikaisesti siina maarin, etta se marraskuun 17 paivana 
voitiin avata liikenteelle. 

V arojen kaytto: 
Siirtynyt vuodelta 1946 . ...... . .... _ .. . .. . ... ........ . ...... . 
Rautatiehallituksen kaytettavaksi asetettu vuonna 1947: 
Tamp ereen kaupungin maksama osuus radan kustannu ksista . ... . . 
L entokonetehtaan ennakkosuoritus . ......... ... .... . . ... . .... . 

mk 28 845 345: -

•> 6 000 000: -
>) 9 300 000: -

mk 44 145 345: -



Kaytetty vuonna 194,7 

Siirtyy vuodelle 1948 

Suoritetut tyot: 
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mk 42 663 129: 75 Rautatie_____ _..;.._rakennttkset . 
mk 1 482 215: 25 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljetus. Kertomusvuonna jatkettiin pengerrys
toita radan koko pituudella, suurimmaksi osaksi konevoimin. Niita on suori
tettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1947 seka ratarakennuksen alusta lukien 
seuraa vasti: 

Ty o l a i i 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta ............. . ..... . ..... . . . 
Kaivettu laskuojia . .... . ... .. .... .. . .. .. .. ... . . . 
Siirretty maata ojista penkereisiin ... ... ......... . 

>> >> >> syrj aiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
>> >> leikkauksista penkereisiin . . .... . . . 
» >> leikkauksista syrjaiin ............. . 

Tuotu lisamaata penkereisiin normaaliraiteen junilla 
Louhittu kalliota leikkauksista .. . .... . . . .. . ..... . 
Saretty isoja maakivia ................... . ... . . . 
Tehty tuki- ja keilamuuria . ... . .... . .... . ....... . . 

» kivipaailystetta . . .... .. ........ .. .. . . . . . . . 

Sorastus: 
KuJjetettu raidesoraa normaaliraiteen junilla .. . .. . 

____ v . .,.... 1_9~47=-,----1 J>aljous 

I Kustannus vv. 19J6- l 947 Pal jous mk 

1593 m• 
160 )) 

52 403 >) 

4390 >) 

. 32 971 >) 

5 721 >) 

1488 >) 

239 >) 

219m' 

5 985 m• 

428 458: 50 
46850:-

13 125 178: 50 
1666 510:50 
3 652 261: 75 
3 552 505: 75 

958 341: 50 
253370: -
110 465: 50 

803 429: 50 

1220 ID 3 

4 030 >) 

160 )) 
58 300 )) 
4467 >) 

33 618 >) 

5869 >) 

1924 >) 

239 >) 

219 m• 

6 986 m• 

Rummut ja ratasillat. Haararadan tullessa allmosaltaan rinnakkaisraiteeksi 
Saaksjarven-Tampereen raiteille oli neljaa vanhaa ratarumpua jatkettava. 
Lisaksi valmistui 5 rumpua ja Harmalanjoen terasbetoninen 5 m vapaa
aukkoinen holvisilta. 

Paallysrakenne. Paaraide nauJattiin tyoraidelriskoilla lentokonetehtaalle 
saakka seka sinne yksi sivuraide. Saaksjarvelle naulattiin 4 ja Lentokone
tehtaalle 3 vaihdetta. 

Pohjois-Suomen radankorjaukset. 

Rautatierakennusosaston tehtavaksi l. 12. 44 surtyneita havitettyjen poh
joisten rataosien korjaustoita jatkettiin vuonna 1947 edelleenlrin huomattavin 
maararahoin ja tyovoimin. Tyot oli jaettu Rovaniemen pii.rin seka 7. , 8. ja 
9. ratajaksojen kesken. Lisaksi jatkoi Rovaniemen 24-perheen asuintalon 
rakentamista yksityinen rakennusliike urakalla. 

Kemijarven- Kelloselan rataosa avattiin liikenteelle valiaikaisesti korjat
tuna maaliskuun loppuun mennessa, ja siten oli havitetty pohjoinen rata
verkkomme, lukuunottamatta Tornionjoenlaakson radan viimeista osuutta 
Aavasaksa-Kauliranta, saatu auttavasti liikennekelpoiseen kuntoon. Vali
aikaisluontoiset ratkaisut ja rakenteet aiheuttivat kuitenkin ja tulevat viela 
lahivuosinakin aiheuttamaan paikallisia ja ajoittaisia liikenteen keskeytymi
sia Kemijoen ylityspaikoilla Rovaniemella ja Kemijarvella. Edellisessa vali
aikaisen puusillan osittainen purkaminen j aanlahdon takia katkaisi liikenteen 
ajaksi 26. 4-13. 6. , kun taas jalkimmaisessa joen ylittaminen voi toistaiseksi 
tapahtua vain talvikuukausina jaalle rakennettua raidetta pitkin , kertomus
vuonna kolmen kuukauden aikana eli tammikuun puolivalista huhtikuun 16 
paivaan saakka jatkuen liikenne loppuosan vuodesta kuitenkin erillisena joen 
itapuolisella rataosalla. 



Rauta.tie
rakennukset . 

V arojen kiiyttO: 
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Stirtynyt vuodelta 1946, 19 Pl. I: 8 . . . . . . . mk 34 545 055: 60 
josta siirretty takaisin Iisalmen-Ylivieskan 
r a dan kiskoj en va ihdon maararahaan siita 
vuonna 1945 la inattu era . . . . . . . . . . . . . . . . •> 20 881 918: 55 

Myonnetty vuodelle 1947, 19 Pl. I: 9 ... .. .................. . 
•> lisa a ~ 1947, •> • • • ••••• • •••••• • • • •• •• •• 
.) >) ~ 1947, >) ................ . . .... .. 

Kaytetty vuonna 1947: 
Rauta.tierakennusosa sto: 
Rataosa Oulu-Kemi . ... .. .. .. . ... . .. .. . mk 740 820:-

•> K emi-Kauliranta-Rovaniemi .. . >) 7 049 666: -
•> Rovaniemi-Kelloselka . . . . . .. . .. . 267 173 731: 15 

mk 13 663 137: 05 
200 000 000: -

80 000 000: -
>) 50 000 000: -

mk 343 663 137: 05 

~ Vaala-Hyrynsalmi . . . .. .... .. .. . 5 607 012: - mk 280 571 229: 15 

Rataosasto: 
7 . rataja kso .. . . . . ........... . . . . . . ..... . 
8. >) 

mk 5 535 296: 35 
42 026 828: 90 

9. >) 2 471 552: 60 mk 50 033 677: 85 

mk 330 604 907: -

Siirtyy vuod elle 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 13 058 230: 05 

Suoritetut tyot: 

Pengerrystyot ja raidesoran kuljetus. Varsinaisia pengerrystoita esiintyi 
mainittavasti vain Rovaniemen uudella ratapihalla, j-onka rataleikkauksista 
kaivettiin 110 .107 m 3 maata. 

Rummut ja ratasillat. Kontiomaen-Hyrynsalmen rataosalla olevan Kallio
kosken sillan terasjanteet 13+48+48+13 m saatiin korjatuiksi, samoin 
lopulliset terassillat asennetuiksi Kemijoen Isonhaaran padon aukkojen yli. 
Pienimmista silloista saatiin valmiiksi rataosalla Oulu-Kemi Olhavanjoen, 
rataosalla Kemi-Kauliranta Keroputaan, Liakanjoen, rataosalla Laurila
Rovaniemi Saviojan, Vittakosken, Varejoen, Vaajoen, Aliojan, Myllyojan, 
Hiisijoen, Ternujoen seka Rovaniemen itapuolisilla rataosilla Juntinojan, 
Pyysionjoen, Ruopsanjoen, Ison-Saarijoen, Pienen-Saarijoen ja Lohilahden 
molempien vesistosHtojen muurit seka seuraavien alikulkusiltojen muurit, ni
mittain Laurilan ja Hervan Laurilan-Rovaniemen valilla ja Kursun luona 
olevan alikulkusillan muurit samoinkuin naista Saviojan, Hiisijoen, kahden 
Myllyojan, kahden Lohilahden, Laurilan ja Hervan siltojen osalta myos teras
betonijanteet seka Juntinojan ja Kursun alikulkusillan terasjanteet. Perustus
ja muuraustoita tehtiin lisaksi useilla silloilla. Iijoen sillalla muuraustyot ja 
etelaisen janteen telinesilta valmistuivat paaasiassa. Rumpuja valmistui 9 kpl. 
Tuhottujen siltajanteiden nostamista ja romuttarnista jatkettiin. Ounasjoen 
valiaikainen silta Rovaniemella purettiin osittain jaanlahdon ja uiton ajaksi 
ja rakennettiin uudelleen. 

Piiiillysrakenne. Paaraidetta naulattiin Rovaniemella ja Kelloselan ita
puolella yhteensa 6 . 9 45 km seka sivuraiteita Rovaniemen-Sallan radalla 
yhteensa 5.479 km ja vaihteita 6 kpl. 

Huoneralcennukset. Lopullisia huonerakennuksia valmistui runsaasti ja 
tojsia aloitettiin . Nirnpa liikennerakennukset valmistuivat N1vavaarassa, Ku
luksessa, Joutsijarvella, Kursussa ja Markajarvella, asuinrakennuksia Muuro
lassa 2 perheen, Rovaniemella 2 perheen, Piirussa ratavartijan , Viassa rata
mestarin, Kemijarvella asemapaallikon seka yksi 3 perheen ja kolme 4 perheen , 
Isokylassa ratamestarin seka 2 perheen, Mantyvaarassa ratavartijan , Joutsi-
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jarvelHi 3 perheen, Kursussa ratamestarin seka 2 perheen ja Markajarvella Rautatie
ratamestarin rakennukset. Saunoja ja ulkohuonerakennuksia valmistui moninrakennukld. 

paikoin ja yleensa rinnan asuinrakennusten kanssa. Kemissa valmistui veturi-
talli , Muurolassa tavaramakasiini, Joutsijarvella pumppuhuone ja Kemi-
jarvella vaunumiesten tyohuone. 

Joukko valiaikaisia rakennuksia on edelleenkin taytynyt pystyttaa . 
Radan varusteet. Rovaniemella valmistui ja tehtiin uusi kaantOlava seka 

opastin- j a turvalaittt-ita. 
Viestilaitteet. Viestilinj an lopullinen korjaus suoritettiin valtakunnan ra

jalle saakka. 

Ra utatietutkim ukset. 
V arojen kayttO: Rautatie· 

tutkimukset. 

Rautatietutkimuksiin kaytettiin vuonna J 947 tutkimusvaroja seuraavasti: 
Siirtyny t vuodelta 1946, 12 Pl. XII: 6 (v . 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . m k 136 215: 50 

,> ,> >> 12 Pl. XII : 6 (v . 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . & 30 000: -
>> •> •> 12 Pl. XII: 6 (v. 1946) . . . . . . . . . . . . . . . . •> 500 000: -

Myonnetty vuodelle 1947, 12 Pl. XII: 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000:-

mk 1 166 215: 50 

Kiiytetty vuonna 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 411: -

Siirtyy vuodelle 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 304 804: 5 ::1 

Suoritetut tutkimukset: 

Jyvaskylan-M uuramen ratasuunta. 

Vuoden I946 lopussa aloitettu Jyvaskylan-Muuramen ratasuunnan 
muutostutkimus suoritettiin anojain kustannuksella maastossa loppuun helmi
kuussa ja suunnitelma valmistui vuoden kuluessa. 

Muutoksen tarkoitus on m. m. saada Jyvaskylasta etelaan aikaisemmin 
tutkittu paarata vedetyksi lahemmas Saynatsalon teollisuuslaitoksia. Nyt 
tutkittu suuntaa erkanee Jyvaskylan ratapihan lansipaasta, seuraa nykyista 
Haapamaen radan suunta Jyvaskylasta etelaan johtavan maantien alikulku
sillalle saakka, minka ylitettyaan se kaartaa etelaanpain ja kulkee Keljon
lahden lansirantaa ja edelleen Piiijanteen rantaa seuraten Keski-Suomen pa
rantola.Ue, jonka rata sivuuttaa 440 m pitkassa tunnelissa tullen jalleen ran
nalle ja Saynatsalon saaren kohdalla olevalle S~ynatsalon liikennepaikalle. 
Tasta voidaan rakentaa n. 2 km pituinen tehdasraide Saynatsalon saarelle. 
P aarata jatkuu Korpisensaaren, Majasaaren, Saarenkylan ja Vuohisaaren yli 
Jyvaskylan-Jamsankosken ratasuunnan Muuramen liikennepaikalle. Tut
kitun paaradan pituus on J yvaskylasta Saynatsalon liikennepaikalle II. s km 
ja Muurameen saakka I9 .1 km. 

Tutkittu suunta merkitsee paaradan osalta valilla Jyvaskyla-Muurame 
2 km matkan pitenemista aikaisemmin tutkittuun Hintisempaan suuntaan 
verrattuna, mutta toiselta puolen jiiisi viimemainitulla suunnalla oleva liiken
netta haittaava n. 52 m korkea hukkanousu pois . Lisaksi uudella suunnalla 
saavutettaisiin Jyvaskylan kaupungin asemakaavalliset seka Saynatsalon ra
dan liikennepituuden n. 2. 5 km lyhentamistii tarkoittavat tavoitteet . 

Saynatsalon-J amsankosken ra.tasuunta. 

Rautatiehallituksen esityksesta kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio 
toukokuun I9 paivana I947 oikeutti rautatiehallituksen toimittamaan rauta-
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Rautatie- tietutkimuksen Saynatsalon-Jamsankosken valilla. Maastotutkimukset suo
tutkimukset.ritettiin kesan aikana ja suunnitelma on senjalkeen ollut valmisteltavana 

rautatiehallituksessa. 
Tutkittu ratasuunta liittyy Muuramen liikennepaikalla Jyvaskylan

Saynatsalon-Muuramen vuosina 1946--47 tutkittmm, edella selostettuun 
linjaan. Muuramen liikennepaikka tulee Muuratjarven ja Paijanteen valiselle 
kannakselle, Hautalahden kohdalle. Siita linja kulkee etelaan Karisjarven 
lansirannan kautta, ylittaa valtatien ja tulee Korpilahden viljelysaukealle, 
jonka luoteislaitaa ja edelleen valtatien rinnalla se tulee Lehtimaelle. Tasta 
se jatkuu Myllyjarven etelapaitse ja Saarijarven pohjoisrannan kautta Jamsan
kosken asutusalueen itasivulle yhtyen aikaisemmin tutkittuun Oriveden
Jamsankosken radan suuntaan . Ratasuunnan pituus Muuramen liikenne
paikan keskelta Jamsankosken liikennepaikan keskelle on 37.7 km ja on sen 
maasto yleensa vaikeata. 

M uita tutkimuksia. 

Metsahallituksen esityksesta ja kulkulaitosten ja yleisten toiden ministe
rion myonnettya rautatiehallitukselle oikeuden kayttaa tarkoitukseen maara
summan saastyneita tutkimusvaroja tutkittiin syksylla aikaisemmin tutkitun 
Pesiokyliin-Suomussalmen haararadan paatekohtaan suunnitellun lastaus
raiteen ja -alueen sovitus metsahallituksen ehdottamalla tavalla, seka laadit
tiin raidesuunnitelma. 

KIJytetyt 
mdi:triirahat. 

Kaytetyt maMamhat. 

Rautatierakennuksiin ja radankorjauksiin niiden aloittamisesta alkaen 
vuosittain ja yhteensa kaytetyt rahamaarat samoinkuin niihin ja rautatie
tutkimuksiin kaikkiaan vuonna 1947 kaytetyt varat, taysiksi markoiksi tasoi
tettuina, ilmenevat seuraavasta taulukosta. 

Pohjois- Tarnpereen 
Kontio- lentokone-

Vuosi maki- Suolahti- Orivesi- Kemijarvi Simpele-- Suomen t ehtaan 
Tai valkoski Haapajiirvi Jam sa - Sal! a Parikkala radan- mta-

korjaukset rakermus 

' 
1934 2 017 109 
1935 9 611692 
1936 10 521163 
1937 9 712 299 
1938 12 450 915 1601382 491053 
1939 29 912 353 10 081576 11861449 
1940 4443 702 6 333 869 16 931281 75 023169 
1941 3867 966 5 027 573 19 759 320 173 277 878 
1942 5 391173 6 348 928 19 493 313 111279 359 
1943 6 373 486 6 333 637 12 097 374 86 576 931 
1944 4 031845 4 050136 14468 874 23 024 630 2 883 980 
1945 3 958 285 5189 915 49 228 700 404 935 7 072 596 296 997 938 
1946 - 11195 484 65 452150 2 969 010 36 782 322 326 454 944 11154 655 
1947 - 8 529 765 80 948 931 9 044086 77 257 829 330 604 907 42 663129 

I 102 291 988 I 64 692 265 I 29o 732 44s l 481 599 998 1 121112 747 1 956 941 769 1 ss 817 784 

Yhteensa vuonna 1947: 
Rautatierakennukset ja radankorjauk-

set . .. . .. . ............. . ........ 549 048 647: -
Rautatietutkimukset . . . . . . . . . . . . . . . 861 411:-
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v. 1948. 

Vuonna 1948 jatkettiin rautatierakennusosaston toimesta, pai~~i jatkuvasti ~au~atu
vahaisessa maarin Suolahden-Haapajarven radan rakentamista Aanekoskelta•akennukset. 
edelleen, Oriveden-Jamsan rautatien, Simpeleen-Parikkalan yhdysradan ja 
Tampereen lentokonetehtaan haararadan rakentamista seka Pohjois-Suomen 
sodassa tuhottujen ratojen korjaamista. Tampereen lentokonetehtaan haara-
radan rakennustyot saatiin vuoden loppuun mennessa paatetyiksi. 

Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin eri rautatierakennuksilla ja muilla 
rautatierakennnsosaston alaisilla tyopaikoilla seuraavasti: 

Suolahden-H aapajarven ra utatierakenn us. 
Rata oli paatetty rakennettavaksi huhtikuun 20 paivana 1934 annetulla 

lailla rautatierakennuksista vuosina 1934-1938. Toitii, jotka ~F aloitettu 
lokakuussa 1938, mutta jotka radan ensimmaisen, Suolahden-Aanekosken 
valisen 7 km pituisen osan valmistuttua Jvat olleet miltei keskeytyksissa, 
jatkettiin kuten edellisinakin vuosina va.rsin rajoitetussa laajuudessa. 

V arojen kaytto: 
Siirtynyt vuodelta 1947, 19 Pl. I: 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 22 609 080: 70 
Kaytetty vuonna 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 428 320: 10 

Siirtyy vuodelle 1949 mk 7 180 760: 6C 

Suoritetut tyot: 
Aanekosken kauppalan alueella j atkettiin pengerrystoita pienin tyovoimin . 
Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1948 seka 

rautatierakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

Tyol a i i l 
____ v_. ,19_4--;8;----,,.---l Paljous 

Paljous j Kus::nus vv. 1938-1948 

Pengerrystyct: 
- - 6 396.5 m' 
- - 24292 )) 

- - 4 768 » 
2853 m• 1259 677:- 189 721.5 )) 

1734 )) 441435:- 18330 )) 

- - 88 369 » 
- - 51426 )) 

974 )) 525 507:- 11308 )) 

E;~ivettu maata ~l!'skuojista j~ .J.>urojen siirroista .. 
Surretty maata OJISta penkerelSlrn . .... . . .. . . . . . . . 

» >> >> syrjaan ... . .. . .......... . . . 
» >> leikkauksista penkereisiin ..•....... 
» >> leikkauksista syrjiian .... .. ..... . . . 

Tuotu lisii.m.aata penkereisiin ilman normaaliraiteen 
junia ..... . .. . ....... . ....... . ......... .. ... . 

Tuotu lisii.maata penkereisiin normaaliraiteen junilla 
Louhittu kalliota leikkauksista ................. . . 

1065 )) 338105:- 42 823.1 )) 

- - 647 )) 

25 m• 17 560:- 2 368 m• 

Saretty isoja maakivia ................... . ...... . 
Tehty tukimuuria .. . ................... . .... . .. . 

» kivipiiiillystetta ......................... . . 
>> soraverhousta ..... . .. . .. . . . .............. . - - 24529 )) 

» salaojaa . . . . . ............... .. ........... . - - 1140 m 

Sora.stus: 
Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen junilla ..... . 86321 m• 

Oriveden-J amsan rautatierakenn us. 
Rata oli paatetty rakennettavaksi kesakuun 3 paivana 1938 annetulla 

lailla rautatierakennuksista vuosina 1938-1946. Sen pituus on 66 km, mihin 
sisiiltyvat 7 km pituinen Olkkolan satamarata ja 4 km pituinen Jamsankosken 
tehdasrata. Vuonna 1948 jatkettiin marraskuussa 1938 aloitettuja toita, ja 
valmistui radasta aikaisemmin liikenteelle avatun 19 km pituisen osan Ori
vesi-Talviainen lisaksi 8.4 km pituinen rataosa Talviainen-Lankipohja 
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Rautatie- siina maarin, etta se voitiin joulukuun 1 paivana avata taydelliselle henkilo
rakennukBrt .j a ta varaliiken teelle. 

V arojen kayttO: 
Siirtynyt vuodelta 1947, 19 Pl. I: 6 
Myonnetty vnodelle 1948, 19 Pl. I: 8 

mk 28 603 887: 80 
•> 167 000 000: -

mk 195 603 887: 80 

Kaytetty vu.onna 1948 ........... . ............. . ........... . * 189 617 400: 80 
Siirtyy vuodelle 1949 mk 5 986 487:-

Suoritetut tyot: 
Penger-rystyot ja raidesoran kuljetus. Pengerrystoita jatkettiin paaasialli

sesti rataosalla Talviainen-Evajarvi, mutta osaksi jossain maarin myos rata
osilla Evajarvi-Jamsa ja Jamsa-Jamsankoski seka Kollinmaen soraraiteella 
Jamsassa. Olkkolan satamaradalla suoritettiin taydennystutkimuksia. Ori
veden aseman laajennuksella jatkettiin veturitalliraiteen pengerrystoita. 

Lisamaata kuormattiin kaivinkoneella ja kuljetettiin junalla Hirsilan sora
maesta eri penkereisiin yhteensa 44-.000 m 3 • Pengerrystoita on suoritettu ja 
raidesoraa kuljetettu vuonna 194-8 seka rautatierakennuksen alusta lukien 
~euraava!'1ti: 

T yo 1 aj i 
v. 1948 Paljous 

Paljous Kustannus vv. 19!18--1948 
mk 

Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta ........................... . 122146: -
Kaivettu maata laskuojista ..................... . 
Siirretty maata ojista penkereisiin .. . ............ . 

1489 m• 569 75]: - 36 046.9 m• 
1082 >) 324 636: - 58 605 >) 

>> & >> syrjiii.in ................... . 
>> •> rataleikkauksista penkereisiin ..... . 
•> •> rataleikkauksista syrjaiin .. . ...... . 

Tuotu lisiimaata :pen~ereisiin ilm.an normaaliraiteen 
JlUUa . . .................... · ... . 

» >> penkereisiin normaairaiteen junilla 
Louhittu kalliota ojista . .. ......... . .... . ....... . 

288 70 275: - 15 910 >) 

20 042 8 540 019:40 627 569 )) 

3528 >) 961174: - 31224 >) 

16170 » 6 792 711:- 82 283 
45 202 » 15 748 573: 75 283 569 

991 1085 003: 50 2 793.5 » 
>> » leikkauk sista .................. . 13618 11 340 519: 40 248128.6 >) 

Saretty isoja maakivia ............. . ............ . 
Tehty tuki- ja keilamuuria ........ . ............. . 

•> kivipaallystetta .. . .... . ... . .............. . 
>> turve- ja soraverhousta ................... . 

2 428 >) 681999: - 51725.5 >) 

58 » 61605: - 1640.5 )) 

62 m• 92 329:50 9 751.5 m• 
4222 )) 148 824:50 98 477 )) 

» salaojaa ................................. . 
Kiviheittoa ............ . .. . .................... . 

152 m 72 626: - 762 m 
752 m• 987 276: 75 752 m• 

Sorastus: 
Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen junilla ..... . 59159 >) 8 530 365:90 133 360 

Rummut ja ratasillat. Rumpu pl 2 862+10 rakennettiin, samoin Kollin
maen soramaen raiteella olevat rummut pl 14-9 + 10, 110 + 5 ja 15 + 0. 
Alikulkusillan pl 1 255 + 1 l. 5, j. v. 18 m, valiaikainen kannattaj a asennettiin 
paikoilleen. Ratasillat pl 1 368 + 3, v. a. 4 m, ja 1 431 + 10, v.a. 3 m, ra
kennettiin. Lankipohjan pl 1 355 maantiesiirron silta pl 36 + 14, v . a. 3 m, 
rakennettiin, samoin tulotien silta pl 62 + 15, v. a. 3 m. Kuormausalueen 
tulotien silta pl 71 + 13.5, v. a. 3 m, perustus tehtiin ja muurikivet kiilattiin. 

Paallysrakenne. Paaraidetta naulattiin pl 982-1 462 30 kgfm kiskoilla, 
samoin vaihdettiin pl 15-303 ja 902-982 valilta 22 kg/m ja 27 kgfm kiskot 
30 kg/m painoisiin . Raidetta naulattiin yhteensa 12.2 km. Lankipohjan pysa
killa naulattiin tarvittavat sivuraiteet. Raidesoraa kuormattiin ja kuljetet-
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tiin normaaliraiteen junilla 59.159 m 3 • Raide tuettiin ja oijottiin lopulliseen Rautatie-
kuntoon Torkkelista Lankipohjaan asti. rakenmtklet. 

Aitaukset ja tiet. Solttilan maantiesiirto pl 1 055-1 114, 1 396 m, valmis
tui ja luovutettiin tieviranomaisten hoitoon. Maantiesiirtoja pl 1 255 + 10 
(Vilkkila) ja pl 1 355 + 15 (Lankipohja) jatkettiin. 

Tilustiet pl 1 147 (Eerola), 240 m, ja pl 1 173 + 12 (Salonen) , 460 m, val
mistuivat ja luovutettiin asianomaisten hoidettaviksi. Lankipohjan tilustien 
siirrolla pl 1 300-1 330 suoritettiin pengerrystyot. 

Tasoristeilyja nousupenkereineen tehtiin Talviaisten-Lankipohjan valilla. 
Huonerakennukset. Torkkelin liikennepaikalla valmistui 2-perheen asuin

rakennus ulkohuonerakennuksineen . Niinikaan valmistuivat Talviaisten py
sakkirakennus, pysakin ulkohuonerakennus ja kellari. Lankipohjan pysakki
rakennus saatiin vesikattoon ja Jamsan aseman sauna valmistui. Talviaisten 
ja Lankipohjan matkustajalaiturit ja kuormaussillat valmistuivat . Joukko 
viiliaikaisia asuinrakennuksia rakennettiin. 

Simpeleen-Pa1·ikkalan yhdysratarakennus. 
Taman 19 km pituisen yhdy radan rakentamisesta teki Eduskunta paatok

sen maaliskuun 28 paivana 1945. Vuonna 1948 jatkettiin syksylla 1945 aloi
tettuja toita ja valmistui rata niin, etta se voitiin joulukuun I paivana I948 
luovuttaa valmiitten ratojen kunnossapidettavaksi. Rajoittamaton liikenne 
alettiin samasta ajankohdasta liikenteen oltua joulukuun I paivasta 1947 
rakennustyon vuoksi suuresti rajoitettu . 

V arojen kaytto: 
Siirtynyt vuodelta 1947, 19 Pl. I: 6 
Myonnetty vuodelle 1948, 19 Pl. I: 8 

lisiia C•> 1948, •> 

Kaytetty vuonna 1948 

Siirtyy vuodelle 1949 

Suoritetttt tyot: 

Yhteensa 

mk 13 887 252: 10 
69000 000: -

>) 8 000 000: -

mk 90 887 252: 10 

mk 90 835 358: 65 

mk 51 893: 45 

Pengerrystyot fa raidesoran kuljetus. Pengerrystoita jatkettiin edelleen koko 
radalla ja kaytettiin tyossa paaasiassa kahta kaivinkonetta ja normaaliraiteen 
vetureita. Joukionsalmen pohjoispuolella km 12 oleva suurehko leikkaus saa
tiin valmiiksi ja sivussa oilut raide siirrettiin paikoilleen. Parikkalan aseman 
etelapaan leikkaus alennettiin Simpeleen raiteen kohdalla ja Tivian raiteen 
alentaminen aloitettiin. Penkereet saatiin paaasiallisesti valmiiksi lukuun
ottamatta painuvaa Kasurin lammen pengerta. Soraa kuljetettiin Simpeleen 
lahella olevasta sorakuopasta ja radan sorastus saatiin lahes valmiiksi. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1948 seka 
ratarakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

TyolaJI 

Pe'YI{ferrystyot: 
Raivattu rata-aluetta .. . . .. . ..... . . . ..... . ...... . 
Kaivettu maata laskuojista . . . ....... ... ...... . . . 
Siirretty maata ojista penkereisiin ... ... ......... . 

» » » syrjaan ......... . . ........ . 
>> >> leikkauksista penkereisiin .. . .. . ... . 
» » leikkauksista syrjaan ............. . 

11 

v. 1948 

Paljous 

219 m• 
584 » 

1630 >) 

41304 >) 

13 554 >) 

Kustannus 
mk 

7 875:-
89 557: -
63 329:-

199 679:-
8 278137:40 
2 243 010:50 

Paljous 
vv. 1945-1948 

2843 m• 
12 303 & 
4427 » 

248848 » 
27150 >) 

8155- 50 
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Rautatie- r-------------------....,----------"T"----....., 
raktnnukBet v. 1948 Paljous Tyotaji 

Tuotu lisamaata penkereisiin ilman normaaliraitcen 
junia .. .... .. . -.- . .... · ... · · · · · · 

>> >> normaaliraiteen junilla .... .. .... . 
Louhittu kalliota ojista ......................... . 

>> » leikkauksista .... . . .. ..... .. .. . . . 
Saretty isoja maakivia .............. . ........ . .. . 
Tehty tukimuuria ..... . ............ . ...... . . . .. . 

>> kiviverhousta . . ..... . .... . . . ..... ... .... . . 
>> turveverhousta ... .. . . ... . ... . . . ..... . . . .. . 
» salaojaa . ...... . ....... ...... . ...... ..... . 

Sorastus: 
Kuljetettu raidesoraa uormaaliraitcen junilla .. . .. . 

Paljous 

64 m• 
92115 )) 

5 )) 
1829 )) 
1058 )) 
1458 )) 

854 m• 
892 )) 
359m 

48 410 m• 

Ku.stannus 
mk 

7 040:-
9184459:95 

3930:-
2 844 831:40 

277 371:-
1061652:-

159 670:-
29117:-

131748:-

5 336 990:25 

vv. 1945-1948 

38 017 m• 
196 046 )) 

265 )) 
22 043 >) 

8 097 ~ 
1733 )) 
2 778 m• 
4747 )) 

505 m 

61944 m• 

Rummut ja ratasillat. Edellisena vuonna aloitettu Kasurin ylikulkusilta, 
km 151 , rakennettiin valmiiksi. 

Paallysrakenne. Paaraiteessa olleet kevyet tyoraiteen vanhat kiskot vaih
dettiin uusiin 30 kgfm painoisiin. Uutta raidetta naulattiin yhteensa 1. 5 km. 

Aitaukset ja tiet. Tiensiirto pl 755 valmistui ja Koitsanlahden tulotie saatiin 
valiaikaiseen ajokuntoon. Tasoitustoita Koitsanlahdessa jatkettiin, samoin 
tasoristeilyjen rakentamista. 

Huonemkennukset. Koitsanlahden laiturivaihteella valmistui kaksi 2-per
heen asuinrakennusta, kaksi ulkohuonerakennusta, sauna ja 4-perheen kellari. 
Liikennerakennuksen tyot aloitettiin. Ratavartijan asunto Kasurin seisakkeen 
luona ulkohuonerakennuksineen valmistui. 

Parikkalan asemalla suoritettiin huonerakennustoita 11. ratajakson toi
mesta yhdysratarakennuksen varoista myonnetylla 8.0 milj. markan suunti
sella maararahalla. 

Tampereen lentokonetehtaan ratarakennu8. 
Taman Saaksjarven asemalta Tampereen lentokonetehtaalle johtavan 

6.4 km pituisen haararadan rakentaminen on tapahtunut Valtion Meta.lli
tehtaiden kustannuk ella rautatiehallituksen ja Metallitehtaiden valilla huhti
kuun 17 paivana 1947 tehdyn raiderakennussopimuksen mukaan. Jo edelli
sena vuonna, toukokuussa 1946 aloitettuja toita jatkettiin ja viimeisteltiin 
vuonna 1948, ja saatiin ne , haararadan oltua valiaikaisesti valmistuneen"St 
liikenteelle avattuna jo marraskuun 17 paivasta 1947 lukien , kertomusvuoden 
loppuun mennessa paatetyiksi. 

V arojen kaytto: 
Siirtynyt vuodelta 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 1 482 215: 25 
Rautatieh a llituksen kaytettavaksi asetettu vuonna 1948 rnk 
47 000 000: -, rnista vah ennetty vuonna 1947 saatu L ento-
koentehtaan ennakkosuoritus mk 9 300 000: - . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 37 700 000: -

mk 39 182 215: 25 

Kaytetty vuonna 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 36 954 665: 45 
Siirtyy vuodelle 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 2 227 549: 80 

Tampereen lentokonetehdas on lisaksi maksanut mk 2 370 738: - suori
tuksena niista alkuperaisen raidesopimuksen ulkopuolella olevista toista, 
jotka ratarakennus on tehnyt 31. l. 48 menneesa. 
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Suoritetut tyot: Rautat~-
Keskeneraiset leikkaukset saatiin elo-syyskuun vaihteessa valmiiksi jarakennub et . 

kiskotetuiksi, joten Iiikenne, joka valiaikaisesti kulki leikkausten sivussa, voi-
tiin siirtaa kulkemaan leikkausten Iapi. Sivuraiteet kiskotettiin Saaksjarven 
ja tehtaan ratapihoille ja vuoden lopu sa suoritettiin valiaikaisen 22.343 kg /m 
kiskoista tehdyn raiteen kiskojen muutto 30 kgjm painoisiin. 

Lentokonetehtaan liikenteen hoiti ratarakennus 20. 11 . 48 saakka. Tana 
aikana ovat ratarakennuksen tyojunat kuljettaneet kaikkiaan 4 033 vaunua. 

Pengerrystoita ia raidesoran kulietusta on vuonna 1948 eka ratarakennuk
sen alusta lukien suoritettu seura.avasti: 

Ty ;; I aj i 

Raivattu rata-aluetta .................... . ... . . . . 
Kaivettu laskuojia ....................... . ..... . 
Siirretty maata ojista penkereisiin .. .. ... . ....... . 

)) )) >) s yrj i1ii.n . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•> >> leikkauksista penkereisiin .... . .. . . . 
>> >> leikkauksista syrjaiin . . .......... . 

Tuot~ lisama.~ta pe!lkereisi!Jl normaaliraiteen junilla 
Louh1ttu kalliota le1kkauks1sta .................. . 
Siiretty isoja maakivia ......... .. .. . ............ . 
Tehty tuki- ja keila.muuria ..... . .......... . .... . . 

>> kivipiiiillystetta . .. .................. .. ... . 
>> turveverhousta ... .. ...................... . 
>> salaojaa .......................... · · - · · · · · 

Sorastus: 

Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen junilla 

Pohiois-Suomen radankoriaukset. 

V. 1948 

Paljous 

-
-
-

221 m• 
9 470 )) 

2 374 )) 

23 990 )) 

2 407 >) 
273 >) 
-

118 m• 
223 >) 
-

17 408 JD ' 

Kustannus 
mk 

-
-

114: -
34344: -

2 601884:70 
880 439:-

3 349722: -
2 508 284:90 

129071: -
-

160863: -
32 666:-

117194:50 

2133 578:90 

Paljous 
vv. 1946-1948 

1 220 Ill' 
4030 » 

381 >) 

67 770 )) 
6841 >) 

57 608 >) 

8276 >) 

2197 » 
239 >) 

337 m• 
223 )) 

23 393 m• 

Joulukuun 1 paivasta 1944 lukien rautatierakennusosaston tehtavaksi 
siirtynytta sodassa havitettyjen pohjoisten rataosien korjaamista jatkettiin 
edelleenkin vuonna 1948. Tyot oli, kuten edellisenakin vuonna, j aettu Rova
niemen piirin seka 7., 8. ja 9. ratajaksojen kesken. Lisaksi yksityisen rakennus
liikkeen rakentama Rovaniemen 24-perheen asuinrakennus valmistui maalis
kuun puolivaliin mennes a. 

Jo edellisena vuonna auttavaan liikennekuntoon saadulla pohjoisella rata
verkolla, mista vain vahainen Aavasaksan-Kaulirannan rataosa on edelleen
kin jalleenrakentamatta, jatkui liikenne Rovaniemella ja Kemijarvella olevien 
Kemijoen ylityspaikkojen aiheuttamin tavanmukaisin keskeytyksin ja rajoi
tuksin . Edellisessa paikassa jaanlahdon ja kevattulvan takia tapahtunut 
valiaikaisen puusillan osittainen purkaminen katkaisi liikenteen 15. 4.-21. 6. 
valiseksi aj aksi, j a j alkimmaisessa taas voitiin j oki ylittaa vain j aalle raken
nettua raidetta pitkin, joka kertomusvuonna oli kaytannossa 10. 1.-9. 4. 
seka vuoden lopulla 28. 12. lahtien. 

V aroien kaytt:O ( Rovaniemen piiri): 
Siirtynyt vuodelta 1946, 19 Pl. I: 8 ........................ . 

,> ~ 194 7. 19 Pl. I : 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Myonnetty vuodelle 1948, 19 Pl. I : 11 .. . ............... .. .. . 
Myonnetty lisiia vuod elle 1948 , 19 Pl. I: 11 .. ............... . 

,> ~ 19 Pl. V: 1 . . . . ....... . ..... . 

Kaytetty vuonna 1948 ... . . . .. . .......•.•................... 

mk 478 451:-
339 105: 65 

54 900 000: -
118 000 000: -
24 000 000: -

mk 197 717 556: 65 

,> 196 159 210: 10 

Siirtyy vuodelle 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rnk 1 558 346: 55 
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Pengerrystyot. Varsinaisia pengerrystoita esiintyi, kuten edellisenakin 
vuonna, illainittavasti vain Rovanieillen uudella ratapihalla, jonka leikkauk
sista ja sorakuoppa-alueelta kaivettiin kaikkiaan tasaluvuin 100.000 ill 3 illaata. 

Rummut ja ratasillat. Vuoden kuluessa valmistuivat Pohj ois-Suoillen 
radankorjausten Rovanieillen piirissa seuraavat sillat: Juntinojan 7 ill, Pyy
sionjoen 10 ill, Moitajoen 7 ill, Ruopsanjoen 16 ill, Iso-Saarijoen 12 ill ja 
Pikku-Saarijoen 7 ill janteiset sillat, joiden terasjanteet on asennettu paikoil
leen. Siltailluureja on terassilloissa korjattu yhteensa 4 400 ill 3 , joka jakautuu 
19 sillan kesken, valillistuen ne suuriillillaksi osaksi. Suuriillillat illUurien 
korjaukset tapahtuivat Rovanieillella Ounaskosken ja Suutarinkorvan sil
loilla. Sarkijoen 5 ill v. a. ja Kevonojan 4 ill v. a. holvisillat valmistuivat 
lopulli een kuntoon. Kulusjoen 21 ill ja Pirttijoen 18 ill terasjanteet on koottu, 
mutta viela paikoilleen siirtaillatta. Betonikantisia siltoja valillistui Veitikan
ojan 6 ill v . a. silta ja Kirkkotien 8.90 + 8.90 ill janteinen alikulkusilta reras
betonista Rovanieillella. Siltojen raivaus- j a perustaillistoita tehtiin 16 _sillalla. 

Ratajaksojen toiillesta on suoritettu siltojen korjauksia rataosilla Oulu
Kauliranta-Rovanieilli ja Vaala-Kontiomaki-Hyrynsalilli, ja valillistuivat 
talloin seuraavat sillat: Vuornosjoen 10 ill, Olhavanjoen 12 + 16 + 12 ill, 
Viantienjoen 15 ill, Tikkalanojan 10 ill, Iso-Ruonanjoe:h 10 ill, Vaha-Ruonan
joen 8 ill, Liakanjoen 12 X 11, 80 ill, Kaisajoen 15 + 15 ill, Vaajoen 11 + 
13 + 11 ill, Louejoen 28 ill, Pisajoen 10 ill, Antinojan 10 ill, Ternujoen 16 + 
16 ill, ja Hirvasjoen 8 ill janteiset sillat. Vaalan-Kontioillaen-Hyrynsalillen 
rataosalla valmistuivat Liillinpuron 12 ill, Vaarainjoen 10 ill ja Kongasjoen 
16 ill terasjanteet ja Ristijarven-Hyrynsalillen illaantiella 15 ill janteinen 
alikulkusilta. Iijoen 10 + 80.4 + 80.4 + 10 ill janteisesta terassillasta val
illistuivat 10 + 80.4 ill janteet. Kiiminginjoen sillan illuureja korjattiin. 

Paallysrakenne. Raidetta naulattiin kaikkiaan 2.218 kill, paaasiallisesti 
Rovaniemen uudella ratapihalla, illissa lisaksi naulattiin vaihteita 13 kpl. 

Raiteiden korjaukseen ryhdyttiin kiskonpatkia hitsaaillalla, illissa kaytet
tiin ranskalai en Gennevilliers-tehtaan illenetelillia. Hitsaaillinen suoritettiin 
liikennepaikalla puristusmenetelillaa kayttaen, illutta avoradalla hitsaaillalla 
suoraan raiteeseen, j olloin kaytettiin a vosauillaillenetelillaa. Hitsaamalla kor
jattiin raidetta Pirttijoen-Kuusivaaran valilla 8.2 kill. Tyota haittasivat, 
paitsi aluksi ilmennyt tottumattoilluus, osittainen tyovoiillan ja tarveaineiden 
puute seka junaliikenteen hairitseva vaikutus. 

H uonemkennukset. Lopullisia huonerakennuksia valillistui siina illaarin, 
etta puiset liikennerakennukset seka suurin osa puisista asuinrakennuksista 
on nyttemmin vahaisia viiilleistelytoita lukuunottaillatta saatu rakennetuiksi 
valmiiksi. Liikennerakennukset valillistuivat Viassa, Misissa, Kuusivaarassa, 
Hanhikoskella, Isokylassa ja Salmivaarassa, asuinrakennuksista Suutarin
korvan siltavartijatupa ulkohuonerakennuksineen, Kuluksessa 2-perheen, 
Viassa 3-perheen, Misissa 3-perheen, Kemijarvella 4-perheen, Salillivaarassa 
ratavartijan ja Markajarvella 4-perheen rakennukset . Saunoja ja ulkohuone
rakennuksia valmistui niinikaan, ja jalellaolevien rakentaillista jatkettiin. 
Keillijarvella rakennettiin veturitallia ja illuurattiin vesitornia, johon asennet
tiin vesisailio. Puillppuhuone rakennettiin valmiiksi. 

Rautatie
tutkimukset . 

Rautatietutkimukset. 
Varojen kdytt6: 
Rautatietutkiilluksiin kaytettiin vuonna 1948 tutkiillusvaroja seuraavasti: 

Siirtynyt vuodelta 1947, 19 Pl. XII: 6 .. ....... .. ......... . ..... mk 250 000:
Myonnetty vuodelle 1948, 19 Pl. XII: 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000: -

mk 750 000:-
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Kaytetty vuonna 1948 

Siirtyy vuodelle 1949 

Suoritetut tutkimukset: 
Kotaladon-Taalintehtaan ratas'Uunta. 

mk 725 898· 50 RautatiP· 
-----::---::-· --:-tutkimukstt. 
mk 24 101: 50 

Eduskunnan lausuttua tammikuun 15 paivana 1948 paivatyssa kirjelmas
saan toivomuksen, etta Hallitus toimituttaisi tutkimuksen ja suunnitelman 
rautatien rakentamiseksi Pernion kunnassa olevalta Kotaladon liilrenne
paikalta Dragsfjardin kunnassa sijaitsevalle Taalintehtaalle, ja rautatiehalli
tuksen annettua siita lausuntonsa oikeutti kulkulaitosten ja yleisten tOiden 
ministerio maaliskuun 13 paivana 1948 rautatiehallituksen toimittamaan sana
tun rautatietutkimuksen. Maastotutkimukset suoritettiin kesan aikana, ja 
suunnitelma on senjalkeen ollut valmisteltavana rautatiehallituksessa. 

Tutkittu suunta erkanee Turun-Karjaan rataosalla sijaitsevan Kotaladon 
laiturivaihteen etelapaasta, kaartuu Lehmij arven etelapuolitse lounaaseen 
ylittaen Hamarinjarven ja ohittaa Teijon tehdasalueen sen lansipuolitse. 
Taalta suunta jatkuu Puolukkajarven luoteispuolta Mathildedaliin, sielta 
edelleen Strommaan, missa se ylittaa kanavan Kemion-Pernion maantien ja 
Stromman sahan valista. Edelleen suunta jatkuu edellamainitun maantien 
pohjoispuolta Gannelbyn kartanon alueelle, missa se ylittaa maantien edeten 
Kemion peltoaukean etelareunaa Vreetaan ylittaen Vetlaksin-Kemion ja 
D ragsfj a.rdin-Kemion maantiet seuraten viimeksimainitun tien luoteispuolta 
Bjorkbodan peltoaukeamalle . Ratasuunta ylittaa uudelleen Dragsfjardin
K emion maantien , jatkuu Krakvikjarven itapuolitse ja Ison Masuunijarven 
pohjoispaasta Hertsbolen peltoaukeamalle, mihin tulee paateliikennepaikaksi 
Taalin asema. 

Tutkitun radan pituus Kotaladon liikennepaikan keskelta Taalin liikenne
paikan keskelle on 50.7 km . Tasta on suunniteltu vieHi. noin 3.o km pituinen 
tehdasraide Taalintehtaalle. 

Tutkittu suunta on maastoltaan vaikeata Strommaan asti, mutta on siita 
eteenpain yleensa keskinkertaista. 

Kaytetyt miiiiriirahat. ~wl!.tetvt 
V k . ll . . . . k k . . . d k . k . . >nltlir«rallat. uonna 1948 aynn1ssa o e1s11n rautat1era ennu sun Ja ra an orJau sun 

niiden aloittamisesta alkaen vuosittain ja yhteensa kaytetyt rahamaarat 
samoinkuin niihin j a rautatietutkimuksiin kaikkiaan vuonna 1948 kaytetyt 
varat, taysiksi markoiksi tasoitettuina, ilmenevat seuraavasta taulukosta. 

Suolahti- Simpele--

I 
Pohjois·Suomen I Tampereen Iento- · 

Vuosi Orivesi-Jiimsii konetehtaan Haapajarvi Parlkkala radankorjaukset ratarakennus 

1938 ... . 1601382 491053 
1939 .... 10 081576 11861449 
1940 .... 6 333 869 16 931281 
1941 .... 5 027 573 19 759 320 
1942 .... 6 348 928 19 493313 
1943 .... 6 333 637 12 097 374 
1944 .... 4050136 14468 874 2 883 980 
1945 .... 5189 915 49 228 700 7 072 596 296 997 938 
1946 .... 11195 484 65 452150 36 782 322 326 454944 11154 655 
1947 .... 8 529 765 80 948 931 77 257 829 330 604907 42 663129 
1948 .. .. 15 428 320 189 617 400 85 335 358 259199 206 36 954 665 

I 80120 585 I 480 349 845 I 206 448105 I 1216140 975 I 90 772 449 

Yhteensa vuonna 1948: 
Rautatierakennukset ja radankorjauk-

set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 534 949: -
Rautatietutkimukset . . . . . . . . . . . . . . . 725 898: -
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IV. Liikkuva kalusto ja sen tarveainekulutus, konepajat 
ja sahkolaitteet. 

v. 1945· 

Liikkut·!f Vetu1·it. Kertomusvuoden alussa valmistettiin vi kurilumiauran viimeiset pii
~:~u:!~v~~ rustukset, jotka paaasiallisesti kasittivat jarrulaitetta, lumiauravaunun ja tende
::1~:!:!~ rin valista vetolaitetta ja vi kurivaippaa o ineen. Lumiauran osat on jo kauan 
:Pdfat ja sitten tilattu eri yksityistoiminimilta, mutta niita ei ole viela toimitettu. 
1~'i~~~~i. Tarkein tyo vuoden kuluessa oli rautatiehallituksen suunniteltavaksi maa-

raamaan keskiraskaalla ki koituk ella varustetuilla radoilla kaytettavan ta
varaliikenneveturin Tv3 osapiirustusten laatiminen. 

Hr2- ja Hr3-veturit, jotka monessa suhteessa erosivat muista veturei -
tamme, olivat jo aikai emmin antaneet aihetta muutamiin valituksiin. Naita 
henkiloliikennetta varten rakennettuja vetureita kaytettae sara kaassa tavara
liikentees. a osoittautui valivetolaite heikoksi ja joutui useasti korjattavaksi. 
Muutama sarjoihin kuuluva veturi oli varustettu vanhanmallisella luistivalta
venttiililla, joka kylla oli kevennetty, mutta kevennyslaite kului nopeasti 
vuotavaksi, jolloin valtaventtiilin kasittely kavi niin raskaaksi, etta kuljettaja 
vain vaivoin hallitsi sita. Epakohtana naissa vetureissa oli myos etta tuli
pesan luukku oli avattava kasin, mika oli haitak i polttoainetta heitettaes a 
uuniin. Heikkouksien korjaamiseksi suunniteltiin uusi valivetolaite ja uu i 
valtaventtiili seka varustettiin tulipesanluuklm paineilma-aukaisimella. Naita 
osia varten laadittiin tarvittavat piirustukset. 

Aikaisemmin oli monta erikoi varu teosaa tilattu Saksasta. Kun tama 
nyt oli joutunut pois hankkijoittemme joukosta, oli pakko valmistaa k. o. 
osat mikali mahdollista kotimaassa, joten oli laadittava niiden taydelliset 
piirustukset. Eraissa tapauksi sa ostettiin uudet osat ulkomailta, mutta ne 
eivat sopineet vanhoihin kannattimiin, joten niista oli tehtava uudet piirus
tukset. K. o. osat kuuluivat syottolaitteisiin ja voitelulaitteisiin. 

Viela mainittakoon m. m. muutospiirustuksia osista, jotka eri veturi
sarjoja korjattae sa konepajoissamme kaipasivat vahvistusta tai liikenteessa 
muita parannuksia. 

Standardi ointia varten tehtiin erikoispiirustuk ia ja uusia hankinta
maarayksia laadittiin. Junaturvallisuussaannon uuden painoksen junapaino
taulukot tarim tettiin seka valvottiin uu. ien vetureiden valmistusta Tampe
reen Pellava- ja Rauta-Teollisuus Osake-Yhtion ja Lokomo 0. Y:n kone
pajoissa Tampereella. 

Vaunut. Vuonna 1945 rakennettaviksi aiotui ta, eniten suunnittelu- ja 
piirustustyota aiheuttaneista vaunuista mainittakoon vanhoille aluskehyksille 
rakennettavat 4-akseliset III lk paivavaunut, uu i desinfioimisvaunu ja ve
turinlammittajien opetusvaunu. Naista yllamainitut paivavaunut rakenne
taan erimallisille henkilovaunujen aluskehyk ille, desinfioimisvaunu 17.5 m:n 
henkilovaunun aluskehykselle ja Neuvostoliittoon luovutetun aikaisemman 
veturinlammittajien opetu vaunun tilalle tarkoitettu vaunu 14 m:n 0-vaunun 
aluskehykselle. Naiden vaunujen suunnittelu- ja piirustustyo suoritettiin 
kertomusvuonna. 

Edelleen laadittiin piirustukset Hd-vaunujen muuttamiseksi polkupyorien
ja suksienkuljetusvaunuiksi Gep, johon tarkoitukseen aikaisemmin kaytetyt 
vaunut oli luovutettu Neuvostoliitolle. 

Pyorakertojen niukkuuden johdosta jouduttiin tutkimaan valurautaisten 
kovavalupyorien kayttomahdollisuuksia tavaravaunuissa. Tutkimuksen tu
oksena laadittiin piirustukset ja hankintamaaraykset mainitunlaisille pyorille. 

Muita vaunurakenteita koskevia toita olivat matku tajavaunujen hihna-
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kayttoisten sahkolaitteiden muuttaminen kardaanikayttoisiksi, telin A 7 LiikkutJ? 

uusintasuunnittelu ja muut vahai emmat vaunujen erikoisosien muutostyot. !:~U&~~~ 
Jo aikaisemmin aloitettuja veturien ka~ntosiltojen kayttokoneistojen pii- r~f'lu

rustustoita jatkettiin ja saatettiin loppuun 22 m kaantosiltojen osalta. Moot- :~jat;!· 
toriveturien ja -vaunujen koneistojen osapiirustuksia laadittiin edelleen. Rata- la~:t'e:i. 
autoiksi muutettavia henkiloautoja varten tehtiin tarpeelliset piirustukset. 

Standardisoimista jatkettiin, ja laadittiin uusia hankintamaarayksia. 
Tyojarjestyksen mukaisesti huolehdittiin vastaanottotarkastuksi ta, jolloin 

m. m. valvottiin uusien vaunujen ja niiden pyorakertojen valmistusta Pasilan 
konepajassa seka erilaisten laitteiden valmistusta yksityisissa konepajoissa. 
Li aksi huolehdittiin Neuvostoliittoon palautettavien vaunujen luovutuksesta. 

Liimmityslaitokset. Vuoden 1945 kuluessa tehtiin koneteknillisessa toimis
tossa tyopiirustukset Seinajoen veturitallin laajennuksen, Oulun uuden veturi
tallin, Simpeleen autovajan laajennuksen, Hyvinkaan konepajan virkailijain 
asuintalon, Helsingin ratapihan vaunujenlammityskeskuk en, Etu-Simolan 
asematalon lisarakennuksen ja V. R:n hallintorakennuksen laboratoriokerrok-
en lammityslaitoksia varten. 

llmanvaihtosuunnitelmia tehtiin Heinolan autotallin, Tampereen asema
talon lampokeskuksen seka samoin Tampereen autotallin lataushuoneen 
tuulettamiseksi. 

Vaunuihin nahden tehtiin kertomusvuonna III lk:n paivavaunun, litt. 
Ei ja opetusvaunun lammityslaitosten tyopiirustukset . 

Konstruktiivisten t6iden ohella on koneteknillinen toimisto suorittanut 
seka yksityisten toiminimien etta H elsingin konepajan valtionrautateille ra
kentamien lammityslaitosten ja vesi- ja viemarilaitteiden tarkastamisia ja 
vastaanottoja seka antanut lausuntoja polttoaineenkulutusta koskevi sa y. m . 
lampoteknillisissa asioissa. 

Konepajat: Valtionrautateiden paakonepajoja oli vuonna 1945 kaikkiaan 
kuusi, nimittain Helsingissa, Pasilassa, Turussa, Vaasassa, Oulussa ja Kuo
piossa. Helsingin konepajan osana toimii toistaiseksi Karjalan konepaja 
Hyvinkaalla ja Kuopion konepajan alaisena toistaiseksi Pieksamaen vaunun
korjauspaja. Konepajain toiminta vuonna 1945 on paaasiallisesti ollut edelli
sen vuoden tyoskentelyn jatkoa, kohdistuen liikkuvan kaluston kunnossa
pitoon ja uusimiseen. Erinaisia toita on vuonna 1945 uoritettu allaolevan 
taulukon mukaisesti. 

Liikkuvan kaluston korjaus vuonna 1945. 
Korjattu lilkkuvaa kalustoa 

Vetureita ja moottori- H enkilovaunuja 1 ) Tavaravaunuja 
vnunuja 

8~18< 1 
I<' 

I I<'< " 
I 

:>;" 

I I<'< 
:>;" \L: 

I 

:>;" 

\"< .§. ~ "'"' ~...; 0"0 0 ~ 0~ B.~ g .. 
~-; ~-E n.c ....... ~: ~~ t!.~ ~--~: ws . ~s;,) ~ 5· "'"' ~g. 

., _ .,~ 

; I ~I ""' ~" " "' ::: ';"' ""' ;;• "' • "'' ... 
"' ' "' ' "' ... . cn9 

Piiiikonepajat 284 280 381 83 1255 891 9 7180 863 6636 92 
Helsinki ................ 90 71 261 33 - - - - - - -
Pasila .................. 9 14 2 4 943 125 - 3 459 - 1273 -
Turku ... . .............. 41 39 18 11 59 183 - 966 250 2 643 -
Vaasa ........ . ....... .. 52 59 22 5 61 109 3 634 171 389 19 
Oulu ................... 21 17 58 22 58 181 6 496 80 968 73 
Kuopio & Pieksamii.ki .. 71 80 20 8 134 293 - 1625 362 1363 -

Varikot - - 10130 133 - 13 937 58 - 2357 57969 561 
I varikkojakso .. ...... - - 6846 53 - 2 255 2 - 1453 16 074 102 

II )) 
• 0 •••••• - - 786 12 - 2 331 23 - 715 7 362 186 

III )) ........ - - 956 2 - 2 784 5 - - 9 991 18 
IV )) 

•• • •• • • 0 - - 1542 1 66 - 6 567 28 - 189 24542 255 

Yhteensa I 284 1 280 110 511 1 21611 255 114 828 1 67 17 18o Ia 220 1 64 6o5l 653 
1) HenkiHivaunujen lukumii.ariiiin sisiiltyy myiis posti-, ravintola-, junailija- ja matkatavara

vaunut. 
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wuuVl!- Paitsi naita toita on paakonepajoissa suoritettu muitakin toita, joista eri-
~:.~":!~v~~ koisesti mainittakoon seuraavat: 
aimkulu-
tus, kone
paiat ia 
slihko

Zaitteet. 

Helsingin konepajassa on valmistettu m. m. 
1 kpl veturin kattiloita, 

26 )) veturin mannanvarsia, 
100 )) veturin puskinlyhtyja, 
190 )) veturin merkkilasilyhtyj a, 
112 )) veturin vedonkiihdyttimia, 

8 )) veturin kattilan varustimia, 
110 )) veturin savutorvia, 

15 )) veturin ilmapumppuja, 
3 )) veturin syottopumppuja, 

2 856 )) puskimia, 
950 )) vetokoukkuja, 

3 000 )) jousilaattoja, 
480 )) vaununakseleita, 
269 )) pyorakertoja, 

10 )) vesiviskureita, 
12 )) injektoreja, 

500 )) teraskankia, 
100 )) halkaisukiiloja ja 
110 )) oljylamppuja. 

Muille valtionra utateiden 
koille on korjattu m. m.: 

konepajoille, 

95 kpl veturin valaistusgeneraattoreita, 
512 )) veturin ilmapumppuja, 

53 )) veturin syottopumppuj a, 
34 )) veturin kattiloita, 
80 )) veturin savutorvia, 
10 )) rapid-kattiloita, 

2 )) lokomobiilej a, 
101 )) akkumalaattorivaunuja, 

3 )) moottoriruiskuj a, 
3 )) kaivinkoneita, 
2 )) hOyrynostureita, 

18 )) worthintonpumppuja, 
12 )) vesiviskureita ja 

12 675 )) vaunun kannatusjousia. 

rataosastolle ja vari-

Konepajassa on toimitettu 94 tays- ja 51 sisapuolista kattilankatsastusta 
seka 179 kattilankorjauksen yhteydessa tehty 17 uutta tulipesaa ja 40 tuli
pesaa osittain uusittu. Kontiomaella asennettu vesiviskuri ja 500 m maavesi
johtoa, asennettu 12 huoneen rakennukseen keskuslammitys-, vesijohto- ja 
viemarilaitteet. Salossa ja Hameenlinnassa asennettu 6)> vesiviskuri kummassa
kin. Rautaa ja terasta on konepajassa kaytetty kaikkiaan 638.4 tonnia, 
josta pajassa 486 tonnia, seka valettu takkirautaa 2 290 tonnia ja messinkia 
38.7 tonnia. 

Pasilan konepajassa: 
valmistettu uusia vaunuja: 

52 kpl 2-aks. paikallisjunavaunuja, 
23 )) konduktoorivaunuja, 
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358 kpl 2-aks. katett.tavaravaunuja, pitemp., 
331 >> 2 aks. avonaisia tavaravaun-q.ja, kantavamp., 

I2 >> postivaunuja; 

uudelleen rakennettuja vaunuja: 
soravaunuja, 14 kpl 

30 )) 

)) 

)) 

2 
Hdk- vaunuja rakennettu Gep- vaunuiksi, 
matkustajavaunuja, 

58 
I04 l) 

58 )) 

katettuja tavaravaunuja, 
avonaisia tavaravaunuja, 
Neuvostoliiton vaunuja; 

vaunuissa suoritettuja muutostoita: 
vetolaitoksia vahvistettu ........... . ...... . 
vetolaitoksia vahvistettu . ..... . ........... . 
jousipukit vahvistettu .................... . 
laakeripesat n :o 8 muutettu . . ............. . 

muut huomattavimmat tyot: 
3 kpl veturin kaantopoytia 20 m. 

4 matkustajavaunuun, 
22 tavaravaunuun, 
I 7 tavaravaunuun seka 

6 tavaravaunuun; 

Kaytetty kaikkiaan 3 047 tonnia rautaa ja terasta, josta pajassa 647 ja 
niitti- ja pulttiosastossa 576 tonnia, valettu messinkia 18 659 kg . 

Turun konepajassa on valmistettu m . m. 

I 026 kpl vaihteen kielia, 
596 >> vaihteen risteyksia, 
400 >> vaihteen asettimia, 

4 9I6 >> muita vaihteisiin tai risteyksiin kuuluvia osia, 
1 030 >> kasiopaste-, vaihde- y. m. lyhtyja, 
2 790 >> voide- y. m. kannuja, 
5 295 >> karbiidi- y . m. lamppuja, 
I 530 >> kirveita ja moukareita, 

300 >> rikkalapioita, 
870 >> sankoja ja kippoja, 

I9 >> resiinoja ja kasivaunuja, 
4 >> veturitallin ovia ja 

60 par raidepuskimia. 

Konepajassa on toimitettu 33 tays- ja 17 sisapuolista kattilankatsastusta 
ja uudelleen rakennettu 21 tavaravaunua. Toisille konepajoille korjattu I4 
veturikattilaa. Kaytetty kaikkiaan 906 tonnia rautaa ja terasta, josta pajassa 
190 tonnia, valettu 3 844 kg valurautaa ja I2 088 kg messinkia. 

Vaasan konepajassa on valmistettu m . m. 
65 kpl veturin jousia, 
23 » halkomittavaunuja, 

llO eraa halkomittavaunun rautaosia ja 
1 kpl halkomittavaunun hinauslaitteita. 

Konepajassa on toimitettu 24 tays- ja 26 sisapuolista kattilankatsastusta 
ja rakennettu uudelleen 7 vaunua. Kaytetty kaikkiaan 84 tonnia rautaa ja 
terasta, josta pajassa 53 tonnia. Valettu 745 kg valurautaa ja I5 987 kg 
messinkia. 

12 

IA.ik/cuva 
ka~usto ia 
sen tatw· 
oinektdu
tus, kone· 
pajat ia 

Bii.hkii· 
laitteet . 



Liiklcuva 
kalusto ia 
am tarve
ainekulu
tuB, kone
paiat ia 

{lhl·· 
laitteet . 
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Oulun konepajassa on valillistettu ill. ill. 
2 kpl veturitallin ovia, 
6 >> savutorvia eristyslaatikkoineen, 

9 409 >> erilaisia isohkoja pultteja, 
6 060 >) aluslevyj a, 
1 000 >> kapearaideratakiskon sidekiskoja, 

18 >> 3- pyor. resiinoja, 
34 >> kuorillaussiltoja, 
15 >> illatkatavarakarryja ja 
21 >> tukkinostiillen ristikkopalkkeja. 

Konepajassa on toiillitettu 8 tays-, 10 sisapuolista kattilankatsastusta, 
korjattu 10 luilliauraa, 6 kaivinkonetta, 6 veturitallin ovea, 31 halkosirkkelia, 
6 kuorma- ja rata-autoa ja 20 paloruiskua. Kaytetty kaikkiaan 91 tonnia 
rautaa ja terasta, josta pajassa 20.6 tonnia. Messinkia valettiin 6 569 kg. 

Kuopion konepajassa ja sen alaisena toimivassa Pieksdmden vaununkorjaus
pajassa on valmistettu ill. m. 

3 kpl levyleikkureita, 
200 >> arinarautoja, 

1 500 >> hevoslaudan puikkoja, 
7 >> kirjoituspoytia ja 

100 >> halkoillittavaunuja. 

Konepajassa on toiillitettu 21 tays- ja 38 sisapuolista kattilan katsastusta. 
Korjattu 2 luilliauraa, 15 resiinaa, 1 polttoilloottori, 2 pilkkoilliskonetta, 
1 sirkkelimoottori, 11 kpl illatkatavarakarryja ja 125 kpl veturinjousia. 
Kaytetty kaikkiaan 113 tonnia rautaa ja terasta, josta pajassa 52 tonnia. 
Valettu illessinkia 1 7 932 kg. 

Selostusvuoden aikana on paakonepajoissa tyotehon parantamiseksi suori
tettu pieneillpia laajennustoita seka hankittu uusia tyokoneita ja laitteita, 
joista huoillattaviillpina toiillenpiteina tassa suhteessa illainittakoon: 

Helsingin konepajassa on tyoskentelypinta-alaa laajennettu veturikorjaus
osastolla 123 ill 2 j a puutyoosastolla 110 m 2• Uusia peseytymispaikkoj a on 
rakennettu 180 miehelle, 2 suihkuhuonetta pinta-ala 2 3 7 ill 2• Yksi veturien 
korjauspaikka on varattu kaivinkoneiden ja liikuteltavien nostimien y. m. s. 
korjauksia varten . 

Takoillorakennukseen on tehty uusi seillenttitiilinen vesikatto n . 1 575 ill 2• 

Veturikorjausosastolle on hankittu Deillag-nosturi. 
Pasilan konepajaan on hankittu 1 kpl sahanteroituskone, 1 kpl tasojyrsin

kone ja 5 kpl sahkoilloottoreita seka 4 kpl puutavarasuojia ja l kpl kaasu
generaattori. 

Turun konepajaan on hankittu 8 kpl ruuvivakipyoria ja 4 kpl nestevaki
vipuja. Lakkiosastolle on rakennettu pienehko koppi ruiskumaalausta varten. 

Oulun konepajaan on hankittu ilmakoillpressoria varten uusi sahkoilloottori 
ja kattilaosastolle puhdistuslaite tuliputkia varten, seka nosto-osaston vaunun
siirtolavan kiskoitusta jatkettu, niin etta sen pituus on nyt 43.8 ill. 

K uopion konepajaan on hankittu vaihtoveturi seka 1 sahkomoottori ja 1 
illetallij yrsinkone. 

Selontekovuonna tyoskenneltiin paakonepajoissa 6-paivisin tyoviikoin. 
Yleensa on tyoskennelty yhdessa vuorossa, illutta kuitenkin useilla osastoilla 
on tyoskennelty kahdessa vuorossa seka tehty ylitoita. 

Tunneiksi Iaskettuna oli tyontekijain ja oppilaiden tyossaoloaika seka 
paakonepajoissa etta varikkokonepajoi sa ja Riihimaen lennatinkonepajassa 
seuraava: 

) 
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Tuntien Juku 

v. 1945 I v. 1944 I v. 1943 

I 

Paakonepajoissa ........... . ............... 8180 730 

I 
7 593 677 7 536 711 

VarikkoKonepajoissa ....................... 1201940 1 072 896 942 948 
Lennatinkonepajassa ...................... 96840 65403 64935 

Yhteensa I 9 479 510 I 8 731976 I 8 544594 

Valmistearvo oli selontekovuonna allamainittu: 

Valmistearvo mk 

v. 1945 I v. 19+4 I v. 1943 --
Paakonepajoissa ........................... 665 373 640 405 389 787 410 056 497 
Varikkokonepajoissa ... . ................... 68 391961 28 201903 24882 506 
Lennatinkonepajassa ..... . ................ 4143 710 1861696 1570 782 

Yhteensa I 737 909 311 I 435 453 286 I 436 509 785 

Tyontekijoita ja oppilaita oli konepajoissa yhteensa vuoden paattyessa: 

Tyontekijaln lukum.iiiira 

v. 1945 I v. 1944 I V , 1943 

Paakone~ajoissa ......... . . . ............ . . 3858 3 755 3 578 
Varikko onepajoissa ... . . . ................. 1014 977 989 
Lennatinkonepajassa ............. . ... . . . .. 300 285 217 

Yhteensa I 5172 I 5017 I 4 784 

Konepajakouluista valmistui 68 veturinlammittaja- ja 29 ammattioppi
Iasta. Uusia sopimuksia laadittiin 84 veturinlammittajaoppilaan ja 25 ammatti
oppilaan kanssa. 

Sahkolaitokset ja laitteet. Kertomusvuoden aikana tehtiin paatos varustaa 
sahkolaitteilla seuraavat 15 liikennepaikkaa,: Hiirola, Kauppilanmaki, Kulen
noinen, Kumila, Kylansaa,ri, Martinniemi, Mi;i.kela, Peltosalmi, Piuha, Rikkila, 
Sotkia, Suoniemi, Tammisto, Uimaharju ja Ankila. 

Sahkoistettyja liikennepaikkoja oli vuoden paattyessa 476. 
Ennestaan sahkoistetyilla liikennepaikoilla suoritetuista uudis- j a uusimis

tOista mainittakoon seuraavat: Hyvinkaalle rakennettavan uuden paakone
pajan alueella tehtiin huomattava maara ulkojohtotoita y. m. joista ovat 
huomattavimmat yhden lisamuuntoaseman rakentaminen suurjannitejohtoi
neen ja rakennustyomaan valaistusta ja voimavirran jakoa varten tehty laaja 
pienj annitteinen ulkoj ohtoverkko. Uuden konepaj an sahkoistyssuunnitelmat 
hankintaohjelmineen tehtiin paapiirteissaan valmiiksi. 

Ratapihavalaistusasetelmia on vuoden kuluessa usealla liikennepaikalla li
satty ja uusittu. Naista mainittakoon Pohjois-Suomen havitettyjen alueiden 
liikennepaikkojen ratapihavalaistuksen j alleenasennus, Hovinsaaren ratapiha
laajennuksen tyomaan valaistus, Parikkalan ratapihavalaistuksen huomattava 
lisays ja Vainikkalan ratapihavalaistuksen uusiminen. 

Konnunsuolla olevan V. R. Polttoturvevalmistamon sahkovalaistus- ja 
voimajohtolaitteet kunnostettiin uudelleen sodan jaljelta. 

Vainikkalan muuntoasema kunnostettiin ja otettiin kaytantOon ja Kouvo
lan ratapihalle asennettiin toinen mmmtoasema. 

Useilla liikennepaikoilla suoritettiin, sahkotarviketilanteen parannuttua 
jossain maarin, erinaisia valaistusasetelmatoita, joista mainittakoon Kuopion 

hiikkuva 
kalusto ;a 
sen tarve
ainekulu
tus, kone
pajat ia 
sahko
laitteet. 
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ftkk" v':' 4-kerroksisen a.suinrakennuksen sahkotoiden alullepaneminen. Valaistusase
s~n":~~~~ telmat asennettiin 126 asuinrakennukseen, joissa oli yhteensa 507 huoneistoa. 
~~~~eX~!:!: Halkokentan sahkoistys suoritettiin Huutokosken ja Keravan liikenne
paiat,Ja paikoilla ja Mantyharjun liikennepaikalla taydennettiin halkokentan sahko
~~~'fte~. valaistusasetelmia. 

Halonantolaitteet sahkoistettiin Riihimaen ja Pieksamaen liikennepaikoilla, 
samoin Karjaan hiilenantolaite. 

Sodan aiheuttamien vaurioiden korjaustoita suoritettiin edelleen. Naista 
mainittakoon erikoisesti hallintorakennuksen sahkolaitteiden korjaustyot. 

Saksanahon (Kouvolan) uuden keskipakoispumpun sahko- y. m. asennus
tyot suoritettiin loppuun ja pumppu otettiin kaytantoon 26. 9. 45, jolloin 
suoritettiin vastaanottotarkastus. Helsingin konepajalla kunnostettiin Vai
nikkalassa v. 194.0 kaytannossa olleet bensiini- ja oljypumput. 

Sahkosirkkelilaitteet asennettiin Humppilaan ja Hameenlinnaan ja lisa
laitteet Virasojalle ja Haapamaelle. 

Valirauhansopimuksen erinaisten ehtojen tayttaminen on edelleenkin an
tanut tyota sahkoteknilliselle toimistolle. Niinpa on jouduttu suorittamaan 
Neuvostoliittoon palautettavien lahetysten jarjestelya ja luetteloimista. 

Kouvolan asetinlaite II:een hankittiin aanenvahvistuslaitteet ratapihalle 
sijoitettuine kovaaanisineen, joilla annetaan tiedoituksia vaihdemiehille ja 
joilla ilmoitukset voidaan antaa varmemmin kuin megafooneja kayttaen. 
Samoin tilattiin Kouvolan laskumaelle aanenvahvistuslaitteet vaihde- ja juna
miehille annettavia ilmoituksia varten. 

Liikkuvan kaluston varus~amista sahkovalaistuslaitteilla jatkettiin. Vuo
den aikana valmistui 13 Ek vaunua taydellisin valaistuskoneistoin, 26 Ek vau
nua, jotka saavat virtansa edellisista (n. s. liitevaunua) seka 1 Fo-vaunu 
taydellisin valaistuskoneistoin. Vuoden lopussa oli 232 taydellisin valaistus
koneistoin varustettua vaunua ja 63 n. s. liitevaunua. Sahkovalaistuja vetu
reita valmistui 9, joten niiden lukumaara oli vuoden lopussa 117. 

Vuonna 1945 suoritettiin pylvaslinjojen tayskorjaustyot kaikilla liikennoi
tavilla rataosilla, lukuunottamatta Iisalmen-Ylivieskan-Oulun rataosia. 
Pohjois-Suomen radankorjausten alueella kunnostettiin vain valiaikaisesti 
pylvaslinjat Rovaniemen-Kemijarven ja Kemijarven-Kursun valilla, rauta
tie kun ei ollut liikennoitavassa kunnossa ja pylvaita ei siita syysta voitu kul
jettaa pystytyspaikoille. 

Uusia kaukopuhelinjohtoja rakennettiin 
Riihimaen-Lahden asemien valille . . ..... . .............. . 
Tampereen-Haapamaen >> >> •••••••• •••• • • •••••.•• • 
Tampereen-Oripohjan >> >> •• ••• • . • • ••• •••••.••••• 
Haapamaen-Seinajoen >> >> ••••••••••••••• • • • ••.•• 
Oulun-Kemin >> >> ••• •• •••••• • •••••••• • •• 
Mantyharjun-Mikkelin >> >> •••••••••••••• • •••••••• 
Pieksamaen-Jyvaskylan >> >> •••• • ••••••• • ••• • ••• •• • 

>> -Kuopion » >> ••••• • • • • • •••• • • •• ••••• 
>> -Huutokosken >> >> •••••••••••••••• • •••••• 

59 km 
114 >) 

47 )) 
118 >) 

106 )) 
42 >) 

80 )) 
89 >) 

31 )) 

Yhteensa 686 km 
kaksoispuhelinj ohtoa 

Lennatinj ohtoj a vuoroteltiin kaksoispuhelinj ohdoiksi: 
Riihimaen-Karj aan asemien valilla ......... .... .. . . . . .. . . 

>> -Toijalan » >> •••••••••••• •• •• •• .•••• 
Oulun-Kemin >> >> • • ••••••••••••••••••••• 
Pieksamaen-Varkauden » >> •.•••• . •••••• • •••••• •• • 
Joensuun-Outokummun >> >> •••• • •••••••••••.•• • • • • 

222 km 
152 )) 
212 >) 

98 )) 
96 )) 

Yhteensa 7 80 km 
johdinkm. 
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Puhelinjohtoa purettiin Joensuun-Kaurilan valilta 128 johdinkilometria. liiik"-""'v~ 

Erittain suuritoinen ja vaikeissa olosuhteissa suoritettu oli saksalaisten ~~~,~~~~~ 
tuhoaman Laurilan-Rovaniemen valisen pylvaslinjan tilapaiskorjaus, joka t~~~e~~~= 
suoritettiin 5. l.-15. 3. 45 valisena aikana. Rajaytettyja pylvaita pystytet- Patl:~~a · 
tiin 2 076 kpl, ja metsasta tehtiin 130 pylvasta. Pylvaslinjassa kunnostettiin t~itte~t . 
kaksi puhelinjohtoparia, yhteensa 424 johdinkilometria. 

Hovinsaarella suoritettiin suurehko viestipylvaslinjan siirto ja pienehkoja 
siirtoja 21 :lla eri liikennepaikalla. Pieksamaen liikennepaikalla suoritettiin 
verraten suuri kaapeliasennustyo ja 18:lla eri liikennepaikalla pienehkoja 
kaapeliasennustoita. 

Suurehkoja sahkoisia opastinlaitetoita suoritettiin Kymissa, Tuirassa ja 
Viinij arvella, j a pienehkoj a 16:1la eri liikennepaikalla. Naiden laitteiden 
korjaustoita suoritettu 27:1la liikennepaikalla. 

Rautateiden viesti- ja vahvavirtapylvaslinjojen vuoden 1945 tayskorjausta 
tehtiin 4 116 ratakilometrin matkalla. Talloin vaihdettiin 10 160 viesti- ja 
662 valaistuspylvasta eli yhteensa 10 822 pylvasta seka 1 402 viesti- ja 453 
valaistuspylvaan tyvenvahviketta, eli yhteensa 1 855 tyvenvahviketta. Rauta
teiden viestijohtimia kunnostettiin 29 779 johdinkilometria, seka rautateiden 
viestipylvailla olevia posti- ja lennatinhallituksen viestijohtoja 38.518 johdin
kilometria, eli yhteensa 68.297 johdinkilometria. Vuoden 1946 pylvasvaihtoa 
varten merkittiin II 809 rautateiden viesti- ja vahvavirtapylvasta. 

Vuoden 1945 aikana vaheni lennatinjohtojen pituus 780 johdinkilometrilla 
ja lennatinkoneiden lukumaara 13:lla. Samanaikaisesti lisaantyi puhelin
johtojen pituus 2 024 johdinkilometrilla, puhelinkoneiden lukumaara 116:lla 
ja puhelinkeskuskoneiden lukumaara 9:lla. 

Lennatinkonepajassa valmistettiin vuoden 1945 aikana m. m. 50 keskus
ja kenttakoneiden telinetta, 10 selektori- ja kantoaaltokytkinlaitteiden osaa, 
2 kojetelinetta, 150 kaapelipaatetta, 116 kaapelinpaatekaappia, 10 vesisailio
halytyslaitetta, 20 paria pylvaskenkia, 73 kpl erilaisia linjakorjaustyokaluja, 
1 500 johdonerotinta, 20 asuintelttaa, 7 arkisto- ja mittarikaappia, 6 kirja
hyllya, 10 poytaa seka 8 konepajatuolia. Vuoden kuluessa korjattiin 123 len
natinkonetta, 51 lennatinkoneenosaa, 504 puhelinkonetta, 773 puhelinkoneen
osaa, · 61 puhelinkeskuskonetta, 388 puhelinkeskuskoneenosaa, 78 vaihto
laitetta, 271 soittolaitetta, 756 leimasinta, 791 painemittaria, 127 nopeus- ja 
tulistusmittaria, 56 sahkomoottoria, 585 erilaista vahvavirtakojetta, 30 seina
ja yovartijakelloa, 19 kirjoitus- ja laskukonetta, sahkoisten opastinlaitteiden 
osia 65, 24 pumppu- ja 3-pyoraresiinaa seka I 258 sekalaista kojetta. 

Lennatinkonepajassa tehtiin 96 840 tyotuntia; tyontekijoiden ja oppilaiden 
keskimaarainen lukumaara oli 41; valmistearvo oli 4 143 710: 45. 

Saapuneiden risteilylupa-anomusten perusteella annettiin vuoden kuluessa 
Iupa 92 vahvavirta- ja 42 heikkovirtaristeilyn rakentamiseen. 

Sahkolaitteiden asennusanomusten perusteella annettiin 47 valaistusjohto
jen asennuslupaa rautatiealueella oleviin rakennuksiin. 

Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknillisen toimiston toimesta 93 
ja ratainsinoorin toimesta 7 seka sahkolaitteiden asennustarkastuksia sahko
teknillisen toimiston toimesta 35. 

v. R:n omien sahkovoima- ja muuntoasemien kayttotarkkailua jatkettiin 
sahkoteknillisessa toimistossa entiseen tapaan, samoin valvottiin liikenne
paikkojen sahkonkulutusta. 

Esittelyja oli vuoden aikana kaikkiaan 73, joissa kasiteltiin yhteensa 368 
asiaa. Taman lisaksi ratkaisi sahkoteknillisen toimiston paallikko 205 asiaa. 
Saapuneiden kirjeiden lukumaara oli 2 915 ja lahetettyjen 739. 
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v. 1946. 

fAikkuva Vetureita ja niiden mkenteen parantamista koskevat suunnittelutyot. Suunnit-
~~u:~~v~~ teilla olevan Tv3-veturin osapiirustusten valmistusta jatkettiin. 
~~~~~~~!~: Koska polttooljyn hinta kertomusvuonna oli niin alhainen, etta naytti 
:P:Jh:kla taloudellisesti kannattavalta sen kaytto vetureissakin ja jotta saataisiin koke
laitteet. musta oljylammitteisista vetureista, koneteknilliselle toimistolle annettiin mali-

rays suunnitella Pr2-veturit oljypolttoisiksi. Sen rakenteesta mainittakoon, 
etta veturissa on hiilisailion kohdalla oljysailio , josta oljy omalla painollaan 
virtaa oljypolttimeen. Se on injektorin tapainen laite, jossa hi:iyry tempaa 
mukaansa oljyn hienona sumuna tulipesaan, jossa se syttyy ja palaa. Koska 
polttooljy kylmana on paksua ja huonosti juoksevaa, lammitetaan oljya 
hoyryjohdolla siina kohdassa, jossa oljyputki lahtee sailiosta. Laitteeseen kuu
luu viela hoyryn ja oljyn saato- ja sulkuventtiilit, tarvittavat putkijohdot ja 
painemittari. Paitsi piirustuksia laadittiin selostus laitteen rakenteesta ja 
toiminnasta seka ohjesaanto sen hoidosta. 

Voiteluoljyn kulutuksen vahentamiseksi on joissain veturisarjoissa otettu 
kaytantoon n. s. alavoitelu veturin akselilaakereita varten. Tama vaatii eri
koiset voitelukaukaloihin kiinnitettavat tayttosuppilot. Sellaiset suunnitel
tiin H v l , H v2, Tk3 j a Tv 1-vetureille. Samoin piirrettiin n. s. neula ven ttiili, 
joka edestakaisessa tai pyi:irivassa liikkeessa olevissa veturin osissa korvaa 
yleisessa kaytannossa olevat oljysydamet. Neulaventtiili syottaa vain veturin 
liikkeella ollessa, kun imulangoilla varustettu 61jysydan sen sijaan syottaa 
myos veturin seistessa. 

56 veturiamme on varustettu Knorrin syottoveden esilammittimella, jo
hon m. m. kuuluu varosyottoventtiili, joka, kuten muutkin esilammittimen 
osat, oli hankittu Saksasta. Kun sotien jalkeen kauppayhteydet katkesivat 
Saksaan, oli osien korjaus ja uusiminen suoritettava kotimaassa. Tata varten 
jouduttiin mainitusta varosyottoventtiilista laatimaan piirustukset. 

Viela on jouduttu tekemaan piirustuksia seka liikenteessa etta konepajoissa ) 
korjattavina oleviin vetureihin, joiden jonkun osan on todettu vaativan vah
vistusta tai muuta parannusta. 

Tarvittavia standardisoimispiirustuksia tehtiin ja hankintamaarayksia 
laadittiin. 

Uusien veturien valmistusta Tampellassa ja Lokomo Oy:ssa valvottiin . 
Rataosaston pyynnosta tehtiin muutamia piirustuksia Uimaharjun kaanto

sillan kaymalevyn seka sulku- ja lukkolaitteen osista. 
Vaunuja ja niiden rakenteen parantamista koskevat suunnittelutyot. Eniten 

suunnittelutyota vaatineista vaunuista on mainittava yksityisten toiminimien 
Pasilan konepajasta tilaamat, seuraavana vuotena rakennettaviksi aiotut 
sailiovaunut. Naita vaunuja varten, joita oli rakennettava useiden eri ainei
den , etupaassa teollisuuden polttooljyn, bentsiinin ja alkoholin kuljetukseen , 
oli suunniteltava uudet, pituudeltaan taysin metrein maaratyt aluskehykset. 
Naiden, samoinkuin erimallisten sailioiden piirustus- ja tarkastustyo suori
tettiin kertomusvuotena. 

Sotakorvaussuorituksina rakennettavien, Saimaalta Suomenlahteen siirret
tavien hinaajien kuljetusta varten suunniteltiin 110 tonnin kantoinen laivan
kuljetusalusta, joka kuljetusta varten asennetaan 80 tonnia kantavan Osa
vaunun teleille. Suunnittelu-, piirustus- ja Pasilan konepajassa suoritettu 
rakennustyo suoritettiin niin nopeasti, etta vaunu oli valmiina jo hyvissa 
ajoin ennen syksylla alkaneita kuljetuksia. 

Matkustajavaunuja koskevista toista on mainittava uuden, suurimmaksi 
osaksi kotimaisista aineista valmistettavan telin Al2 suunnittelu- ja piirustus
tyo. Myos laadittiin suunnitelmat uudenlaisen, Englannista tilatun n. s. 
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Stonen vaunuvalaistuslaitteen kaytantoonottoa varten. Muut erikoisesti ma.t- Liikku~ 
kustajavaunuja koskevat tyot olivat vahaisempia, kuitenkin laadittiin eri- !:!"':!~~~ 
naisia viela puuttuvia piirustuk ia vuoden 1944 mallisia III lk matkusta- t~~"t~: 
vaunuja varten seka useampia yleisluontoisia pyorastoja ja laakereita koskevia pdiat ;a 

·· t k · stJhko· pnrus u Sla. laitteet. 
Jo aikaisemmin aloitettu veturien kaantosiltojen kaytt6koneistojen pii

rustustyo saatettiin loppuun. Moottoriveturien ja -vaunujen kayttokoneistojen 
erikoispiirustusten laadintaa jatkettiin edelleen . Rata-autoik i muutettavia 
henkiloautoja varten tehtiin muutospiirustuksia. 

Standardisoimistyota jatkettiin ja laadittiin uusia hankintamaarayksia. 
Tyojarjestyksen mukai e ti huolehdittiin va taanottotarkastuksista, jolloin 

m. m . valvottiin uusien vaunujen ja niiden pyorakertojen valmistusta Pasilan 
konepajassa seka erilaisten laitteiden, m. m. kovavalupyorien valmistusta ja 
hankintaa yksityisissa konepajoissa . 

Konepajat: Valtionrautateiden paakonepajoja oli vuonna 1946 kaikkiaan 
kuusi, nimittain Helsingissa, Pasilassa, Turussa, Vaasas a , Oulussa ja Kuo
piossa . Helsingin konepajan osana toimii toistaiseksi Karjalan konepaja 
Hyvinkaalla ja Kuopion konepajan alaisena toistaiseksi Pieksamaen vaunujen
kor jauspaja. Konepajain toiminta vuonna 1946 on paaasiallisesti ollut edelli
sen vuoden tyoskentelyn jatkoa, kohdistuen liikkuvan kaluston kunnossa
pitoon ja uusimiseen. Erinai ia toita on vuonna 1946 suoritettu allaolevan 
taulukon mukaisesti. 

Liikkuvan kaluston korjaus '&Uonna 1946. 

Korja.ttu liikkuvaa kalustoa 

Vetureita ja moottori- Henkilovaunuja 1 ) Tavaravaunuja 
vaunuja 

~ ;1 ~ < H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ., 
"'" " 

.,, 
"'" " "'" E; '< F. .... ';;! :::!. ';;! "' 
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Piiakonepajat 277 291 514 76 1286 1007 28 8192 1247 7 530 117 
Helsinki .. . ... . ......... 86 78 392 32 - - - - - - -
Pasila .. . ............... 10 15 - 3 1107 163 - 4 797 - 1064 -
Turku ................. 43 33 25 4 56 196 - 1010 444 2 743 -
Vaasa .......... . ....... 41 68 20 15 40 139 - 379 231 778 11 
Oulu ....... . ... . ....... 19 23 50 15 68 221 28 309 117 1265 106 
Kuopio & Pieksamaki .. 78 74 27 7 15 288 - 1697 455 1680 -

Varikot - - 10 750 270 - 14643 73 - 1598 65 961 706 
I varikkojakso ........ - - 6172 196 - 2 460 12 - 679 18 758 136 

II >) . ....... - - 780 20 - 2 714 33 - 803 11202 251 
III >) 0 • • ••••• - - 2295 - - 2 696 2 - - 9 749 55 
IV >) ........ - - 1503 54 - 6 773 26 - 116 26252 264 

Yhteensa I 277 1 291 111 264 1 34611 286 115 650 I 101 18 19212 845 173 491 I 823 

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

Helsingin konepajassa on toimitettu 93 tays- ja 42 sisapuolista kattilan
katsastusta seka valmistettu 8 uutta veturin kattilaa, kattilakorjauksien 
yhteydes a on tehty 19 uutta tulipesaa ja 50 tulipesaa osittain uudistettu, 
valmistettu i20 uutta savutorvea ja 10 sailiOvaunun sailiota, I 851 puskimen 
paata, 2 069 vetokoukkua, 4 610 jousilaattaa, 58 johtokiskoa, 27 hoyrykuvun 

1) Henkiliivaunujen lukumiiaraan sisiiltyy myos posti-, ravintola-, junailija- ja matkatavara
vaunut. 
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fiikkuvf! rengasta, 26 mannanvartta, 5 794 voidekaukaloa, korjattu yhteensa 11 860 
.:,~":~':.v~~ veturin ja vaunun jousta, rautaa ja terasta on konepajassa kaytetty kaikkiaan 
1':;~efo:~~ 1 902 tonnia, josta pajassa 1 777 tonnia, valettu 8 043 veturin ja vaunun 
pafat _ia laakeripesaa, 6 022 laakeripesan kantta, 108 247 jarrutonkkaa ja anturaa, 
t:/tto;t. 347 luistia ja luistinhakkia, 53 sylinterin kantta ja pohjaa, 1 949 mannan-

jousirengasainesta, 326 tulipesan kehysta, 115 kaatoarinaa, 5 001 arinarautaa, 
5 001 vaihteen valitonkkaa, 4 269 ilmajarrun osaa, 465 ilmapumpun sylinteria, 
205 valtaventti.ilin pesaa, kaikkiaan valettu 2 469 tonnia takkirautaa ja mes
sinkia 46 633 kg. Mnille valtionrautateiden konepajoille, rataosastolle ja vari
koille on korjattu m . m. 3 hoyrynosturia, 6 kaivinkonetta, 150 akkumu
laattorivaunua, 26 peravaunua, 92 kaasu-, oljy- ja vesipumppua, 4 moottori
ruiskua, 33 vesiviskuria, 2 halkosirkkelia, 3 laivakonetta, 3 vintturia ja 1 345 
kattilanvarustimen osaa seka asennettu 5 keskuslammityslaitosta. 

Pasilan konepajassa on valmistettu seur. maarat 4-aks. vaunuja: 14 mat
kustajavaunua , 3 postivaunua, 1 desinfioimisvaunu, 1 opetusvaunu, ja 2-aks. 
vaunuja: 37 paikallisjunanvaunua, 692 katettua tavaravaunua, 221 avonaista 
tavaravaunua, 8 soravaunua, 6 keittiO- ja ruokailuvaunua, 10 AIV-sailio
vaunua, 15 hi.ilenkuljetusvaunua, uudelleen rakennettu 25 katettua ja 134 
avonaista tavaravaunua, kaytetty kaikkiaan 2 812 tonnia rautaa. ja terasta, 
josta pajassa 725 tonnia seka pultti- ja niittiosastossa 680 tonnia seka va
Jettu messinkia 31 647 kg. 

Turun konepajassa on suoritettu 29 tays- j a 18 sisapuolista kattilankatsas
tusta, valmistettu 10 kevytta kasivaunua, 780 moukaria, kirvesta ja vasaraa, 
7 veturitallin savutorvea, 180 (.90 paria) kiinteaa raidepuskinta, 708 vaihteen 
kielta, 218 vaihteen risteysta, 400 vaihteen asetinta, 677 vastakiskoa, 19 560 
kpl muita vaihteen osia, korjattu 313 vaihteen risteysta ja kielta, valmis
tettu 1 278 eri kokoista kannua, 1 300 lamppua, 300 lyhtya, 1 386 seina
ventti:ilia ja nokiluukkua, 100 oljyruiskua, 370 sankoa ja kippoa, 700 ilmoi
tustaulua seka korjattu 2 361 veturin ja vaununjousta ja yksi rata-auto. 
Konepajassa on kaytetty kaikkiaan 660 tonnia rautaa ja terasta, josta pa
jassa 179 tonnia, ja valettu messinkia 15 895 kg. 

Vaasan konepajassa on toimitettu 24 tays- ja 21 sisapuoli ta kattilan
katsastusta, valmistettu 39 uutta veturinjousta, 2 halkomittavaunua ja rauta
osat 257 edellamainitunlaiseen vaunuun, 10 halkomittavaunun sahkollakaypaa 
vetolaitosta, korjattu 2 247 veturin- ja vaununjousta, kaytetty kaikkiaan 71 
tonnia rautaa ja terasta, josta pajassa 31 tonnia, seka valettu messinkia 
17 174 kg. 

Oulun konepajassa on toimitettu 7 tays- ja 9 sisapuolista kattilankatsas
tusta, valmistettu 5 veturitallin ovea, 7 veturitallin savutorvea, 42 000 mut
terinaluslaattaa, 5 320 kapearaideratakiskon sidekiskoa, 1 000 kapearaideradan 
kiskonnaulaa, 81 kuormaussiltaa, 24 3-pyoraista resinaa, yksi 14.2 m ja yksi 
12 m palkkisilta (24.5 tonnia), asennettu 56 valopistetta, Kontiomaen aseman 
muuntaja ja sen li:itanta kojetauluun, rakennettu uudelleen 27 tavaravaunua, 
korjattu 7 lumiauraa, 1 pengeraura, 1 hoyrynostin, 2 keskuslammityskattilaa, 
856 veturin- ja vaununjousta, 21 polttomoottoria, 17 sahkosirkkelia, 11 resinaa, 
4 rata-autoa, 41 erilaista kelkkaa ja karrya, 119 erilaista opastelyhtya, kay
tetty kaikkiaan 87 tonnia rautaa ja terasta, josta pajassa 29 tonnia, seka 
valettu messinlria 8 056 kg. 

Kuopion konepajassa ja sen alaisena toimivassa Pieksamiien vaunujen
korjauskonepajassa on toimitettu 20 tays- ja 41 sisapuolista kattilankatsas
tusta, valmistettu 5 kattilanalusvaunua, 2 000 hevoslaudan rautapuikkoa, 200 
halkomittavaunua, korjattu 3 lumiauraa, 30 kap~araidekasivaunua, 209 vetu
rin kannatusjousta, kaytetty kaikkiaan 109 tonnia rautaa ja terasta, josta 
pajassa 44 tonnia, ja valettu messinkia 24 262 kg. 
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Selontekovuoden aikana on paakonepajoissa tyi:itehon parantarniseksi suo- Liikkuvi!

ritettu pienempia laajennustoita seka hankittu uusia tyi:ikoneita ja laitteita, :~u:!~~~ 
joista huomattavampina toimenpiteina tassa suhteessa mainittakoon: t':.~~-e=: 

Helsingin konepajaan on hankittu 1 penkkihiomakone, 1 ilmapuristuskone, Pdtat ja 
1 kylmasaha, 1 polttoturpeenmurskaaja, 1 pylvasporakone, 13 sorvia, 4 sahki:i- z~"flf:ei. 
moottoria, kattilahuoneeseen asennettu uusi hoyrykattila ja savutorvi, raken-
nettu tyoosasto putkityolaisille, konttorihuone koneistusosaston tyonjohtajille 
seka konttorihuone veturinvastaanottajalle, viilaajaosaston I vaestosuoja muu-
tettu pesuhuoneeksi, uusi kaantopoyta asennettu ja sahki:iistetty, rakennettu 
uusi rautavarasto 63 m 2, 6 sorvia sahki:iistetty. 

Pasilan konepajaan on hankittu hiomakone, 1 heilurisaha, 1 sorvi, asennettu 
ilman vaihtolaitteet aluskehysosastoon. 

Turun konepajaan on hankittu paineilmatyokaluja, 6 niittausvasaraa, 2 
niitinkatkaisijaa, 4 porakonetta, koneosastoon jarjestetty karkaisuhuone, pa
jaan hiilenrourskauslaite, 2 asennuspukkia 750 kg. 

Oulun konepajaan on rakennettu mallipuuseppien parveke 60 m 2, verhoHua 
ja vaativaropia roaalaustoita varten maalausosaston sivuun 46 m 2 osasto, 
uusittu varaosavaja 168 m 2• 

K uopion konepajaan on hankittu 1 ilmapuristinkone, 1 sahkomoottori, 
rakennettu erillinen konepajakoulurakennus ja sen yhteyteen konepajan ver
hoiluosasto ja Pieksamaen konepajaan on hankittu 1 jyrsinkone metallitoita 
varten, ostettu rouuntoasema J oroisten kunnan sahki:ilaitokselta. 

Selontekovuonna tyoskenneltiin paakonepajoissa 6-paivisin tyoviikoin . 
Yleensa on tyoskennelty yhdessa vuorossa. K uitenkin on erailla osastoilla 
tyoskennelty kahdessa vuorossa seka suoritettu yliti:iita. 

Tunneiksi laskettuna oli varsinaisten tyi:intekijain ja oppilaiden tyossaolo
aika seka paakonepajoissa etta varikkokonepajoissa ja Riihimaen lennatin
konepajassa seuraava: 

Tyotuntien luku 

v. 1946 I v . 1945 I v. 1944 

Pii.iikonepajoissa .. . ....... .. .. .. . .. ... . . .. 8 681872 8180 730 I 7 593 677 
Varikkokonepajoissa ................... . ... 1275 536 1201940 1072 896 
Lennatinkonepajassa ........ .. ..... .... . . . 101569 96840 I 65 403 

Yhteensa I 10 058 977 I 9 479 510 I 8 731076 

Valmistearvo oli selontekovuonna allamainittu: 

Valm.istearvo mk 

v. 1946 I V. 1945 I v. 1944 

Paakonepajoissa ................. . ......... 1005103 618 665 373 640 405 389 787 
Varikkokonepajoissa . ......... . ...... . ..... 89 926 782 68 391961 28 201903 
Lennatinkonepajassa ........ . . . ..... . .... . 5 772 570 4143 710 1861596 

Ybteensa I 1100 802 970 I 737 909 311 I 435 453 286 

Tyontekijoita ja oppilaita oli konepajoissa yhteensa vuoden 1946 paattyessa: 

Tyonteldjiiln llllrumiiiira 

v. 1946 I v. 1945 I v. 1944 

Paakonepajoissa . . ........ . ...... ... .... . . . 3 924 3858 3 755 
Varikkokonepajoissa ....... . ..... . ...... : . . 1035 1014 977 
Lennii.tinkonepajassa . .. .... .. .... . ......... 176 300 285 

Yhteensa 5135 5172 5 017 

13 8155-50 



-98-

Liikkuva Konepajakouluista valmistui 117 veturinHi.mmittaja- ja 20 ammattioppi
~~f.":!~v~ lasta. Uusia sopimuksia laadittiin 39 veturinlammittajaoppilaan ja 49 ammatti
aimkulu· oppilaan kanssa. 
t~~j~j:· Sahkolaitokset ja laitteet. Kertomusvuoden aikana paatettiin varustaa 

1~'i~·~~~i. sahkolaitteilla seuraavat 12 liikennepaikkaa: Hanrusuo, Lapinneva, Mehtala, 
Muijala, Pikkarala, Punkasalmi, Purola, Raitoo, Ruutana, Tehtaanportti, 
Torkkeli ja Vuohenoja. 

Sahkoi ·tettyja liikennepaikkoja oli vuoden paattyessa 488. 
Ennestaan sahkoistetyilla liikennepaikoilla uoritetuista uudis- ja uusimis

toista mainittakoon euraavat: Hyvinkaalle rakennettavan uuden paakone
paj an eri osastoj en j a rakenn usten valaistus-, voima- j a heikkovirtalaitteiden 
suunnittelutoita jatkettiin ja taydennettiin ja niiden perusteella tilattiin m. m. 
konepajan suur- ja pienjannitteiset kytkin- ja jakolaitteet, muuntajat y. m. 

Ratapihavalaistusasetelmia on vuoden kulues a usealla liikennepaikalla 
kaytettavissa olleiden maararahojen puitteissa lisatty ja uusittu. Naista mai
nittakoon Pohjois-Suomen havitettyjen aJueiden liikennepaikkojen ratapiha
valaistuksen edellisena vuonna aloitetun jalleenasennuksen jatkaminen Rova
niemen, Kemijarven ja Laurilan liikennepaikoilla, Hovinsaaren ratapiha
laajennustyomaan valaistus, Kotkan ratapihavalaistuksen uu imistoiden suun
nittelu ja aloittaminen, LahdEn aseman siirtokuormauskentan varustaminen 
valaistusa etelmilla valonheittajineen, Etusimolan ratapihavalaistuksen laa
jentaminen ja Vuok enniskan satamavalaistuksen jarjestaminen. 

Vuoden alkupuolella valmistui valtionrautateiden rakentama 10 kV:n suur
jannitelinja Kajaanin ja Kontiomaen liikennepaikkojen valille. Taten Kontio
maen liikennepaikka sai syyskesasta alkaen sahkovirtaa Kajaanin kaupungin 
Sahkolaitoksen valityksella Kajaani OjY:n voimalaitokselta ja Kontiomaella 
ollut valtionrautateiden piensahkolaitos lopetti toimintansa. 

Useilla liikennepaikoilla suoritettiin, ahkotarviketilanteen parannuttua 
jossain maarin erinaisia valaistusasetelmatoita, m. m . Lahden 4-kerroksisen 
asuintalon sahkoasetelmatyot, Nokelan asuntoalueen valaistusasetelmat Oulun 
liikennepaikalla, Tampereen 75 perheen, Porin 24 perheen ja Turun 22 perheen 
asuintalojen sahkoasennustyot. Vuoden Ioppupuolella aloitettiin sahkoasennus
tyot Seinajoella ja Oulussa, kummallakin liikennepaikalla kahdessa yhteensa 
46 perheelle rakennettavassa asuinrakennuksessa, joista Seinajoen toinen 
asuinrakennus valmistui viela vuoden loppuun mennessa. 

Halkokentan sahkoistys suoritettiin Ruukin ja Pietarsaaren liikennepai
koilla ja Ylivieskan liikennepaikalla taydennettiin halkokentan sahkovalaistus
asetelmia. 

Halonantolaitteet sahkoistettiin Kuopion, Kokkolan , Pieksamaen ja Jyvas
kylan liikennepaikoilla. 

Sodan aiheuttamien vaurioiden korjaustoita suoritettiin edelleen; naista 
mainittakoon erikoisesti rautatiehallituksen sodassa tuhoutuneiden henkilo- ja 
lahettihalmlaitteiden kuntoon saattaminen. 

Malmin asemalle suunniteltiin ja rakennettiin vesipumppulaitos. 
Kun eraiden sahkotarvikkeiden tuonti ulkomailta on loppunut eika niita 

kotimaassa toistaiseksi ole valmistettu, sahkoteknillisen toimiston toimesta on 
. ryhdytty valtionrautateiden tarpeisiin valmistamaan naita tarvikkeita. 

Hyvinkaan asemalle j arjestettiin aanen vahvistuslaitteet. Samoin tilattiin 
aanenvahvistuslaitteet Porin ja Ylivieskan asemia varten. 

Liikkuvan kaluston varustamista sahkovalaistuslaitteilla jatkettiin. Vuo
den aikana valmistui 29 henkilovaunua taydellisin valaistuskoneistoin, 8 
joista puuttui generaattori ja paristo ja 20 vaunua, jotka saavat virtansa gene
raattorivaunuista (n. s. liitevaunua). Sahkovalaistuja vetureita valmistui 3 
kappaletta. Vuoden lopussa oli 261 taydellisin valaistuskoneistoin varustet
tua vaunua ja 80 n. s. liitevaunua, joista 19:ssa on tilapaiset sahkoasetelmat, 
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seka 57 keskusvalaistua vaunua. Sahkovalai tuja vetureita oli vuoden lopussa L iikkuva 

140, joista 15 keskusvalaistua . Eri liikennepaikoilla on suoritettu pienehkojen t;:;U:~~./e~ 
vahvavirtalaitteiden lisays- ja uudistustoita, yhteensa llO, joiden kustannuk- g,~nez~": 
et tyota kohden eivat ole ylittaneet 15 000 markkaa. Pdiat J! 

Rautateiden viestipylvaslinjojen tayskorjaustyot suoritettiin vuoden 1946 ~~~~~~i . 
kuluessa kaikilla liikennoitavilla rataosilla ja Pohjois-Suomen radankorjausten 
alueella Kemijarven-Kursun valilla. Kursun-Neuvostoliiton rajan valisella 
alueella pylvaslinja kunnostettiin vain valiaikaisesti. 

Vuoden 1946 aikana vaheni lennatinjohtojen pituus 288 johdinkilometrilla 
ja lennatinkoneiden lukumaara 26:lla syysta, etta osa lennatinjohdoista muu
tettiin puhelinjohdoiksi. Samanaikaisesti lisaantyi puhelinjohtojen pituus 
3 080 ja opa tinjohtojen pituus 64 johdinkilometrilla seka puhelinkoneiden 
lukumaara 324:1la ja puhelinkeskuskoneiden 22:lla. 

Sodan aiheuttamat tuhot rautateiden viestijohdoille ja -laitteille saatiin 
kuluneen vuoden aikana Pohjois-Suomen radankorjausten alueella kauttaal
taan valiaikaisesti korjatuksi. Tama erittain vaikeissa olosuhteissa suoritettu 
tyo vaati rautateiden lennatintyomiesten keskuudesta uhrinsa, kun marras
kuun 7 p:na 1946 Kelloselan laheisyydessa rautatiealueella kuoli miinarajah
dyksessa lennatintyomies Uuno Johannes Alho. Hanessa rautatiet menetti 
rehdin ja vaikeissa seka puutteellisis a olosuhtei sa tyoskentelemaan tottu
neen kunnon tyontekijan. 

Vaikeissa olosuhteissa jouduttiin myos rakentamaan rautateiden 10 kV 
suurjannitelinja Kajaanin ja Kontiomaen valille . Tama 26 km pituinen linja 
rakennettiin keskitalvella vuoden pahimpien pakka ten ja lumiesteiden aikana, 
jolloin m. m. jouduttiin tekemaan yksi vesistoristeily, viisi maantieristeilya 
ja nelja viestijohtoristeilya seka linjan alkupaahan erotin- ja mittauskoju 
laitteineen . 

Vuoden aikana suoritetuista erikoistOi ta mainittakoon suurimpana Sate
van rautateitse tapahtuneiden laivojen kuljetuksista aiheutuneet viesti- ja 
vahvavirtapylvaiden siirrot seka risteilyjohtojen korotukset rataosalla Lap
peenrannan satama-Haminan syvasatama. Tarpeellisen kuljetustilan saami
seksi siirrettiin 32 vie tipylvasta ja 14 vahvavirtapylvasta, asennettiin maa
kaapeleihin 5 liikennepaikan liityntaverkot ·eka korotettiin 77 viesti ja 
vahvavirtajohtoristeilya. 

Radanvarsiviestipylvaslinjan siirtoja tehtiin 21 eri liikennepaikalla seka 
kaapeliasennustoita 32 liikennepaikalla. 

Suurehkoja sahkoisia opastinlaitetoita suoritettiin 3:lla ja pienehkoja 
11 :lla eri liikennepaikalla. 

Radanvar iviestipylvaslinjojen eka liikennepaikkojen vahvavirtapylvas
linjojen tayskorjaustoiden yhteyde sa vaihdettiin 6 277 viesti- ja 758 vahva
virtapylvasta eli yhteensa 7 035 pylvasta seka l 420 viesti- ja 354 vahva
virtapylvaan tyvenvahviketta eli yhteensa 1 774 tyvenvahviketta . Taman 
lisaksi 569 viestipylvasta siirrettiin pylva linjojen kunnostustoiden yhteydessa. 
Rautateiden viestijohtimia kunno tettiin 35 631 johdinkilometria ja posti- ja 
lennatinhallituksen 41 570 eli yhteen a 77 201 johdinkilometria. Vuoden 1947 
pylvasvaihtoa varten merkattiin 6 665 rautateiden viesti- ja vahvavirta
pylvasta seka 1 387 tyvenvahviketta. 

Lennatinkonepajassa valmistettiin vuoden 1946 aikana m. m. 10 junan
lahettajan puhelinkeskuskonetta, 10 kolmenlinjanvaihtolaitetta, 16 keskus
telinetta, 50 siipiopastimen kosketinta, 5 radiohairion poistolaitetta, 9 varah
dinmuuttajaa, 342 kytkinrimaa, 30 kaapelikaappia, 72 kytkinkaappia, 67 kpl 
erilaisia toimisto- ja tyohuoneiden kaappeja, poytia, tuoleja, jakkaroita, hyl
lyja y. m. s., 94 kpl erilaisia lahete- y. m . laatikoita ja 531 kpl erilaisia tyo
valineita seka kojeita ja niiden osia. Vuoden kuluessa korjattiin ll5 lennatin
konetta, 27 lennatinkoneen osaa, 251 puhelinkonetta, 534 puhelinkoneen osaa, 
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Wl:ku •'<.' 60 puhelinkeskuskonetta, 699 puhelinkeskuskoneen osaa, 46 vaihtolaitetta, 
~:,~~~:~~v~'~ 102 soittokelloa, 711 leimasinta, I 018 painemittaria, 151 nopeus- ja tulistus
t':,~wz~~~: mittaria, 64 sahkomoottoria, 881 erilaista vahvavirtakojetta, 37 seina- ja 
ptliat ja yovartijakelloa, 13 kirjoitus- ja Iaskukonetta, 108 sahkoisten opastinlaitteiden 
~~~~~~i. osaa, 16 pumppu- ja 3-pyoraresiinaa seka 1 017 sekalaista kojetta. 

Lennatinkonepajassa tehtiin 101 569 tyotuntia, tyontekijoiden ja oppilai
den keskimaarainen lukumaara oli 46 ja valmistearvo oli 5 772 569: 75. 

Saapuneiden risteilylupa-anomusten perusteella annettiin vuoden kuluessa 
lupa 128 vahvavirta- ja 68 heikkovirtaristeilyn rakentamiseen. 

Sahkolaitteiden asennusanomusten perusteella annettiin 70 valaistu johto
jen asennuslupaa rautatiealueella oleviin rakennuksiin. 

Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknillisen toimiston toimesta 88 ja 
ratainsinoorin toimesta 26 seka sahkolaitteiden asennustarkastuksia sahko
teknillisen toimiston toimesta 45. 

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

Esittelyja oli vuoden aikana kaikkiaan 79 ja niissa kasiteltiin yhteensa 211 
asiaa. Taman lisaksi sahkoteknillisen toimiston paallikko ratkaisi 329 asiaa. 
Saapuneiden kirjeiden lukumaara oli 5 448 ja lahetettyjen 1 530. 

r - V. 1947• 

Vetut·eita ja niiden rakenteen parantamista koskevat suunnittelutyot. Oljy
polttoisten veturien alkuperaista lukumaaraa: 4 kpl Pr2-veturia lisattiin huo
mattavasti nim. 16 kpl Pr1-veturilla ja 6 kpl Hr1-veturilla, joten tarvittavat 
piirustukset laadittiin naita kahta veturisarjaa varten. 

Ruotsista sota-aikana hankitut Hr2- ja Hr3-veturit olivat varustetut 
vanhanmallisilla ja yleensa huonokuntoisilla Gresham-injektoreilla. Sikali kun 
naita on jouduttu hylkaamaan, korvattiin ne Friedmann-RST-injektoreilla. 
Koska nama eivat sopineet hOyrykattilain allruperaisiin laippoihin, piirrettiin 
ja valmistettiin kattilan ja injektorin valiin valikappale, jonka avulla Fried
mann-injektori voidaan kiinnittaa k . o. kattilaan. 

Osapiirustusten laatimista Tv3-vetureille jatkettiin. 
Amerikasta ostettujen Tr2-veturien mukana saadut piirustukset jarjestet

tiin, numeroitiin ja vietiin piirustusluetteloon. Veturien sallitut junapainot 
eri nopeuksilla ja eri nousuissa laskettiin. Koska veturien piirustuksiin mer
kityt mitat oli suurimmalta osalta engl. tuumissa, mika teki niitten kayton 
konepajoissamme hankalaksi, tehtiin mm-mitoilla varustettuja piirustuksia 
osista, jotka kokemuksen mukaan ovat nopean kulutuksen alaisia ja siita 
syysta useasti korjattava tai uusittava, kuten koneiston laakerit, jarrutonkat 
seka vetureihin asetettujen Edna-injektorien eraat osat. 

Lisaksi mainittakoon muutospiirustusten laatiminen osista, jotka kone
pajojemme ja varikkojemme antamien ilmoitusten mukaan oli vahvistettava 
tai muuten kaipasivat parannusta. 

Tarvittavia standardipiirustuksia ja hankintamaarayksia valmistettiin. 
Uusien veturien valmistusta Tampellassa ja Lokomo Oy:ssa valvottiin. 
Vaunuja ja niiden rakenteen parantamista koskevat suunnittelutyot. Ker-

tomusvuotena ovat seka yksityisten tilaamat etta valtionrautateiden omat 
suunnitellut sailiovaunut edelleenkin antaneet paljon suunnittelu- ja piirustus
tyota. Yksityisten tilaamista vaunuista mainittakoon natronlipeankuljetus
vaunu, rikkihaponkuljetusvaunu ja nestemaisten polttoaineiden kuljetus
vaunut. Viimeksimainittuihiri vaunuihin oli raaka-ainetilanteesta johtuen hy
vaksyttava kuljetussailioiksi erimallisia, muihin tarkoituksiin aiottuja sailioita, 
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mika seikka aiheutti lisatyota piirustuksia laadittaessa. Valtionrautateiden LiikkuVf! 

omia vaunuja ovat kaasunkuljetusvaunut XGs. Naita vaunuja varten, joiden t;;.u~~~./: 
piirustukset oliv:=tt osittain vanhentuneita, aloitettiin uusien taydelli ten pii- :,!:,e~~
rustusten tekemmen. paiat ;a 

50 t. suurkuormausvaunuun Osk n:o 199 501 suunniteltiin toinen kuormaus- ~~!. 
alusta, joka on tarkoitettu suurikokoisten voimalaitosgeneraattoreiden roottori
renkaiden y. m. samantapaisten raskaiden esineiden kuljetukseen. Alustaa 
varten laadittiin taydelliset tyopiirustukset ja vaunu valmistui Pasilan kone
pajassa jo ennen vuoden loppua. 

Varsinaisia matkustajavaunuja koskevat tyot ovat olleet vahaisempia. 
Naihin suunnitellun uuden telin Al2 piirustus- ja tarkastustyo suoritettiin 
loppuun. J. Stonen kardaanikayttOisen sahkovalaistuslaitteen sijoittamiseksi 
uusiin matkustajavaunuihin, joissa on telit All ja Al2, laadittiin asennus- ja 
tyopiirustukset. Ensi kertaa tehtiin myos suunnitelma hihnakayttoisen va
laistusgeneraattorin sijoittamiseksi vaunun aluskehykseen, kayttavan hihna
pyoran ollessa kiinnitettyna telin akselille. Suunnitelma pantiin taytantoon 
kokeeksi ensin Fo-vaunuissa, ja laadittiin tata varten taydelliset tyo- ja 
asenn uspiirustukset. 

Erikoisvaunuista on mainittava rontgenvaunu ja psykoteknillinen tut
kimusvaunu, joita varten tehtiin tarpeelliset piirustukset. Edellinen raken
nettiin entisen 0-vaunun alu kehykselle ja jalkimmainen uudelle 20 m:n pi
tuiselle matkustajavaunujen aluskehykselle. 

Tavallisuuden mukaan on myos uusittu tarkeimpia piirustustekniikaltaan 
vanhentuneita ja kuluneita piirustuksia kuten pyorakertojen, vetolaitteiden 
y. m. s. piirustuksia, seka suunniteltu teknilli ia parannuksia erilaisiin rakenne
elimiin. 

Aikaisemmin yksityisilta toiminimilta tilattujen moottorivaunujen ja -vetu
reiden erikoi osien piirustuksia on edelleen laadittu seka tehty muutospiirus
tuksia henkiloautoista rata-autoiksi muutettavia autoja varten. 

Tyojarjestyksen mukaisesti on huolehdittu vastaanottotarkastuksista, jol
loin m. m. valvottiin uusien vaunujen ja niiden pyorakertojen valmistu ta 
Pasilan konepajassa seka erilaisten laitteiden valmi tusta yksityisissa kone
pajois a. 

Konepajat: Valtionrautateiden paakonepajoja oli vuonna 1947 kaikkiaan 
kuusi, nimittain Helsingissa, Pasilassa, Turussa, Vaasa. sa, Oulus a ja Kuo
pios a. Helsingin konepajan osana toimii toistaiseksi Karjalan konepaja 
Hyvinkaalla ja Kuopion konepajan alaisena toistaiseksi Pieksamaen vaunujen
korjauspaja. Konepajain toiminta vuonna 1947 on paaasiallisesti ollut edel
lisen vuoden tyoskentelyn jatkoa, kohdistuen liikkuvan kaluston kunnossa
pitoon ja uusimiseen. Erinaisia toita on vuonna 1947 suoritettu suraavalla 
sivulla olevan taulukon mukaisesti. 

Paitsi naita toita, on paakonepajoissa suoritettu muitakin toita, joi ta 
erikoisesti mainittakoon seuraavat: 

Helsingin konepajassa on toimitettu 114 tays- ja 26 si apuolista kattilan
katsastusta. Kattilakorjauksien yhteydessa on tehty 5 uutta tulipesaa ja 26 
tulipesaa osittain uu ittu eka 21 kuparitulipesaa hitsattu ja 21 252 tuli- ja 
lieskaputkea uusittu ja jatkettu. Valmi tettu 1 uu i veturin tenderi, 5 puskin
palkkia, 60 savutorvea, 1 394 puskimen paata, 1 397 vetokoukkua, 27 kierto
ja kytkintankoa, 2 086 jousilaattaa, 59 johtokiskoa, 52 hOyrykuvunrengasta, 
42 mannanvartta, 2 975 voidekaukaloa, seka korjattu 3 kaivinkonetta ja 
yhteensa 14 324 veturin ja vaunun jousta. Rautaa ja terasta on konepajas a 
kaytetty kaikkiaan 2 Ill tonnia, josta pajas a l 448 tonnia. Valimossa on 
valettu m. m. 3 694 veturin ja vaunun laakeripesaa, 6 915 laakeripesan kantta, 
88 572 jarrutOnkkaa ja anturaa, 25 sylinterin kantta, 319 luistia ja luistin
hakkia, l 813 mai:manjousirengasainesta. 434 tulipesan kehysta, 5 214 arina-
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Liikkuvan kaluston km·jaus vuonna 1947. 
Korjattu liikku vaa kalustoa 
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Piiiikonepajat 304 247 308 66 1340 810 22 6548 1638 1 6689 174 

Helsinki . ............ . .. 105 49 238 25 - - - - - - -
Pasila . .. ... . ........... 9 12 3 - 1199 222 - 3 433 - 1101 -
'furku ....... . ... . ...... 39 25 15 3 41 149 - 764 495 2337 -
Vaasa .. ... ......... .... 51 61 9 15 48 77 2 453 298 604 4 
Oulu ......... . ......... 22 25 41 7 50 176 20 376 102 1147 133 
Kuopio ................. 78 75 - 16 - - - - - - -
Pieksiimii.ki ............. - - 2 - 2 186 - 1512 743 1500 37 

Varikot - - 10 435 394 - 16586 47 - 1746 71958 555 
I varikkojakso ........ - - 6454 342 - 2 532 6 - 889 21911 52 

II >> .. . ..... - - 1040 17 - 2521 19 - 743 9 759 221 
III >) ........ - - 1384 - - 3620 2 - - 9 978 40 
IV >) 

••• 0 ••• • - - 1557 35 - 7 913 20 - 114 30310 242 

Yhteensa I 304 / 247 /10 743 / 460 /1 340 17 396 1 69 / 6 548 /3 384 1 78 647 / 729 

rautaa, 15 vesiviskurin osaa, 1 987 vaihteen valitonkkaa ja 1 093 ilmajarrun 
osaa, kaikkiaan valettu 2 150 tonnia takkirautaa ja 47.7 tonnia messinkivalua . 

Pasilan konepajassa on valmistettu seuraavat maarat 4-akselisia vaunuja: 
39 III lk:n paivavaunua ja 6 postivaunua seka 2-akselisia vaunuja: 529 avo
naista tavaravaunua, 77 soravaunua, 2 postivaunun peravaunua, 53 sailio
vatmua ja 3 lumiauraa, uudelleen rakennettu 33 katettua tavaravaunua ja 
134 avonaista tavaravaunua. Rautaa ja terasta on kaytetty kaikkiaan 3 502 
tonnia j a roes inkivalua valettu 1 7. s tonnia. 

Turun konepajassa on toimitettu 32 tays- ja 19 sisapuoli ta kattilan
katsastusta ja toisille konepajoille korjattu 7 veturikattilaa, valmistettu 282 
vaihteenkielta, 241 vaihteen risteysta, 600 vastakiskoa, 200 vaihteen asetinta 
ja 10 482 kpl muita vaihteen osia, korjattu 82 vaihteenkielta ja 132 vaihteen 
risteysta, valmistettu 2 447 kg muttereita ja pultteja, 1 763 erilaista kannua, 
250 sankoa, 4 580 lamppua ja lyhtya, 30 pukukaappia, 11 3-pyoraista resinaa, 
10 4-pyoraista resinaa, 13 pumppuresinaa ja 10 kevytta kasivaunua, 10 veturi
tallin savutorvea y. m . Rautaa ja terasta on konepajassa kaytetty kaikkiaan 
664 tonnia, josta pajassa 203 tonnia, ja messinkivalua valettu 16.8 tonnia. 

Vaasan konepajassa on toimitettu 7 tays- ja 31 sisapuolista kattilan
katsastusta, valmistettu 5 hydraulista puristinta, 45 uutta veturin jousta, 
173 halkomittavaunun rautaosat, kattilakorjauksien yhteydessa asennettu 
yhteensa 2 983 uutta tuli- ja lieskaputkea seka korjattu 2 287 veturin ja van
nun jousta. Rautaa ja terasta on kaytetty kaikkiaan 64.9 tonnia, josta pa
jas a 36.5, tonnia ja messinkivalua valettu 20.4 tonnia. 

Oulun konepajassa on toimitettu 10 tays- ja 13 sisapuolista kattilankatsas
tusta, valmistettu 1 veturitallin ovi, 13 veturitallin savutorvea, 2 450 pulttia 
aluslevyineen , 100 kapearaidesidekiskoa, 6 kapearaidevaihdetta, 9 kuormaus
siltaa, 19 3-pyoraista resinaa ja 5 matkatavarakarrya, korjattu 6 lumiauraa, 
I nosturi, 27 halkosirkkelia, 9 halonpilkkomiskonetta, 44 resiinaa, 4 rata
autoa, 2 kuorma-autoa, 56 erilaista kelkkaa ja karrya. Rautaa ja tera ta on 

1) Henkilovaunujen lukumii.iiraiin sisaltyy myos posti-, ravintola-, jtmailija- ja matkatavara
vaunut. 
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kaytetty kaikkiaan 68.5 tonnia, josta pajassa 30.7 tonnia, ja messinkivalua IAikL-uva 

valettu 8.4 tonnia. !:~U:.~~Je~ 
Kuopion konepajassa ja sen alai ena toimivassa Pieksiimaen vaunujenkor- ~ine ;ulu: 

jauspajassa on toimitettu 23 tays- ja 40 sisapuolista kattilankatsa tusta, val- ~~iat; 
mistettu 200 halkomittavaunua, 2 200 hevoslaudan puikkoa, 100 kytkin- ~~~'tf:ei. 
tangon niveltappia ja 660 voidekupin kantta seka korjattu 205 veturin kan-
natu jousta, 23 resiinaa, 13 makasiinikarrya ja 8 matkatavarakarrya. Rautaa 
ja tera ta on kaytetty kaikkiaan 128 tonnia, josta maarasta pajassa 48 tonnia, 
ja messinkivalua valettu 21.5 tonnia. 

elontekovuoden aikana on paakonepajoi a tyotehon parantamiseksi uo
ritettu pienempia laajennustoita seka hankittu uusia tyokoneita ja laitteita, 
joista huomattavimpina toimenpiteina tassa suhteessa mainittakoon: 

Helsingin konepajaan on hankittu 3 hiomakonetta, 1 ilmapuristuskone, 
4 kaavauskonetta, 1 lokomoottori, 2 sahkomoottoria, 1 porakone, 1 pumppu 
ja 1 sirkkelisakset . Valimorakennusta on huomattavasti laajennettu ja laa
jennuksen ohella pesu- ja pukuhuoneet seka mes inkivalimo kokonaan uusittu. 
Veturien no topaikkaa on pidennetty noin 5 metrilla ja ilmanpuristuskone
huonetta on laajennettu. 

Pasilan konepajaan on hankittu 2 penkkihiomakonetta, 2 sahkonosto
laitetta, 3 pika orvia, 1 niitti- ja pulttikone, 1 juoksunosturi ja 1 puuhoyla
kone seka rakennettu uusi pesuparveke viilaajaosastolle . 

Tu1·un konepajaan on hankittu 1 puujyrsinkone ja 1 hiomakone eka 
rakennettu vaatetustarvikkeiden varasto- ja jakeluhuone, 2 suojahuonetta 
kaasupulloja varten, 1 polkupyorasuoja, konttorikoju puutavaravarastolle, 
akkujen lataus uoja, hitsaajien tyo uoja vaihdeosastolle ja moottoriveturien 
osien varastosuoja. Siirtolavan hytti on uu ittu . Kattilaosastolle on valmis
tettu 12 kpl kaappeja seka vaihdeosastolle jarjestetty ilmanvaihtotorvia. 

Vaasan konepajaan on hankittu 1 porakone pajaa varten ja verhoilija
osa toile tehty kattoikkuna. 

Oulun konepajaan on hankittu 1 pikasorvi ja 1 oikohoylakone seka raken
nettu 2 tyonjohtajan konttorihuonetta ja sahkohitsaajan tyohuone . 

KtUopion konepajaan on hankittu l pikasorvi ja sahkomoottori seka raken
nettu aita konepajan ymparille . Pieksamaen vaununkorjauspajaan on han
kittu 1 moottoripaloruisku ja rakennettu kaymalarakennu . 

Selontekovuonna tyoskenneltiin paakonepajoissa 6-paivisin tyoviikoin . 
Yleen a on tyoskennelty yhdessa vuoros a, kuitenkin erailla osastoilla on 
tyo kennelty kahdessa vuorossa ja suoritettu ylitoita. 

Tunneiksi laskettuna oli varsinaisten tyontekij ain j a oppilaiden tyossaolo
aika seka paakonepajoissa etta varikkokonepajoissa ja Riihimaen lennatin
konepajas a seuraava: 

Tyotuntien lulnt 

.... 1947 I v. 19~6 I v. 1945 

Piiiikonepajoissa ........ . .............. 0 0 .. 8 793 562 

I 
8 681873 

I 
8180 730 

Varikkokonepajoissa 0 0 0 ....... 0 0 . .. 0 0 0 0 0. 0. 1320 282 1 275 536 1201940 
Lenniitinkonepajas a ... 0 . ...... 0 ... 0. 0. 0 ... 104 527 101569 96840 

Yhteensa I 10 218 371 I 10 058 978 I 9 479 510 

Valmistearvo oli selontekovuonna allamainittu: 

Valmistearvo mk 

v. 19~7 v. 19·16 v. 1945 

Piiiikonepajoissa . o ••••• o • o ••• o o ••• o • • • • • • • • 1 333 921 825 1 005 103 618 665 373 640 
Varikkokonepajoissa .. 0 ... 0 ....... 0 0 . .... 0. 85 343 717 89 926 782 68 391 961 
LenniitinJ,onepa ja sa 0 ... 0 . 0 .... _. _0 .-:o:::. -:' ·- ·-o _. _. 07--:--:-::-6':":"78=:-.:6_2~6-::5-i-__ 5::.....:...77;_;2.:...:5..:.7.:..0 --i---4.:....::.14.:..3..:.7.:...:1:..:0_

1 
Yhteensa I 1 426 051 807 1100 802 970 737 909 311 



-104-

IAikkuva Tyontekijoita ja oppilaita oli konepajoi sa yhteensa vuoden 1947 paat-
kalusto ia t .. 
sen tan>e· yessa: 
ainekulu· 
tua, kone· 
paiat ia 
sahkii· 
laitteet. 

Tyonteklliiin lul.-n 

v. 1047 I v. 1946 I v. 1945 

Pii.akonepajoissa .......................... 3938 3 924 3858 
Varikkokonepa.joissa ....................... 1108 1035 1014 
Lennatinkonepa.jassa .. . .................... 110 176 300 

Yhteensa / 5156 I 5135 I 5172 

Konepajakouluista valmistui 133 veturinlammittaja- ja 26 ammattioppi
lasta. Uusia oppisopimuksia laadittiin 61 veturinlammittaja- ja 34 ammatti
oppilaan kanssa. 

Sahkolaitokset ja laitteet. Kertomusvuoden aikana paatettiin varu taa 
sahkolaitteilla seuraavat 13 liikennepaikkaa: Aitomaki, Hiilimaki, Karhunpaa, 
Kylanlahti, Laikko, Nutturla, Pajari , Paltanen, Paukkaja, Rie kala, Silvola, 
Valtimo ja Vahatalo. 

Sahkoistettyja liikennepaikkoja oli vuoden paattyessa 501. 
Ennestaan sahkoistetyilla liikennepaikoilla suoritetuista uudis- ja uusimis

toista mainittakoon seuraavat: 
Hyvinkaalle rakennettavan uuden paakonepajan suur- ja pienjannite- seka 

heikkovirtalaitteiden hankinta-, suunnittelu-, piirustus- ja asennustoita jat
kettiin edelleen etenkin lampo- ja voimakeskusrakennuksen, veturikorjaus
osaston ja pajarakennuksen osalta . 

Ratapihavalaistusasetelmia on vuoden kuluessa usealla liikennepaikalla 
kaytettavi sa olleiden maararahojen puitteissa lisatty ja uusittu. Naista mai
nittakoon ratapihavalaistuksen laajentaminen Kemin ja Lyotyn (Oulu) lii
kennepaikoilla, Oriveden ratapihavalaistuksen uusiminen, Turun laituri
valaistustoiden aloittaminen ja Oriveden satamavalaistuksen jarjestaminen. 

Vuoden lopussa valiaikaiseen liikenteeseen avatulla Simpeleen-Parikkalan 
radalla suoritettiin sahkojohtoristeilyjen j arjestelytoita. . 

Useilla liikennepaikoilla suoritettiin , sahkotarviketilanteen parannuttua 
jo sain maarin, erinaisia valaistusasetelmatoita, m. m . Seinajoen asunto
rakennusten valaistusasetelmatyot . Jyvaskylan, Pieksamaen, Joensuun ja 
Oulun liikennepaikoilla rakenteilla olevissa 4-kerroksisissa kivitaloissa ja Rova
niemen 24 perheen kivitalossa aloitettiin vuoden kuluessa sahkoasetelmatyot. 

Polttoainevarastojen sahkoasetelmatoista mainittakoon seuraavat: 
Halkokentan sahkoistys suoritettiin Kristiinan, Vilppulan ja Vihannin 

liikennepaikoilla; Lyotyn (Oulu) liikennepaikalla sahkoistettiin halonanto
laituri; Riihimaen polttoainevaraston voima-asetelmat kunnostettiin ja Kou
volan halkojenvyorytysantolaiturin sahkoasetelmatyot aloitettiin. 

Rautatiehallituksen puhelinkeskusta laajennettiin 30 numerolla. Rauta
tiehallituksen ja Pasilan konepajan puhelinkeskuksien valista puhelinliiken
netta parannettiin laajentamalla kumpaakin keskusta yhdella yhdysliikenne
laitteella. 

Riihimaen Vantaanjoen pumppulaitoksen uusi yli 2 000 1:n minuuttitehoi
nen vesipumppu otettiin kaytantoon. 

Porin, Ylivieskan ja Kuopion liikennepaikoille asennettiin aanenvahvistus
laitteet . 

Kun eraiden sahkotarvikkeiden tuonti ulkomailta on jatkuvasti ollut 
vaikeaa, eika niita kotimaassa toistaiseksi ole valmistettu, ahkoteknillisen 
toimiston toi rr esta on jatkettu naiden sahkotarpeiden valmistusta valtion
rautateiden kunepajoissa. 
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Liikkuvan kaluston varustamista sahkovalaistuslaitteilla jatkettiin. Vuo- Liikkuva 

den aikana valmistui 40 henkilovaunua taydellisin valaistuskoneistoin. Sahko- ~:f.u:!':./e~ 
valaistuja vetureita valmistui 25 kappaletta. Vuoden !opus a oli 301 taydelli- t"'"etutu: 
sin valaistuskoneistoin varustettua vaunua ja 80 n. s. liitevaunua, joista ~dtat}! 
19:ssa oli tilapaiset sahkoasetelmat seka 56 keskusvalaistua vaunua. Sahko- 1~"/l!~i. 
valaistuja vetureita oli vuoden lopussa 149, joista 14 keskusvalaistua. 

Eri liikennepaikoilla on suoritettu pienehkojen vahvavirtalaitteiden lisays
ja uudistustoita, yhteensa 136, joiden kustannukset tyota kohden eivat ole 
ylittaneet I5 000 markkaa. 

Vuoden 1947 aikana vaheni lennatinjohtojen pituus 9I3 johdinkilometrilla 
ja lennatinkoneiden lukumaara 65:lla syysta, etta nyt, kuten aikaisempinakin 
vuosina, osa lennatinjohdoista muutettiin puhelinjohdoiksi. Samanaikaisesti 
lisaantyi puhelinjohtojen pituus 1 458 ja opastinjohtojen pituus 90 johdin
kilometrilla seka puhelinkoneiden lukumaara ll7:lla ynna puhelinkeskus
poytien ja -koneiden lukumaara 10:lla. 

Rautateiden viestipylvaslinjojen tayskorjaustyot suoritettiin kaikilla lii
kennoitavilla rataosilla, myoskin Pohjois-Suomen radankorjausten alueella. 
Sodan tuhot rautateiden viestipylvasrivistOjen osalta saatiin taten ~okonai
suudessaan korjatuiksi. Radanvarsiviestipylvaslinjojen ja liikennepaikkojen 
vahvavirtapylvaslinjojen tayskorjaustoiden yhteydessa vaihdettiin 6 493 viesti
ja 733 vahvavirtapylvasta seka I 105 viesti- ja 302 vahvavirtapylvaan tyven
vahviketta. Taman lisaksi 50I viestipylvasta siirrettiin pylvaslinjojen kun
nostustOiden yhteydessa. Rautateiden viesti- ja opastinjohtoja kunnostettiin 
36 266 eka posti- ja lennatinlaitoksen 42 95.6.1 eli yhteensa 79 422.1 johdin
kilometria. Vuoden 1948 pylvasvaihtoa varten merkattiin 8 169 viesti- ja 
vahvavirtapylvasta seka 1 098 tyvenvahviketta. Pylva linjojen siirtoja suo
ritettiin seitsemalla eri liikennepaikalla. Suurehkoja kaapeliasennustoita teh
tiin kolmella (Pasila, Seinajoki ja Kemi) ja pienehkoja II liikennepaikalla. 

Sahkoisia opastinlaitetoita suoritettiin yhteensa 29:lla eri liikennepaikalla. 
Lennatinkonepajassa valmistettiin vuoden I947 aikana m. m. I suurehko 

viestijohtojen tarkastuslaite, 16 puhelinkeskustelinetta, 55 kpl erilaisia kytkin
rimoja, oittokellotauluja ja puhelinke kuksen lisalaitteita , 150 puhelinkoneen 
osaa, IO vesisailiohalytyslaitetta, 2 tyontokelkkaa, 2 tyontokarrya, 4I kpl 
erilaisia koteloita y. m. puuvalmisteita, 58 kpl tyokalu- ja kuljetuslaatikoita, 
5 kpl taloustikapuita, 50 terasortta, I50 maajohdinrautaa ja I 045 kpl erilaisia 
tyovalineita seka kojeita ja niiden osia. Vuoden kuluessa korjattiin 1IO lenna
tinkonetta, 53 lennatinkoneen o aa, 55 puhelinkeskuspoytaa ja -konetta, 838 
puhelinkeskuskoneen osaa, 36 puhelimenvaihtolaitetta, 261 puhelinkonetta, 
1 029 puhelinkoneen osaa, I68 soittokelloa, 6I radiolaitetta, 74 sahkoisten 
opastinlaitteiden osaa, 101 sahkomoottoria, 891 erilaista vahvavirtakojetta, 
8I9 leimasinta, I 031 painemittaria, I66 nopeus- ja tulistusmittaria, 45 seina
ja yovartijakelloa, I4 kirjoitus- ja laskukonetta, I5 pumppu- ja 3-pyora
resiinaa seka 3 OI6 sekalaista kojetta. 

Lennatinkonepajassa tehtiin I04 527 tyotuntia, tyontekijoiden ja oppilaiden 
keskimiiarainen luku oli 47, ja valmistearvo oli 6 786 265 markkaa. 

Saapuneiden risteilylupa-anomusten perusteella annettiin vuoden kuluessa 
lupa ll8 vahvavirta- ja 85 heikkovirtaristeilyn rakentamiseen . 

Sahkolaitteiden asennusanomusten perusteella annettiin 144 valaistus
johtojen asennuslupaa rautatiealueella oleviin rakennuksiin. 

Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknillisen toimiston toimesta 60 j a 
ratainsinoorin toimesta 22 seka sahkolaitteiden asennu tarkastuksia sahko
teknillisen toimiston toimesta 34. 

Valtionrautateiden omien sahkovoima- ja muuntoasemien kayttotarkkailua 
jatkettiin sahkoteknillisessa toimistos a entiseen tapaan , samoin valvottiin 
liikennepaikkojen ahkonkulutusta, samassa yhteydessa on suoritettu myoskin 
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IA.ikk•tt•a sahkovirranhintojen tarkkailua, huomioonottaen voimas a olevat hinta-
katusto,a .... ·· t 1 ...... k t 
sen tarve- ~:<aannos e ymaaray e . 
t~::·~~~~: Esittelyj a oli vuoden aikana kaikkiaan 7 5 j a niissa kasiteltiin yhteensa 
pdiat ja 293 asiaa. Taman lisaksi sahkoteknillisen toimiston paallikko ratkaisi 470 
~~:~~~i. asiaa, joista sahkovirranhinnan muutoksia koskevia asioita oli 123. Sahko-

teknillisessa toimistossa kasiteltyjen asioiden lukumaara oli diarion mukaan 
2 642 ja lahetettyjen kirjeiden lukumaara 1 556. 

v. 1948. 

Vetureita ja niiden rakenteen parantamista koskevat suunnittelutyot. Hr2- ja 
Hr3-vetureita oli tahan saakka lammitetty puilla. Kun annetun maarayksen 
mukaan ne oli muutettava hiilipolttoisiksi, tehtiin tarpeelliset muutospiirus
tukset savupesan sisustuksesta ja suunniteltiin uusi sopiva savutorvi. 

Eras Hr1-veturi oli ajaessaan antalastissa olleen kuorma-auton paalle 
suistunut kiskoilta. Estaakseen tallaisia onnettomuuksia piirrettiin luja 
karja-aura taman sarjan vetureita varten. 

Osapiirustu ten laatimista Tv3-veturia varten jatkettiin. 
Amerikasta ostetuissa Tr2-vetureissa ei ollut ilmanimu- eika ilmanvaihto

venttiileja. Sen sijaan veturissa on erikoinen apuvaltaventtiili, jonka tuli olla 
auki veturin vieriessa, jotta polttokaasuja ei imeytyisi savupesasta ylinteriin. 
Talloin kului hoyrya vieriessakin. Epakohdan poistami ek i varustettiin nama 
veturit en in ilmanimuventtiileilla ja myohemmin myo kin irtomanta)uisteilla. 

Pr2-veturit olivat antaneet aihetta valituksiin kuljettajahytin ja kattilan 
takaosan heilumisesta, erittainkin pikajunissa. Parannuksen aikaansaami
sek i muutettiin kattilan takapaan kiinnitys kehykseen, joka tahan asti oli 
liukukenkamallia, n. s. heilurilevykiinnityksek i. 

Amerikasta ostettujen 3-akselisien satulavesi ·ailiolla varustettujen Vr4-
veturien akselipainot olivat alunperin 21 tonnia, joten ne ylittivat korkeim
man radoillamme sallitun arvon, jonka vuoksi Rh antoi maarayksen veturien 
muuttamisesta 4-akseli iksi. Talloin kehyk en takaosaan on kiinnitettava 
jatke, johon neljas akseli, laahusakseli, sovitetaan ja satulasailio korvataan 
kehyksen jatkeen paalle sijoitettavalla vesisailiolla. Sen paalle tulee alku
peraista suurempi polttoainetila. J otteivat nama veturit j aisi kayttamatta, kun
nes muutokset ehditaan suorittaa, pienennettiin niitten painoa valiaikaise ti 
sovittamalla satulasailioon uudet tayttoaukot, jotka sallivat sailion taytetta
vaksi vain puoleksi. Vetureissa olleet keskuspuskimet ja varavetolaitteet 
poi tettiin. Veturien junapainot laskettiin. 

Toimiston laatimi. ta standardipiirustuksista mainittakoon erikoisesti vetu
riemme akselipainoja ja pyoravaleja seka RST-injektoreita n:o 7 ja 9 koskevat. 

Muutama tarpeen vaatima hankintamaarays laadittiin. 
Muutospiirustuk ista mainittakoon Pr1- ja Vr3-veturien hoyrysylinteri. 

Alkuperainen, Hanomagin uunnittelema on valurautainen ja varu tettu hol
killa, mika osottautui vahemman tyydyttavaksi. Sylinterin ja holkin valiin 
syntyy vahitellen ruostetta, joka, kun sita on kylliksi muodostunut, pakoittaa 
sylinterin halki. Haljenneita sylintereita oli korjattava hitsaamalla tai koko
naan uusittava kovin u ein. Taman vuoksi piirrettiin k. o. veturisarjaa varten 
uusi yksinkertai ilia seinamilla varustettu sylinteri. 

Uusien veturien valmistusta valvottiin Tampellassa ja Lokomo Oy:lla. 
Vaunuja ja niiden rakenteen parantamista koskevat suunnittelutyot. Tanakin 

vuonna ovat edelleen etualalla olleet erilaisia tavaravaunuja, paaasiassa 
sailiovaunuja koskevat tyot. Naista olivat suuritoisimmat 10 m 3:n AIV-rehu
liuossailiovaunut, 16 m 3:n oljynkuljetusvaunut ja kaasunkuljetusvaunut. 
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AIV-rehuliuosvaunut ovat 2-akselisia 10 m 3:n vetoisia sailiovaunuja, joiden Liikkuv'! 

sailio on si,sapuolelta kumitettu syopymisen estamiseksi. Vaunuja varten teh- ~~~~~iaU:.,.~~ 
tiin uudet.p~ustu~set huomioonottaen aika~s~mmista va~~~~sta saadut ko~e- f~~e~~~~: 
mukset. Ol]ynkulJetusvaunut ovat 2-aksehsia, 16 m 3 saiholla varustettu]a. pa~at ;a 
Naitakin vaunuja varten laadittiin taysin uudet piirustukset. Kumpaankin z~'m~: 
vaunulajiin suunniteltiin aluskehyksen tasalle rakennusmaaraysten mukaiset 
kaymasillat. Suunnitellut kaasunkuljetusvaunut sarjaa XGs ovat 2-akselisia 
3:lla sailiolla varustettuja valaistuskaasun kuljetusvaunuja. Naita varten teh-
tiin taydelliset kokoonpano- ja tyopiirustukset. 

Muita tavaravaunuja koskevia toita olivat m . m. rautaisilla sivupylvailla 
varustettavan Gb-vaunun suunnittelu, 12-akselisen, 120 tannin kantoisen 
suurkuormausvaunun suunnittelu- ja piirustustyo, seka uusien 4-akselisten 
konduktoorivaunujen ja lammin- ja jaahdytysvaunujen suunnittelu. 

Henkilovaunuja koskevat tyot ovat kertomusvuonna j aaneet vahemmalle 
huomiolle. Tallaisista toista mainittakoon psykoteknillisen laboratorian opetus
vaunu, jonka piirustusten laadintaa jatkettiin, moottorivaunujen liitevaunut, 
joihin sovitettiin matkustajatilaa vahentamalla matkatavaraosasto ja asen
nettiin aikaisemman heikon vetolaitteen tilalle normaalinen n. s. lapimeneva 
vetolaite, virkavaunu n:o 99, johon laadittiin joukko muutospiirustuksia seka 
uusi 4-akselinen, 20 m pituiselle aluskehykselle rakennettava konduktOori
vaunu, johon laadittiin alustavat suunnitelmat. 

Aikaisemman, n. s. suomalaisen ruuvikytkimen n:o 1 osoittauduttua liian 
heikoksi sai toimisto maarayksen uuden lujemman ruuvikytkimen suunnitte
lemiseksi . Tama tehtava suoritettiinkin kertomusvuotena, jolloin suunniteltiin 
ja piirrettiin ruuvikytkin n:o 5 jonka pienin Iaskettu murtokuormitus on 75 
tonnia, mutta tulee todennakoisesti kaytossa ylittamaan huomattavasti ta
man arvon. 

Muunlaisia, vahaisempia erikoistehtavia olivat m . m. teraksesta valmistet
tavan varastokarryn ja matalan kuormausrullavalmun piirustusten laadinta, 
seka Orton nosturin suojavaunun ja Lohjan Kalkkitehdas Oy:n hiilenkuljetus
vaunun piirustustyot. 

Moottorivaunujen ja -vetureiden kayttokoneistojen erikoisosien piirustus
ten laadintaa jatkettiin edelleen. Rata-autoiksi muutettavia henkiloautoja 
varten tehtiin tarpeelliset pyorastOj a koskevat piirustukset. 

Valuraudasta valmistettavien n. s . kovavalupyorien vastaanottoa varten 
laadittiin erilaisia mitta- ja tarkastuslaitteiden piirustuksia. 

Tyojarjestyksen mukaisesti huolehdittiin vastaanottotarkastuksista, jol
loin m. m. valvottiin uusien vaunujen ja niiden pyorakertojen valmistusta 
Pasilan konepajassa seka erilaisten laitteiden valmistusta yksityisissa kone
pajoissa. 

Konep2-jat: 

Valtionrautateiden paakonepajoja oli vuonna 1948 kaikkiaan kuusi, ni
mittain Hel ingissa, Pasilassa, Turu sa, Vaasassa, Oulussa j a Kuopiossa. 
Helsingin konepajan osana toimii toistaiseksi Karjalan konepaja Hyvinkaalla 
ja Kuopion konepajan alaisena toistaiseksi Pieksamaen vaunukorjauspaja. 
Konepajain toiminta vuonna 1948 on paaasiallisesti ollut edellisen vuoden 
tyoskentelyn jatkoa, kohdistuen liikkuvan kaluston kunnossapitoon ja uusi
miseen. Erinaisia to ita on vuonna 1948 suoritettu seuraa valla sivulla ole van 
taulukon mukaisesti. 

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

Helsingin konepajassa on toimitettu ll8 tays- ja 27 sisapuolista kattilan
katsastusta. Toisiin konepajoihin on lahetetty 40 korjattua kattilaa. Kattila-
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Liikkruvan kaluston korjaus vuonna 1948. 

K orjattu Jlikkuvaa kalustoa 

Veturelta ja moottori- Henkilovaunuja ') Tavaravaunuja 
vaunuja 
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Paakonepajat 310 271 529 74 1210 751 6 6153 1825 7 355 174 
Helsinki ..... ........... 102 73 432 21 - - - - - - -
Pasila .................. 8 4 4 3 1061 298 - 2 638 43 1560 21 
Turku .... ........... .. 50 19 19 1 52 99 - 1070 645 2641 -
Vaasa ... ... . . ...... .. . . 57 59 7 28 28 63 - 804 207 381 16 
Oulu .. ...... .......... . 23 27 46 7 53 145 6 487 115 1270 137 
Kuopio ......... _ .... . . 70 89 10 14 - - - - - - -
Pieksamii.ki ............. - - 11 - 16 146 - 1154 815 1503 -

Varikot - - 7 791 84 - 9234 54 - 3 527 49401 619 
I varikkojakso ........ - - 2 588 33 - 4172 3 - 1966 12 285 84 

II •> ........ - - 1151 13 - 1606 37 - 1150 16 491 i 190 
III >) ...... .. - - 1792 - - 1209 2 - 94 3 979 45 
IV >) ........ - - 2 260 38 - 2247 12 - 317 16 646 300 

Yhteensa I 310 I 271 1 8 s2o I 15811 210 I 9 985 1 60 16153 1 5 352 156 756 1 793 

korjauksien yhteydessa on tehty 10 uutta tulipesaa ja 25 tulipesaa osittain 
uusittu seka 16 kuparitulipesaa korjattu hitsaamalla ja 14 240 tuli- ja lieska
putkea uusittu ja jatkettu. Valmistettu 6 uutta puskinpalkkia, 7l savutorvea, 
2 672 puskimen paata, 1 320 vetokoukkua, 47 kierto- ja kytkintankoa, 2 600 
jousilaattaa, 408 johtokiskoa, 194 hoyrykuvun rengasta, 47 mannanvartta, 
3 000 voidekaukaloa, 9 989 laakeripesan ohjainta seka korjattu 3 kaivin
konetta ja yhteensa 15 337 veturin ja vaunun jousta. Asennettu vesijohdot 
Kuluksen ja Seinajoen veturitalliin, vesi- ja lampojohdot Kemijarven, Koivun, 
Virasojan, Kemin ja Porin veturitalliin seka lampojohdot Helsingin pikatavara
toimistoon ja Toijalan rautatieravintolaan. Terasta on konepajassa kaytetty 
kaikkiaan 863 tonnia, josta pajassa 516 tonnia. Valimossa on valettu 5 543 
veturin ja vaunun laakeripesaa, 3 026 laakeripesan kantta, 125 550 jarru
tonkkaa ja -anturaa, 28 sylinterin kantta, 27 luistia ja luistinhakkia, 1 600 
mannanjousirengasainesta, 568 tulipesanluukkujen kehysta, 8 433 arinarautaa, 
40 vesiviskurinosaa, 3 016 vaihteen valitonkkaa ja 2 431 ilmajarrun osaa. 
Kaikkiaan on valettu 2 344 tonnia takkirautaa ja 53.7 tonnia roes inkivalua. 

Pasilan konepajassa on valmistettu seuraavat maarat 4-akselisia vaunuja: 
28 III lk:n paivavaunua ja 1 rontgentutkimusvaunu seka 2-akselisia vaunuja: 
30 konduktoorivaunua, 400 katettua tavaravaunua, 30 soravaunua ja 41 
sailiovaunua, uudelleen rakennettu 7l katettua tavaravaunua ja 130 avonaista 
tavaravaunua; valmistettu 1 pari vaunun nostopukkeja, korjattu 6 nosturia 
ja kaivinkonetta, korjattu 6 kaantopoytaa, 6 lumiauraa, 3 ilmanpuristus
konetta. Terasta on kaytetty kaikkiaan 2 805 tonnia, josta pajassa 616 ton
nia ja pultti- ja niittiosastolla 604 tonnia; valettu messinkia 39 206 kg. 

Turun konepajassa on toimitettu 42 tays- ja 17 sisapuolista kattilan
katsastusta. Toisiin konepajoihin on lahetetty ll korjattua kattilaa. Kone
pajassa on valmistettu 449 vaihteenkielta, 233 vaihteen risteysta, 200 siipi-

1) Henkilovaunujen lukumaaraan sisii.ltyy myos posti-, ravintola-, junailija- ja matkatavara
vaunut. 
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ja karkikiskoa, 256 vastakiskoa, 324 vaihteen asetinta ja 6 300 kpl muita Liitku~ 
vaihteen osia, korjattu 68 vaihteen kielta ja 119 vaihteen risteysta, valmis- ::,~U::"'~ 
tettu 7 132 kg muttereita ja pultteja, 1 332 erikokoista kannua, 210 sankoa, r inekulu-

5 674 lamppua ja lyhtya, 65 resiinaa. Terasta on konepajassa kaytetty kaik- ';;;:t;· 
kiaan 730. 8 tonnia, josta pajassa 265.4 tonnia ja messinkivalua valettu I6.7 zS:lft.'::;. 
~~- . 

Vaasan konepajassa on toimitettu 17 tays- ja 26 sisapuolista kattilan
katsastustn. ja kattilakorjauksien yhteydessa asennettu yhteensa 5 506 uutta 
tuli- ja lieskaputkea, valmistettu 6 polttomoottorikayttoista halkosahaa, 3 
halkomittavaunua, 546 halkomittavaunun rautaosat seka korjattu yhteensa 
2 237 veturin ja vaunun jousta. Terasta on kaytetty kaikkiaan 68.5 tonnia, 
josta pajassa 30.3 tonnia ja messinkivalua valettu I7. 5 tonnia. 

Oulun konepajassa on toimitettu 8 tays- ja l4 sisapuolista kattilankatsastus
ta, valmistettu 40 m rautatiesillan rautakaiteita, 25 3-pyoraresiinaa, 5 kuormaus
siltaa, 1 kuorma-auton lava, 200 teraskankea, 24 lumilapiota, 60 moukaria. 
Korjattu 2 53 m 3:n vesisailiota, 6 lumiauravaunua, I pengerhoyla, 1 kaivin
kone, 24 halonsahauskonetta, 6 halonpilkkomiskonetta, 2 rata-autoa, 1 kuorma
auto, 2 kapearaideveturia, 8 resiinaa, 38 paloruiskua ja 2 vesipumppua. Te
rasta on kaytetty 79 tonnia, josta pajassa 40.3 tonnia, ja messinkivalua va
lettu 9.9 tonnia. 

K'Uopion konepajassa ja sen alaisena toimivassa Pieksiimiien vaununkorjaus
pajassa on toimitettu I4 tays- ja 33 sisapuolista kattilankatsastusta, valmis
tettu yhteensa 466 kiertokangen ja kytkintangon laakeria, 186 veturin kan
natusjousen pulttia, I90 voidekupin kantta, 30 polttoturvemittavaunua, 24 
kuivaamovaunun aluskehysta ja 40:n halkomittavaunun rautaosat seka kor
jattu 309 veturin jousta, 66 vetokoukkua. Terasta on kaytetty kaikkiaan 
156 tonnia, josta pajassa 59 tonnia, ja messinkivalua valettu 20.6 tonnia. 

Selontekovuoden aikana on paakonepajoissa tyotehon parantamiseksi suo
ritettu pienempia laajennustoita seka hankittu uusia koneita ja laitteita, joista 
huomattavimpina toimenpiteina tassa suhteessa mainittakoon: 

Helsingin konepajaan on hankittu 3 penkkihiomakonetta, I hitsauskone, 
I kierrekone, 1 pumppu, I sahauskone ja 1 sorvi. 

Pasilan konepajaan on hankittu 3 penkkihiomakonetta, 1 avarruskone ja 
I ilmanpuristuskone seka rakennettu 3 puutavarasuojaa. 

T'Ur'Un konepajaan on hankittu yhdet kaasuhitsaus- ja leikkauskojeet ja 
I ptiunsorvauskone seka seuraavat paineilmatyokalut: 9 kasihiomakonetta, 
I2 talttausvasaraa, IO porakonetta ja I niitinkatkaisukone. Pajaan on tehty 
maanalainen varaoljysailio. Entinen konehuone on muutettu suihkuhuoneeksi 
ja vaihdeosaston pesuhuoneeseen on jarjestetty suihkulaite. 

Vaasan konepajaan on hankittu 1 pylvasporakone ja penkkihiomakone. 
Oulun konepajaan on hankittu I penkkihiomakone. Rataosaston entinen 

puusta rakennettu paja on kunnostettu puutavarakuivaamoksi, pinta-ala 
31.75 m 2• 

Kuopion konepajaan on hankittu I sahkohitsauskone ja I pylvasporakone 
seka Pieksiimiien va'Un'Ukorjauspajaan siirretty Vaasan konepajasta I ilma
kompressori j a I sahkomoottori. 

Selontekovuonna tyoskenneltiin paakonepajoissa 6-paivisin tyoviikoin. 
Yleensa on tyoskennelty yhdessa vuorossa, kuitenkin on erailla osastoilla 
tyoskennelty kahdessa vuorossa seka suoritettu ylitoita. 

Tunneiksi laskettuna oli varsinaisten tyontekijain ja oppil~iden tyossaolo
aika seka paakonepajoissa etta varikkokonepajoissa ja Riihimaen sahkokone
pajassa seuraava: 
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Tyotuntien Juku 

v. 1948 I v. 1947 I v. 1946 

Piiii.konepajoissa ........................... 8 592 259 8 793 562 8 681873 
Varikkokonepajoissa ............ . . . ........ 1477 434 1320 282 1275 536 
Sahkokonepajassa • 0 ••• • ••• ••••• 0 •••••••• 0 0 113 083 104 527 101569 

Yhteensa I 10182 776 I 10 218 371 I 10 058 978 

Valmistearvo oli selontekovuonna seuraava: 

Valmistearvo mk 

v. 1948 I v. 19-17 I v . 1946 

Piiiikonepajoissa .... . ..................... 1891 778 297 1333 921825 1005103 618 
Varikkokonepajoissa ............. 0 •• 0 •••••• 203 431544 85 343 717 89 926 782 
Sii.hkokonepa jassa •••••••••••• 0 • • •• • •• 0 •• •• 10 860131 6 786 265 5 772 570 

Yhteensa I 2106 069 972 I 1426 051807 I 1100 802 970 

Tyontekijoita ja oppilaita oli konepajoissa yhteensa vuoden 1948 paattyessa: 

Tyontekijiiin luku 

v . 1948 I v . 1947 I "· 1946 

Piiiikone~ajoissa . o 0 • • •••• 0 0 0 •• 0 0 . 0 •• 0 0 0 0. 0. 4017 3 938 3 924 
Varikko ·onepajoissa . 0 ••••• • • •• 0 ••• 0. 0 0 • ••• 952 1108 1035 
Sahkokonepaja ssa 0 •• •••••• • 0 0 ••• •••• • ••••• 144 110 176 

Yhteensii I 5113 I 5156 I 5135 

Konepajakouluista valmistui 88 veturinlammittaja- ja 42 ammattioppilasta. 
Uusia oppisopimuksia laadittiin 56 veturinlammittaja- ja 48 ammattioppilaan 
kanssa. 

Sahkolaitokset ja laitteet. Kertomusvuoden aikana paatettiin varustaa 
sahkolaitteilla seuraavat 16 liikennepaikkaa: Aapajoki, Dragsvik, Holjakka, 
Isokyla, Jakokoski, Jamali, Karunki, Kilpua, Kukkola, Monni, Muurola, 
Suhmura, Talviainen, Tikkala, Vaala ja Viekki. Sahkoistettyja liikenne
paikkoja oli vuoden paattyessa 517. 

Ennestaan sahkoistetyilla liikennepaikoilla suoritetuista uudis- ja uusimis
toista mainittakoon seuraavat: 

Hyvinkaalle rakennettavan uuden paakonepajan suur- ja pienjannite- seka 
heikkovirtalaitteiden hankinta-, suunnittelu-, piirustus- ja asennustoita jat
kettiin edelleen etenkin lampo- ja voimakeskusrakennuksen, veturikorjaus
osa ton, pajarakennuksen, kattilapajarakennuk en ja asuinrakennusten osaltao 
Riihimaen Sahko Oy:n muuntoaseman ja Hyvinkaan konepajan valille raken
nettiin 35 kV liitoslinja . 

Ratapihavalaistusasetelmia on vuoden kuluessa usealla liikennepaikalla 
kaytettavissa olleiden maararahojen puitteissa lisatty ja uusittuo Naista mai
nittakoon ratapihavalaistuksen lisaaminen Kauhavan, Lapuan, Mantyluodon, 
Outokummun, Pasilan, Savonlinnan ja Vaasan liikennepaikoilla seka Hyvin
kaan ratapihavalaistuksen parantaminen vaijerilampuilla. 

Kemin liikennepaikalle veturitallin laheisyyteen asennettiin uusi muunto
asema. 

Useilla liikennepaikoilla suoritettiin sahkotarviketilanteen huomattava ti 
parannuttua erinaisia sahkoasetelmatoita: veturitallin valaistusasetelmat 
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uusittiin osittain Karjaan ja Oulun liikennepaikoilla, Pieksamaen liikenne- Liikkuv'! 

paikalla suoritettiin huomattavia veturitallin va1aistusasetelmien lisaystoita. ~:~"'t:1.r
Sahkoasetelmat asennettiin Kemin veturitalliin ja korjau pajaan, Pieksa- rinetulu~ 
maen varikon tyopajaan, Porin veturitallin uuteen osaan ja Pomarkun pumppu- ':!ia~~ 
huoneelle. Lappeenrannan liikennepaikalle rakennetussa 24 perheen kivitalossa z~=: 
ja Vaasan liikennepaikalla sijaitsevan 4-kerroksisen kivitalon lisarakennuk-
sessa suoritettiin vuoden kuluessa sahkoasetelmatyot. Tampereen liikenne
paikalla raken~eilla olevan 50 perheen kivitalon sahkoasetelmatyot suunnitel-
tiin. 

Polttoainevarastojen sahkoasetelmatoista mainittakoon seuraavat: halko
kentan sahkoistys suoritettiin Jepuan liikennepaikalla, Parkanon liikenne
paikalla sahkoistettiin turpeenantolaitteet ja Virasojan liikennepaikalla halon
antolavan laajennettu osa; Riihimaen ratapolkkyjen sahauspaikalle asennet
tiin voima-asetelmat, Kouvolan liikennepaikalla saatettiin loppuun halkojen
vyorytysantolaiturin sahkoasetelmatyot ja suoritettiin polttoainevaraston va
laistus- ja voima-asetelmien laajahkoa lisaysta. 

Rautatiehallituksen puhelinkeskusta varten tilatut neuvottelulaitteet saa
tiin kayttOkuntoon. 

Kauklahden liikennepaikan vedenottolaitosta varten tilattiin uusi sahko
pumppu. 

Rautatiehallituksen tehtya sopimuksen Niemisjarven Sahkoosuuskunnan 
ja Hankasalmen aseman Sahkoosuuskunnan kanssa Lievestuore-Hankasalmi 
valisen suurjannitelinjan rakennuskustannusten jakamisesta linjarakennustyot 
aloitettiin rautatien puolelta ja samanaikaisesti rakennettiin Hankasalmen sa
halle valiaikainen muuntoasema. 

Kun eraiden sahkotarvikkeiden tuonti ulkomailta on jatkuvasti ollut vai
keaa eika niita kotimaassa toistaiseksi ole valmistettu, sahkoteknillisen toi
miston toimesta on jatkettu naiden sahkotarpeiden valmistusta valtionrauta
teiden konepajoissa. 

Liikkuvan kaluston varustamista sahkovalaistuslaitteilla jatkettiin. Vuo
den aikana valmistui 41 henkilovaunua taydelli in valai tuskoneistoin. Sahko
valaistuja vetureita valmistui 71 kappaletta. Vuoden lopussa oli 341 taydel
lisin valaistuskoneistoin varustettua vaunua ja 80 n. . liitevaunua seka 40 
keskusvalaistua vaunua. Sahkovalaistuja vetureita oli vuoden lopussa 230 , 
j oi ta 12 keskusvalai tua. 

Eri liikennepaikoilla on uoritettu pienehkojen vahvavirtalaitteiden lisay -
ja uudistustoita, yhteensa 88, joiden kustannukset tyota kohden eivat ole 
ylittaneet 15 000: - markkaa. 

Vuoden 1948 aikana rautateiden puhelinjohdot lisaantyivat 857 johdin
kilometrilla. Tassa yhteydessa liittyi myoskin Pohjois-Suomen viestiverkko 
maamme muuhun tata etelaisempaan viestiverkkoon. Vaikkakin vuoden ku
luessa rautateiden viestiverkkoon liitettiin 84 uutta puhelinkonetta, vaheni 
puhelinkoneiden kokonaismaara kuitenkin 254:lla syysta, etta Helsingin Pu
helinyhdistys osti omakseen kaikki aseman automaattikeskukseen liitetyt 
puhelinkoneet. Opastinjohtojen pituus lisaantyi 103:lla ja lennatinjohtojen 
vaheni 15 johdinkilometrilla seka puhelinkeskuspoytien ja -koneiden luku
maara lisaantyi 8:lla ja lennatinkoneiden vaheni 34:lla. 

Rautateiden viesti- ja vahvavirtapylvaslinjojen vuosikorjaustyot suoritet
tiin kaikilla liikennoitavilla rataosilla ja pystytettiin · talloin 6 246 viesti- ja 
728 vahvavirtapylvasta seka 1 001 viesti- ja 168 vahvavirtapylvaan tyven
vahviketta. Vuoden 1949 pylvasvaihtoa varten merkattiin 8 059 pylvasta ja 
1 417 tyvenvahviketta. Pylvaslinjojen siirtoja suoritettiin 12:lla, kaapeli
asenn ustoita 25 :lla j a sahkoisia opastinlaitetoita 16 :lla eri liikennepaikalla. 
Rautateiden viesti- ja opastinjohtoja kunnostettiin 37 211 johdinkilometria 
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Liikkuv~ seka posti- ja lennatin]aitoksen johtoja 44 614.7 johdinkilometria eli yhteensa 
kalusto 1ft 81 825 · hd' kil t · ·· w• taroe- .7 J O m orne na. 
,':i;'e~~~'!: Sahkokonepajassa korjattiin vuoden 1948 aikana 120 lennatinkonetta, 80 
.,xl;at ja lennatinkoneen osaa, 37 puhelinkeskuskonetta, 1 126 puhelinkeskuskoneen 
1'://fe~~ osaa, 207 puhelinkonetta, 820 puhelinkoneen osaa, 60 vaihtolaitetta, 156 

soittokelloa, 94 radiolaitetta, 164 merkinanto- ja turvalaitteiden osaa, 854 
erilaista moottoria tai vahvavirtakojetta, 14 kirjoitus- tai laskukonetta, 60 
seina- tai yovartijakelloa, 853 leimasinta, 1 060 paine-, nopeus- ja tulistus
mittaria seka 2 968 sekalaista kojetta. 

Sahkokonepajalla valmistettiin 2 kaamimis- ja vetokonetta, 10 sahkopora
konetelinetta, 2 puhelinkeskusta, 27 puhelinvaihtolaitetta, 4 opetusvaline-
arjaa, 50 siipiopastinkosketinta, 30 varmistuslukkokosketinta, 2 ristikytkin

telinetta, 80 erilaista kaapeli-, kytkin- y . m. kaappia, 25 poytaa, tuolia y . m. s., 
201 erilaista puulaatikkoa ja 1 412 erilaista tyovalinetta, kojetta tai niiden 
osaa. 

Sahkokonepajassa tehtiin 113 083 tyotuntia, tyontekijoiden ja oppilaiden 
keskimaarainen luku oli 54. Valmistearvo oli 10 860 131: 50. 

Saapuneiden risteilylupa-anomusten perusteella annettiin vuoden kuluessa 
lupa 114 vahvavirta- ja 115 heikkovirtaristeilyn rakentamiseen. 

Sahkolaitteiden asennusanomusten perusteella annettiin 317 valaistus
johtojen asennuslupaa rautatiealueella oleviin rakennuksiin. 

Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknillisen toimiston toimesta 40 ja 
ratainsinoorin toimesta 39 seka sahkolaitteiden asennustarkastuksia sahko
teknillisen toimiston toimesta 451. 

Valtionrautateiden omien sahkovoima- ja muuntoasemien kayttotarkkailua 
jatkettiin sahkoteknillisessa toimistossa entiseen tapaan , samoin valvottiin 
Iiikennepaikkojen sahkonkulutusta. Samassa yhteydessa on suoritettu myos
kin sahkovirran hintojen tarkkailua huomioon ottaen voimassa olleet hinta
saanno telymaaraykset . 

Esittelyja oli vuoden aikana kaikkiaan 67 ja niissa kasiteltiin yhteensa 
429 asiaa. Taman lisaksi sahkoteknillisen toimiston paallikko ratkaisi 600 
asiaa, joista sahkovirran hinnan muutoksia oli 54. Sahkoteknillisessa toimis
tossa kasiteltyjen asioiden lukumaara oli diarion mukaan 3 109 ja lahetettyjen 
kirjeiden lukumaara l 138. 

V. Varastot ja hankinnat. 

v. 1945-
ve~r.utot Varastot. Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroiden keskimaarai-

~~an1!tnat . nen varastoarvo o1i vuonna 1945 480 535 200 markkaa, josta maarasta eri 
varastojen osalla oli: Pasilan 203 968 200, Turun 51 609 300, Vaasan 34 972 800, 
Oulun 66 692 800, Kuopion 78 335 900 ja Helsingin 44 956 200 markkaa. 
Tarveaineita otettiin varastoista kaytettavaksi l 970 898 900 markan arvosta 
ja myytiin muille valtionlaitoksille seka yksityisille 134 160 500 markan 
arvosta. 

Hankinnat. Kaikkiaan ostettiin varastoihin tavaraa v. 1945 2 248 926 000 
markan arvosta. 

Ulkomailta tuotettiin seuraavat maarat tavaroita: 
Maarii, tonnla .Arvo mk 

Kivihiilia ja koksia ........ .... . . .. ......... ...... . . 
Pyorakertoja ja pyora nrenkaita ......... .. ..... . ... . . 
Rautaa ja rautalevyja ............................. . 
Sekal. tarveaineita . ................................ . 

n. 3 249 n. 8 871 000: -
~ 1 377 ~ 25 547 000: -
•> 2 014 •> 23 806 000: -

>} 9 009 000: -

Yhteensa no in Mk 67 233 ooo·: -
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Kotimaasta on edellamainitun maaran lisaksi ostettu n. 420 tonnia koksia, Vartutot 

arvoltaan n . 695 000 markkaa, seka 3 181 tonnia kivihiilia arvoltaan 3 327 000 ha"l~nat . 
markkaa. 

Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1945 vastaanottaneet 1 657 134m3 

halkoja hintaan mk 514 835 780: 25 eli keskimaarin mk 310: 67 m 3:lta, 1 454 345 
m 3 paperipuuta hintaan mk 640 446 375: 50 eli mk 440: 36 m 3:lta ja 156 110m3 

kaivospolkkyja hintaan mk 66 949 402:- eli mk 428: 86 m 3:lta. Nama poltto
puut on kansanhuoltoministerion alainen valtion polttoainetoimisto (V APO) 
hankkinut. 

Edelleen on ostettu VAPOlta 415 510 kpl ratapolkkyja hintaan mk 
39 799 321: - , 357 787 jm hirsia hintaan mk 17 904 913, 5 623 kpl puhelin- ja 
lennatinpylvaita hintaan mk 1 357 666: - ja yksityisilta hankkijoilta 168 918 
jm hirsia. 

Hankasalmen salta. Valtionrautateiden Roikonkoskella sijainneen saha
laitoksen jaatya v. 1944 Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle, oli valtion: 
rautateiden tarvitsemat sahatavarat sen jalkeen ostettava yksityi ilta sahoilta. 
Kun naissa hankinnoissa kuitenkin ilmeni suuria vaikeuksia ja kun saha
tavaroiden hinnat yhtamittaa nousivat, ryhdyttiin toimenpiteisiin uuden 
oman sahalaitoksen hankkimiseksi ja heinakuussa saatiinkin valtionrauta
teiden kaytt.oon Hankasalmen aseman vieressa sijaitseva sahalaitos. Tama 
saha oli seisonut jo pitemman aikaa, minka vuoksi se oli ensin korjattava ·ja 
kunnostettava, joten sahaus voitiin alkaa vasta syyskuun 10 paivana. 

Tukkien saannin varmentamiseksi tehtiin metsanhakkuusopimuksia, joiden 
perusteella tukkien hakkuu aloitettiin usealla lahiseudun metsapalstalla. 

Sahalle vastaanotettiin 298 137 kuutiojalkaa sahatukkeja ja sahaus kasitti 
189 138 kuutiojalkaa. 

Sahalta lahetettiin syksyn 1945 kuluessa 446 standarttia sahatavaraa, 
3 554 kuutiometria polttohaketta ja pienia eria muita sivutuotteita. 

Tyontekijoiden lukumaara oli keskimaarin 69 miesta ja 15 naista eli yh
teensa 84 tyontekijaa. 

Konn'Unsuolla oleva V. R. Polttoturvevalmistamo. Vuonna 1944 sotilas
viranomaisten maarayksesta evakuoidun polttoturvevalmistamon kaluston ja 
laitteiden takaisinkuljetus Mikkelista saatiin loppuun suoritetuksi maalis
kuussa. Osa ka1ustoa sarkyi evakuointimatkalla ja jonkinverran sita huk
kaan tuikin. 

Kun valmistavat tyot oli hyvissa ajoin saatu suoritetuksi, voitiin turpeen
nostotyot aloittaa niin pian kuin saasuhteet sen sallivat. Ensimmainen kone 
asetettiin kaytantoon 25/4 ja toisen vuoron viimeinen kone 26/5. Nostotyo 
lopetettiin viimeisella koneella 16/8. Nostokauden aikana oli kaytannossa 
kuusi turpeennostokonetta. 

Polttoturvetta valmistettiin kaikkiaan 13 100 tonnia. Sita on lahetetty 
Kouvolan ja Virasojan polttoainevarastoihin, joissa 10-12 veturia kayttaa 
turvetta polttoaineenaan. Helsingin kaupungin kaasulaitokselle on lahetetty 
1 500 tonnia, jonka vastikkeeksi kaupungilta on saatu kaasua vaunuvalais
tusta varten. Usealle pumppulaitokselle on myos lahetetty polttoturvetta 
kattiloiden lammitykseen. Viela on turvetta kaytetty polttoaineena rautatie
hallituksen hallin torakenn uksen keskuslammityslaitoksessa. 

Polttoturvevalmistamon tyontekijoiden lukumaara oli touko-elokuussa 
paivittain noin 450-500, aleten vahitellen niin, etta se joulukuussa oli 30 hen
kea. Aikaisempina vuosina oli tyontekijoina kaytetty etupaassa vankityo
voimaa laheisesta Konnunsuon keskusvankilasta, mutta v. 1945 vankein
hoitolaitos ei enaa luovuttanut lainkaan vankeja polttoturvetyohon, minka 
vuoksi oli kokonaan turvauduttava siviilityovoimaan. Alussa naytti siviili
tyovoiman saanti vaikealta, mutta kun kauempana asuvia saatiin majoite-

15 8155- 50 
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va;~stot tuksi sita varten tehtyihin rakennuksiin ja kun tyomaaruokala alkoi toimia 
hankinnat. hyvin sen johdosta, etta saatiin hyva ruokalanhoitaja ja kansanhuolto myonsi 

polttoturvetyolaisille metsatyolaisten annokset, alkoi ty6ntekij6ita tulia riit
tavasti . Ty6ntekij6iden majoitusta ja muonitusta varten y. m. tarkoituksiin 
rakennettiin Vo 1945 polttoturvevalmistamon alueelle seuraavat rakennukset: 

Kaksi parakkirakenn usta, kummassakin 1 0 asuinhuonetta, j oista osa 
yhteismajoitusta ja osa perhemajoitusta varten, seka huoneet vaatteiden 
kuivausta varteno 

Ruokailurakennus, jossa on ruokailusali, keittio ja kaksi huonetta hoitajan 
asunnoksio Ruokailurakennuksen aile oli tehtava kellarit ja kahteen erilliseen 
rakennukseen aittahuoneet, puuvajat ja muut tarpeelliset ulkohuoneeto 

Kahden asunnon rakennus, jossa on yhteensa viisi asuinhuonetta ja virka
mieshuoneo 

Saunarakennus, jossa on paitsi saunaa, pukuhuone ja pesuhuoneo 
Tavara- ja ainetutkimukseto Kun 60 20 1944 pommituksessa tuhoutuneen 

valtionrautateiden laboratorion tilalle ei viela Vo 1945 saatu rakennetuksi 
· uutta, oli suurin osa valtionrautateiden tavara- ja ainetutkimuksista suoritet

tava edelleen Valtion Teknillisessa Tutkimuslaitoksessao Kaikkiaan tekivat 
valtionrautateiden kemisti-insin66rit Vo 1945 535 tavara- ja ainetutkimusta, 
jotka jakautuivat seuraaviin ryhmiin: 

Metalleja 
Laakerimetalleja (babbitseja) .... 0 • 0 •• 0 0 • 0 0 • 0 •••••• 

Sekalaisia metalleja 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 • •• 0 0 0 • • 0 • 

Voiteluiiljyja ja -rasvoja 
Sylinterioljyja 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 ••• 0 • 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 • 0 •• 0 

Kone- ja vaunuoljyja . 0 • • 0 • • 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 • 0 0 

Sekal. oljyja ja rasvoja 0 0. 0 0 0 0. 0 0 . 0 0 0 •• • 0. 0 0 0 •• 0. 

Poltto- ja valaistusoljyja 
Bensiinia j a petroolia 

K iinteita polttoaineita 
Kivihiilia 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 ••• 0 0 •• 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 •• 0 0 

Turpeita 0 0. 0 •••• 0. 0 0 0 0. 0. 0 0. 0 0 . 0 0 0 0. 0. 0 0 •• 0 0 0 0 0 . 

M aala ustarpeita 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 • 

Puun suojelu- ja kyllastamisaineita 
Tervaa ja karbolineumia 0 . 0 0 0 0 0. 0 0 . 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 

K umioletkujq- 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 • o o 0 0 0 0 o 0 •• 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 

Puhd~stusa~ne~ta 0 0 0 0 • 0 0 o o o o 0 o 0 o .. 0 0 •• o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

Liima-aineita o o o o 0 • 0 o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 • o o o o 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • o 0 o 

K irjoitustarpeita 
Mustetta, leimasinvaria 

J uoma: fa kr:tt~lavesia 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 •• 0 0 0 

Sekala~sw a~ne~ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

114 kpl 
49 >) 

163 kpl 

46 kpl 
30 >) 

19 >) 

95 kpl 

6 kpl 

5 kpl 
6 )) 

11 kpl 

8 kpl 

4 kpl 

9 kpl 
4 kpl 

13 kpl 

4 kpl 

9 kpl 
209 kpl 
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v. 1946. 

Varastot. Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroiden keskimaarai- varas 

nen varastoarvo oli vuonna 1946 687 438 400 markkaa, josta maarasta eri Jw.n1t.nat. 
varastojen osalla oli: .Pasilan 268 619 200, Turun 71 337 000, Vaasan 7l 881 400, 
Oulun 108 446 000, Kuopion 109 647 100 ja Helsingin 57 507 700 markkaa. 
Tarveaineita otettiin varastoista kaytettavaksi 3 182 914 700 markan arvosta 
ja myytiin muille valtionlaitoksille seka yksityisille 242 529 700 markan arvosta. 

Hankinnat. Kaikkiaan ostettiin varastoihin tavaraa v. 1946 4 036 752 400 
markan arvosta. 

Ulkomailta tuotettiin seuraavat maarat tavaroita: 
Miiii.rii., tonnia 

Kivihiiliii. ja koksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 485 
Pyorii.kertoja ja pyi:irii.nrenkaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 652.5 
Ratakiskoja tarpeineen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 336. s 
Ra.u~~a ja rautalevyja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649. 5 
OlJyJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 998 
Seka l. tarveaineita ..... . ................. . .......... . 

Arvo mk 

183 72?. 576: -
56 416· 399: 50 
38 218 486: 50 
15 711 629:-
93 711 880: 50 

103 195 283: 05 

Yhteensii. mk 490 977 254: 55 

Kotimaasta on edellamainitun maaran lisaksi ostettu 555 tonnia koksia, 
arvoltaan 2 205 200 markkaa. 

Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1946 vastaanottaneet 2 827 312.9 
m 3 halkoja hintaan mk 1 335 685 614: 10 eli keskimaarin mk 472: 42 m 3:lta, 
1 440 653 . 6 m 3 paperipuuta hintaan mk 752 826 673: 65 eli mk 522: 56 m 3:lta 
ja 175 204.1 m 3 kaivospolkkyja hintaan mk 103 146 728: 30 eli mk 588: 72 
m 3:lta. Nama polttopuut on kansanhuoltoministerion alainen valtion poltto
ainetoimisto (VAPO) hankkinut. 

Edelleen on ostettu VAPOlta 645 796 kpl ratapolkkyja hintaan mk 
127 691 552: 20, 234 528.7 jm hirsia hintaan mk 19 425 748: 35, 5 386 kpl 
puhelin- ja lennatinpylvaita hintaan mk 1 655 138: 40. 

Hankasalmen saha. V. 1945 rautatien kayttoon vuokrattu Hankasalmen 
sahalaitos siirtyi valtionrautateiden omaisuudeksi kesakuussa 1946 tehdylla 
kauppakirjalla. Sahalaitosta on jatkuvasti kunnostettu ja tehty laajennus
suunnitelmia. Tyolaisten asunto-olojen parantamiseksi on sahalle rakennettu 
nelja asuinrakennusta, joihin tulee neljan perheen asunto kuhunkin. Niitten 
valmistuminen on kuitenkin siirtynyt v. 1947 puolelle. 

Saha on kaynyt yhta tyovuoroa vuoden alusta lokakuun loppuun, paitsi 
heinakuussa, jolloin saha korjausten ja kesalomien takia seisoi, seka kahta 
tyovuoroa marraskuun alusta vuoden loppuun. 

Sahalle on vuoden aikana vastaanotettu tukkeja seuraavasti: 

Valtion Polttoainetoimistolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.847 j3 
Yksityisilta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.987 )> 

Omilta metsanhakkauksilta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 .923 )> 

Yhteensa 817.757 p 

Sahattu tukkimaara nousi 732.000 kuutiojalkaan. 
Sahalta lahetettiin 2 022 standarttia lautoja, lankkuja, parruja ja pelkkoja, 

9 795 jm hirsia, 3 146 kpl ratapolkkyja, 8 112 jm telinelankkuja, 2 484 tus. 
hylkylautoja, 147 800 kpl routakiiloja ja 15 051 m 3 polttohaketta seka pienia 
eria muita sivutuotteita. 

Tyolaisten lukumaara oli keskimaarin yhden tyovuoron aikana 96 ja kah
den tyovuoron aikana 160. 
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var.a8tot Konnunsuolla oleva V R Polttoturvevalmistamoo Vuonna 1946, joka oli 
llan~f!.nato Polttoturvevalmistamon 7 0 toimintavuosi, ovat saavutukset entisestaan pa

rantuneeto Polttoturvetta valmistettiin viidella Anrep-mallisella koneella ja 
yhdella Turve-J ussi-Abenius-Anrep-koneyhdistelmallao Toinen Turve-J ussi
yhdistelma oli varaosien puutteessa kayttamattomanao K.oko vuoden tuotanto 
oli 17 000 tonnia ilmakuivaa polttoturvetta, jota maaraa on pidettava hyvana 
tuloksena, kun otetaan huomioon, etta koneet ovat vanhanaikaisiao 

Vuonna 1946 ostettiin lisaa pieni kapearaideveturio 
Tyovoiman saanti on yleensa ollut hyvao Tahan ovat vaikuttaneet ma

joitusmahdollisuudet ja hyva muonitus, turvetyolaisille kun annetaan metsa
tyolaisten annokseto Tyolaisten lukumaara oli suurimmillaan heinakuussa eli 
470 ja vahimmillaan tammikuussa eli 420 Keskimaarin oli koko vuoden 211 
tyolaistao 

Valmistettua polttoturvetta oli Vo 1946 alussa 
suolle varastoituna 0 0 o o o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 871 tno 
Valmistettu Vo 1946 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 >> 

Polttoturvetta luovutettu seuraavasti: 

Rh:n keskuslammitys Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polttoainevarasto Kouvola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>> Virasojao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pumppulaitos Kaipiainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>> Kausala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>> Uusi~:y_~a : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>> VuohiprVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Helsingin kaupungin 
kaasulaitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V arasto Kuopio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Konnunsuon Vankila o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oma kulutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suolle varastoitu o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-------------------Yhteensa 

1 50704 tno 
10 060oO )) 

2 838 09 )) 
5305 )) 
1705 )) 
28o2 )) 
15o9 )) 

57 01 )) 
1304 )) 

50000 )) 
25600 )) 

15 349o9 tno 

24 871 tno 

9 521.1 tno 

Lokakuussa myonsi kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio mk 
1 900 000: - turvepehkuosaston perustamista varten Polttoturvevalmistamon 
yhteyteeno Kun se osa suota, johon oli edullisinta tehdas rakentaa, oli otettu 
asutustarkoituksiin siirtovakea varten ja se saatiin vasta joulukuussa takaisin, 
ei rakennustyohon paasty ennemmin kasiksio Valmistavana tyona itse nosto
paikalla tehtiin kuitenkin ojia ja nostettiin raaka-ainetta seuraavaa valmistus
kautta varteno Koneet tilattiin Epilan konepajalta ja puutavara VR Hanka
salmen sahaltao 

Tavara- ja ainetutkimukset Vo 19460 Pommituksessa 6o 20 44 tuhoutuneen 
valtionrautateiden laboratorian tilalle rakennettiin rautatiehallituksen hal
lintorakennukseen uusi 4 huonetta kasittava laboratorio, joka valmistui kesa
kuussa o Valtionrautateiden kemisti-insinoorit tekivat Vo 1946 kaikkiaan 916 
erilaista tavara- ja ainetutkimusta, jotka jakautuivat seuraaviin ryhmiin: 

Metalleja 
Rautaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 0 0 0 0 0 0 o o 21 kpl 
Laakerimetalleja (babbitseja) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 o o 0 0 o· 116 >> 

Sekalaisia metalleja . 0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 37 » ------
174 kpl 
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Voitel uiiljyja ja -rasvoja 
Sylinterioljyja .................................. . 
Kone- ja vaunuoljyja .................. . · ........ . 
Sekal. oljyja ja rasvoja .......................... . 

17 kpl 
42 )) 

5 )) 

64 
Poltto- ja valaistusoljyja 

kpl 

Kaasu- ja polttooljya ............. . . . ............ . 3 kpl 
Bensiinia ja petroolia ............. . ............. . 7 )) 

10 
K iinteita polttoaineita 

kpl 

Kivihiilia ...................................... . 31 kpl 
Turpeita ...... . ................................ . 193 )) 

224 kpl 

M aala ustarpeita ................................... . 58 kpl 

Puun s'UOjel'U- ja kyllastamisaineita 
Tervaa j a karbolineumia ... , .................. : .. . 14; )) 

K umiletkuja ............. . .. ' .. · ............. . .. . .. : . . · 6 )) 

Puhdistusaineita . · .. .. . .. ... ........... . .. . ......... . lO )) 

Liima-aineita .................. . .......... : . · . ...... . 12 )) 

K irjoitustarpeita 
Mustetta, leimasin varia .......................... . 3 )) 

J uoma- ja kattilavesia .............. . ........ . . , .... . 37 )) 

Sekalaisia aineita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , , .... , .. 304 l) 

.. ' ,, ' 

v. 1947· 

Varas tot. Valtionrautateiden varastoissa olevien ta varoiden keskimaarainen 
varastoarvo oli vuonna 1947 1 269 528 000 markkaa, josta maarasta eri varas
tojen osalla oli: Pasilan 350 964 500, Turun 129 901 600, Vaasan 164 400 100, 
Oulun 264 799 100, Kuopion 276 144 600 ja Helsingin 83 318 800 markkaa. 
Tarveaineita otettiin varastoista kaytettavaksi 3 749 464 000 markan arvosta 
ja myytiin muille valtionlaitoksille seka yksityisille 353 718 800 markan arvosta. 

Hankinnat.' Kaikkiaan ostettiin varastoihin tavataa v. 1947 4 775 246 00() 
markan arvosta. 

Ulkomailta tuotettiin seuraavat maarat tavaroita: 

Ki~~iilia j~ koksia ................ · .. : .... ·: ....... . 
PyorakertoJa ......... ·. · .................. . ·.· .... : .. . 
Pyoranrenkaita .................................. . 
Ratakiskoja ..................................... . 
Rautaa .................. .. ............ . ........ . 

~n~~ale.~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :.: : : : : : 
Sekal. tarveaineita .. . ............................ . 

ll!illirii. toimia 
171 790 .. 

1 074.3 
1 443.7 ~ 
7 589.2 
2515.47 

704.81 
3 093.9 3 

Arvo mk 
400 16'7 916: 50 

22 601960!-
47 564 87fit -

147 156 556: -
38 721 678:-
16 386 492:-
12 797 231:-

342 33f! 318: 25 
, · Yhteensa mk 1 039 733 027: 75 

=================== 

Va.raatot 
ia 

hankinnat. 
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Var_astot Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1947 vastaanottaneet 3 195 647.a 
llanlbmat. m 3 balkoja hintaan mk 1 981 032 661: 40 eli keskimaarin mk 619: 92 m 3:lta, 

136 542.8 m 3 paperipuuta hintaan mk 92 372 863: 90 eli mk 676: 51 m 3:lta ja 
30 006 .5 m 3 kaivospolkkyja hintaan mk 19 926 741: 70 eli mk 664: 08 m 3:lta. 
Nama polttopuut on kansanbuoltoministerion alainen valtion polttoaine
toimisto (V APO) bankkinut. 

Edelleen on ostettu VAPOlta 758 639 kpl ratapolk.kyja hintaan mk 
189 340 535: 50, 423 lOO.o jm hirsia hintaan mk 37 401 724: 90, 8 607 kpl 
puhelin- ja lennatinpylvaita hintaan mk 5 120 740: -, 2 390 kpl tyvivabvik
keita hintaan: mk 288 791: 50, 9 976 kpl aidanpylvaita hintaan mk 548 150: -, 
300 kpl aidansalkoja hintaan mk 30 000: - , 103 233 stds sabatavaraa hintaan 
mk 1 108 862: 70 ja 3 370 m 3 rullapuita hintaan mk 2 283 390: -. 

Hankasalmen saha. 

Sahalaitosta on jatkuvasti kunnostettu ja tyolaisten asunto-olojen paran
tamiseksi on saballe rakennettu nelja asuinrakennusta, joihin on saatu neljan 
perbeen asunto kubunkin. 

Saba on kaynyt kahta tyovuoroa koko vuoden paitsi beinakuun 16 paivasta 
syyskuun 26 paivaan , jolloin saba korjausten ja kesalomien takia seisoi. 

Saballe on vuoden aikana vastaanotettu tukkeja seuraavasti: 

Valtion Polttoainetoimistolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 386 578 j3 
Yksityisilta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 839 >> 

Omilta metsanbakkauksilta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 766 >> --------------------Ybteensa 1 889 183 j a 

Sabattu tukkimaara nousi 1 099 653 kuutiojalkaan. 
Sabalta lahetettiin 4 740 standarttia lautoja, lankkuja, parruja ja pelkkoja, 

19 080 jm birsia, 5 629 kpl ratapolkkyja, 37 652 jm telinelankkuja, 7 540 
tus. hylkylautoja, 253 200 kpl routakiiloja ja 19 778 m 3 polttobaketta seka 
pienia eria muita sivutuotteita. 

Tyolaisten lukumaara oli keskimaarin 180. 

Konnunsuolla oleva V R Polttoturvevalmistamo. 

Vuosi 1947 oli Polttoturvevalmistamon 8. toimintavuosi. Koko vuosi
tuotanto oli ll 100 tonnia eli siis n. 1/3 vabemman kuin edellisena vuonna. 
Tama jobtui siita, etta kaksi konetta seisoi koko kesan tyovoiman puutteessa. 
Tuotantoa beikensi myos osaltaan suon vabva routakerros,joka baittasi koko 
kolmikuukautisen nosto-ajan. 

Tyolaisten lukumaara oli suurimmillaan beinakuussa eli 389 ja vahimmil
laan tammikuussa eli 69. 

Edellisena vuonna perustettu tuotantokomitea, jobon valittiin 3 tyon
antajan, 2 toimenbaltijain ja 5 tyontekijain edustajaa, kokccntui vuoden 
kuluessa 5 kertaa. 

Vuoden alussa oli polttoturvetta varastoituna 

3 suolle ................ . .. . ......... . . . ...... .. . . 9 252.1 tn. 
ll 100.0 )) Valmistettu v. 1947 . ..... . ....... . ... . ......... . .. . --------------------Ybteensa 20 352 .1 tn. 
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P olttot'lu·vetta lahetettiin se uraavasti 
Helsinki Rh:n keskuslammityslaito 
Kaipiainen , pumppu .............. . . . 
Kausala, )) ... . ........... . . 
Inkeroinen, )) . . . . ............ . 
Uusikyla, )) ...... .. . .. .... . . 
Kouvola, polttoainevarasto . . ...... . 
Virasoj a, )) ........ . 
Mikkeli, )) ........ . 
Oma kulutus ....................... . 

31. 12. 47 suolle varastoituna ... . ..... . 

1 473.0 tn. 
42.5 )) 
56.2 )) 
12. 8 )) 
42.4 )) 

4 004.42 )) 
l 662.7 )) 
3 606.84 )) 

574.86 )) 

11 475.72 tn. 11 475.72 tn. 

8 876.4 )) 

Edellisena vuonna myonnetylla maararahalla rakennettiin polttoturve
valmistamon yhteyteen turvepehkunvalmistusosasto, joka valmistui heinakuussa. 

Polttoturpeen nostokauden loputtua elokuun alkupuolella iirrettiin o a 
tyolaisia pehkun raaka-ainetta nostamaan j a saatiin sita vuoden loppuun 
mennessa nostettua 15 100m3 . Turvepehkua saatiin paalutettua 4 000 paalia. 

Kyllastyslaitos N:o 1, jonka sijoitu paikka on Mikkelissa Linnamaen sora
kuopassa, asetettiin kayntiin heinakuun lopussa. Kun laitos oli ollut toimet
tomana vuodesta 1940, oli perinpohjainen korjaus valttamaton ennen kayn
nistysta. Kevattalvella vietiin kattilavaunu ja koneisto Pa ilan ja Helsingin 
konepajoihin kattilan tayskatsastu ta ja koneiston korjausta varten. Vuoden 
lopulla toiminta keskeytettiin, kun kylmat ilmat alkoivat haitata tyo kente
lya, joten laitos oli kaynnissa vain vii i kuukautta yhde a tyovuorossa. 
Tana aikana kyllastettiin: 

Lan~~u~a . . . .. . ..... ... .. ... .. .. ... .. . . . . . . 
Pylva1ta .. . .. .. .... . ... . ... . ... . ... . ..... . . 
Pylva~?rsia .. : .. . .............. . . . . . . . ... ... . 
RatapolkkyJ a .. . .......... . .. . . . . ... .. . ... . 

918.41 
4 469 

95 915 
9 007 

m3 

kpl 
)) 

)) 

KyllastysOljya kulutettiin kaikkiaan 256 521 kg. Henkilokuntaa oli esi
mies ja 12 tyolaista. 

Tavara- ja ainetutkimukset v. 1947. 
Vuonna 1947 tutkittiin valtionrautateiden hankintatoirriston laborato

riossa kaikkiaan 1 200 erilaista tavara- ja ainenaytetta, jotka jakaantuivat 
seuraa viin ry hmiin: 

Metalleja 
Rautaa ja teraksia . .. .................. . 
Valkometalleja .. . ....... .. . . .. . .. . .... . 
Sekalaisia metalleja . . . . ........ . ...... . 

Voiteluoljyja ja -rasvoja 
Sylinterioljyja . .. .. .. . ... .............. . 
Kone- ja vaunuoljyja . . . . . .... . ......... . 
Sekalaisia olj yj a j a rasvoj a . . .. . ....... . . 

Poltto- ja valaistusoljyja 
Kaasu- ja polttooijyja 

25 kpl 
203 )) 

23 )) 251 kpl 

24 kpl 
47 )) 

8 )) 79 )) 

18 )) 

Varastot 
ia 

hanHnnat. 
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K iinteita tpolttoaineita 
Kivihiilia .................. . .......... . 40 kpl 
Turpeita .................. . ...... . .... . 510 » 550 kpl 

M aala ustartpeita 
~uivia vareja . . ....................... . 
Oijy- ja lakkavareja . . . . . ......... . .... . 
(Lakka-) vernissoj a ............. . .... . . . 

4 kpl 
22 >) 

11 >> 

Tarpattej a ........ .. ...... . ....... .. .. . 3 >> 40 >> 

Suojelu- ja kyllastysaineita 
Bitumeja .. . . . .......... . . . ......... .. . 
KreosoottiOljyj a . . .. . . . ... . . .. ... . .. . .. . 

11 kpl 
9 » 

Tervaa j a karbolineumia . .... . ...... . ... . 4 >> 24 >) 

K umiletkuja ja -renkaita 5 >> 

Puhdistusaineita 
Saippuoita ....... . ........ . .. . ... . .... . 
Sekalaista . .. .. .. . . . ...... . ...... .. . . .. . . 

1 kpl 
6 >> 7 >> 

Liima-aineita .. ..... . ... . ............. . .. . . 2 >> 

Kankaita ..... . . . ..... . ... . .............. . . 3 >> 

K irjoitustartpeita 
Mustetta ....... .. ... . .. . .. . . . . . .. . .... . l >> 

J uoma- ja kattilavesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 >> 

Sekalaisia aineita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 >> ------------------Yhteensa 1 200 kpl 

v. 1948. 

Varastot. Valtianrautateiden varastoissa olevien tavaroiden keskimaarainen 
varastoarvo oli vuonna 1948 2 614 667 400 markkaa, j osta maarasta eri va
rastojen osalla oli: Pasilan 759 818 900, Turun 318 565 600, Vaasan 287111 300, 
Oulun 478 732 300, Kuopion 652 395 600 ja Helsingin 118 043 700 markkaa. 
Tarveaineita otettiin varastoista kaytettavaksi 5 306 663 700 markan arvosta 
ja myytiin muille valtionlaitoksille seka yksityisille 353 677 100 1rarkan ar
vosta. 

Hankinnat. Kaikkiaan ostettiin varastoihin tavaraa v. 1948 7 836 773 900 
markan arvosta. 

Ulkomailta tuotettiin seuraavat maarat tavaroita: 

Ki~~ia j~ koksia . .. ....... .. . . . . . . .. . .. . . . ... . . . . 
PyorakertoJa . . ... . .. . ..... . ............. . ..... . .. . 
Pyoranrenkaita . ............ .. . .. ... . ............. . 
Ratakiskoja .... . .. .. . .. ... ... . . ... . .............. . 
Rautaa ja terasta .................. . ......... . . . .. . 

~ij~ia~~':~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Sekal. tarveaineita ........... .. .......... . . . . . .... . 

Mli&ra, tonnia. 
486 455.1 

1 907. 5 
2 526.1 
4 651 
1 544. 1 

338 
2 258 

Arvo mk 

1 622 117 686: 50 
77415717:50 
86 894 253; 50 
77 469 388: 50 
40 181 300: 50 

8 951 180~ -
27 214 194:-

425 698 379: 50 

Yhteensa mk 2 365 942 100:-

.I 
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Valtionratuateiden varastot avat vuonna 1948 vastaanottaneet 2 435 174.4 var.utot 
m 3 halkoja hintaan mk 1 826 289 037: 80 eli keskimaarin mk 749: 95 m 3:lta, hanl'tnnflt . 
426 198m3 rankapolttopuuta hintaan mk 365 025 620: 30 eli rn k 856: 45 m 3:lta, 
79 991.7 m 3 paperipuuta hintaan mk 73 167 298: 90 eli mk 914: 70 m 3:lta ja 
35 008.5 m 3 ka.ivospolkkyja hintaan mk 31240 333:50 eli rnk 892: 35 m 3:lta. 
Nama polttopuut on kansanhuoltoministerion a.la.inen valtion polttoaine
toirnisto (V APO) hankkinut. 

Edelleen on ostettu V APOlta 1 234 327 kpl ratapolkkyja hintaan mk 
419 514 562: -, 96 248.a jm hirsia hintaan mk ll 186 952: 50, 20 933 kpl pu
helin- ja lennatinpylvaita hintaan mk 19 322 762:- 1 893 kpl tyvivahvikkeita 
hintaan mk 279 992: - , 26 794 kpl aidanpylvaita hintaan rr k 1 967797: - , 
36 433 kpl aidansalkoja hintaan mk 2 525 792. - , 109 372 td sahatavaraa 
hintaan mk 2 048 305: 50, 1 462.1 m 3 rullapuita hintaan mk 1 158 895: - ja 
VR Hankasaln:en sahalle 644 791 jm tukkeja hintaan mk 46 657 444: - . 

Yksityisilta hankkijoilta ostettiin v. 1948 2 482 std sahatavaraa. 
Polttoainehuoltotoiminta. V. 1948 vastaanotettiin eri kulutu . paikoille eu-

raavat polttoaineet: 
Halkoj a no in 
Polttoturvetta noin 
Kivihiilia noin 

Kulutettu: 
Halkoj a no in 
Polttoturvetta noin 
Kivihiilia noin 

2 800 000 m 3 

700 000 dt 
4 800 000 )} 

2 037 000 m 3 

577 000 dt 
2 577 000 )} 

Kasittelykustannukset (halkojen purkaus, kuormaus, pinou , sahaus ja 
vetureiUe antaminen y. m.}: 

Halkokasittely noin mk 490 126 000: -
Polttoturvekasittely noin mk 19 402 000: -
Kivihiilikasittely noin mk 124 371 000: -

Myos polttooljya on kaytetty v. 1948 aikana vetureille 4 135 000 kg ja 
sen kasittely- (an to-) ku tannukset ovat noin mk 646 300: - . Polttoaine
tyolaisia on ollut palveluksessa 

v. 1948 alussa 2 254 henkea j a 77 esimiesta, 
» lopus a 1 742 >> >> 64 >> 

Polttoaineen vyorytysantolaitureita, raidejarjestelyja y . rn. la.itteita val
mistunut seuraava ti: 

vyorytysantolaiturit Kemiin, Mikkeliin , Joensuuhun , raidejarjestely Seina
joella, nosto- ja vetolaitteita m. m. Parkanoon ja Alavudelle eka vyorytys
antolaiturien sahkoistykset Hyvinkaalle ja Kemiin kuin myos antolaiturien 
laajennus Kokkolassa ja Tampereella. V. 1948 lopu sa oli vyoryty laitureita 
ka ytOssa kaikkiaan 2 6 kpl. 

Huoltotoimintaa varten on uunniteltu ja valmistunut polttoainetyolaisten 
huoltorakennukset Vihtariin , Uimaharjulle, Lappeenrantaan ja Tornioon Eeka 
laajennukset Jepualla ja Kouvolassa. 

Taman lisaksi on ollut rakenteilla kuuteen eri paikkaan saunarakennukset, 
nimittain Riihimaelle, Karjaalle, Turkuun, Tampereelle, Poriin ja Seinajoelle, 
mitka olivat viimeistelyvaiheessa vuoden lopussa. Karjaan aunarakennuksen 
yhteyteen oli sovitettu myoskin tyolaisten ruokailuhuoneisto ja esimiehien 
toimistohuone. 

16 
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var~tot Polttoainelaiturien, purkausraidejarjestelyjen ja huoltorakennusten raken-
llanJ..~~.nat. tamiseen oli myonnetty kaytettavaksi v. 1948 yht. 5. 5 mmk, joka era on koko

naan kaytetty. Saunarakennuksia varten oli lisaksi myonnetty 1. 8 mmk. 

Hankasalmen saha. 
Sahalaitosta on jatkuvasti kunnostettu ja sahatavaran kuivaamo raken

nettu valmistumisvaiheeseen saakka. Tyovakea varten on rakennettu uusi 
huoltorakennus ja asunto-oloja parannettu korjaamalla vanhoja asuinhuoneita. 

Saha on kaynyt kahta tyovuoroa koko vuoden paitsi heinakuun 16 paivasta 
elokuun 18 paivaan, jolloin saha korjausten ja kesalomien takia seisoi. 

Sahalle on vuoden aikana vastaanotettu tukkeja seuraavasti: 
Valtion Polttoainetoimistolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 791 j3 
Yk ityisilta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 466 >> 

Omilta metsanhakkauksilta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 885 >> 

Yhteensa l 518 142 j3 

Sahattu tukkimaara nousi 1 362 020 kuutiojalkaan. 
Sahalta lahetettiin 4 274 standarttia lautoja ja lankkuja, 892 standarttia 

parruja ja pelkkoja, 6 832 jm hirsia, 10 528 kpl ratapolkkyja, 7l 736 jm teline
lankkuja, 84 097 kpl avovaunun pylvaita, 14 688 tus. hylkylautoja, 210 500 
kpl routakiiloja ja 30 093 m 3 polttohaketta seka pienia eria muita sivutuotteita. 

Tyontekijoiden lukumaara sahalla oli keskimaarin 217 ja metsahakkuissa 78. 
Tuotantokomitea, johon kuului 3 tyonantajan, 2 toimenhaltijain ja 5 tyon

tekijain edustajaa, kokoontui vuoden kuluessa 5 kertaa. 

Konnuns'Uolla oleva V R Polttoturvevalmistamo. 
Vuosi 1948 oli Polttoturvevalmistamon 9 toimintavuosi. 
Polttoturpeen valmistuskoneita on kuusi jo v. 1940 hankittua Anrep

mallista konetta. Naista kahteen on myohemmin tehty Turve-Jussi-Abenius
yhdistelma, jonka tarkoituksena on saastaa tyovoimaa ja lisata tuotantoa. 
Koneista on yksi seissyt kokonaan ja toisia osittain tyovoiman puutteessa. 

Kokonaismenot olivat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 36 656 780: 10 
Tahan summaan sisaltyvat kuitenkin seuraavat menoerat , jotka ovat 
polttoturvemomentilla, mutta laskelmissa voidaan siita erottaa ja kuolettaa 
vahitellen: 

1) Uusia turpeenkuljetusvaunuja . ... . . ... . . _ . . . . . . mk 
2) Van hojen vaunujen korjauksia . ......... . . . ... . 
3) Parakkien ja asuinrakennusten korjauksia . .. . .. . 
4) Turvekenttien kunnostusta ja teiden korjauksia .. 

» 
>> 

>> 

798 943:-
240 000:-
503 965:-
238 799:-

5) Yhden tyokentan sahkolinjan muutto toiseen paik-
kaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 135 300: -

6) Teraskoydet uusittu kaikkiin koneisiin . . . . . . . . . . >> 304 000: ---------------------------Yhteensa mk 2 221 007:

Vahentamalla tama summa edellisesta, saadaan kokonaismenoiksi mk 
34 435 773: 10, joka jakaantuu seuraavasti: 

I. Tyonjohto ja toimistohenkilokunnan palkat . ..... . 
Matkakustannukset . .... . .. .. . .. .... . .... . .. ... . 

mk 1 755 768:-
>> 76100:-

Vuokrat, lammitys, valaistus ja muut toimistomenot 
Sairasajan palkat .. .. . .. . . . .. ... . . . . ... ..... .. . 
Lapsilisamaksut .... .... . ... .. . . .... . . . ... . . . . . 
Kansanelakemaksut . . . .... . .. .. . ... ......... . . . 

>> 37 451:-
>> 219 425:-
>> 802 026:-
>> 457 393:-

Loma-ajan palkat . . . ......... . ..... . .. . ... .. . . . ------------------------->> 1 428 465: - , 

Yhteensa mk '4 776 628:-
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~~~~tk~itteiyk~~t~~~~~t: .................. · · .. 
Kaantaminen ja kekoaminen ................... . 
aumaus suolle .................. . .............. . 
siirto isoon aumaan ........................... . 
kenttaratojen siirtoja ......................... . 
kuormaus pikkuvaunuihin ....•.................. 
kuljetus Muukkoon ja kuormaus isoon vaunuun .. 
lumi- y.m. tyot ...................... . ........ . 

mk 14 231 259: 50 Varastot 
ja 

hankinnat . 

)) l 776 506: -
)) l 049 941:-

l 171449:-
)) 540 000:-
)) 974 600:-
)) l 732 506: -
)) 718 317: 70 --------------------------Yhteensa mk 22 194 579: 20 

III. Voimavirta ........................... . ....... . mk 996 302:-
Poltto- ja voiteluaineet ..... . .................. . )) l 566 899:-
Sekalaiset tarveaineet .........................• )) 437 906:-

~=--------------------Yhteensa mk 3 001107:-

IV. Kaluston kunnossapito ......................... . 
Tyoraiteiden, sahkOjohtojen ja tyolinjojen kunnossa-

mk l 069 952:-

pito .. . . ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · )) l 197 976:-
Muut korjauskustannukset ............. . .. .. . . . . 903 547: 90 
Sekalaisia kustannuksia ....... . .. . . . ...... . .... . >) 802 878: 70 

V. Uusien tyoraiteiden rakennustyot .. ... ......... . . 
Uusia tyolinjoja ja kuivatuskenttia . .. ..... ... .. . 

)) 138 799: 30 
)) 350 305:---------------------------Yhteensa mk 34 435 773: 10 

Kustannuk et tonnia kohti mk 1 861:- vapaasti vaunus a Muukon 
laiturivaihteella. 

Jos valmis polttoturve voitaisiin suolta suoraan lahettaa pois ja varastoida 
kulutuspaikalle, olisj tonnihinta mk l 610: -. Nain ei kuitenkaan voida kay
tannollisista syista tehda, vaan on useita tuhansia tonneja varastoitava paa
radan viereen isoon aumaan talvilahetysta varten ja siita kuormattava uudel
leen pieniin kuljetusvaunuihin pois lahetysta varten. 

Kun toisilta hankkijoilta ostetusta polttoturpeesta maksettiin KHM:n 
maaraama hinta mk 2 400: - + laatuhyvitykset, arviolta 15 %eli mk 2 760: -
tonnilta, oli i VR Polttoturvevalmistamon tuotanto 18 500 tn tullut muilta 
ostettuna maksamaan mk 51 060 000:- eli siis mk 14 403 220:- enemman, 
jonka lisaksi on huomattava, ettei valtionrautateiden polttoturpeen hintaan 
sisally n. s. laatuhyvityksia. 

Kaluston korjauskustannukset ovat verrattain suuret, johon syyna on se, 
etta koneet ovat jo 9 vuotta vanhat. Uusia osia on ollut pakko hankkia ja 
ne ovat kalliita. 

Tyontekijain lukumaara oli suurimmillaan heinakuussa, 396, ja vahim
millaan tammikuussa, 53. 

Tuotantokomitea, johon kuuluu 3 tyonantajan, 2 toimenhaltijain ja 5 
tyontekijain edustajaa, kokoontui vuoden kuluessa viisi kertaa. 

Vuoden alussa oli polttoturvetta varastoituna suolle . . 8 864.4 tn. 
Valmistettu v. 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 500 >> 

Yhteen a 27 364.4 tn. 
Lahetetty vuoden kuluessa: 
Kaipiaisten pumpulle . .. .......................... . 
Kouvolan polttoainevarastolle ........ . ....... . ... . 
Mikkelin >> •••••••• •• ••••••••••• 

Riihimaen >> ••••••••••••••••••••• 

14.20 tn. 
5 283.20 )) 
2 260.59 )) 

9.59 )) 



Varastot 
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Virasojan polttoainevarastolle ............. ... , . . . . I 632.42 tn. 
Oma kulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.so •> ----------------------Yhteensa 9 725.9o tn. 

Suolle varastoituna 31. I2. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I7 638. 50 •> 

VR Polttotm·vevalmistamon turvepehkuosaston toiminta. 
Turvepehkun kulutus v. I948 ei vastannut laheskaan niita maaria kuin 

laitosta suunniteltaessa oli arvioitu j a aikaisempina vuosina kulutettukin. 
Turvepehkua on sailyttamisen vuoksi paalattava vain se maara, joka kulloin
kin tilataan. 

Valmistus oli II 359 paalia, joka vastaa noin neljattaosaa valmistus-
mahdollisuudesta. 

Menoja oli v . l9_i~ aikana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 4 340 042: 50 
Varastot: l. l. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 2 651 546: 25 
Suolle nostettua raakaturvetta 2 400 m 3 • • • • . • . . •> 159 840: --
Keottuna I7 987 m 3 • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •> 1 870 648:-
Ladoissa 8 800 m 3 . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • >> I 38I 600:-
Tehtaalla paalattuna 680 paalia . . . . . . . . . . . . . . . . >> II5 600: -

mk 5 527 734: 25 

Lahetetty II 359 paalia a 175: - . . . . . . . . . . . . . . >> I 987 825: -

Varaston arvo 31. I2. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 3 539 909: 25 

Kylliistyslaitos N:o 1, jonka sijoituspaikkana on Mikkelissa oleva Linna-
maen sorakuoppa, korjattiin edellisen vuoden lopulla tapahtuneen lyhyt
aikaisen seisauksen jalkeen kayttokuntoon. Osa tyontekijoita oli korjaus
toissa ja osalle jarjestettiin ratapolkkyjen ja pylvaiden varastoimistyota lai
toksen vieressa olevalla varastoalueella. Toiminta aloitettiin uudelleen maalis
kuun 22 p:na ja jatkui vuoden loppuun asti. Tyontekijoita oli yhteensa 24 ja 
tyoskenneltiin laitoksessa kahdessa vuorossa. 

Kokonaismenot olivat ................... . . .. . mk 2I 551 309: 10 
Najsta tekivat: 
Palkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 4 735 229: -
Kyllastysoljy 1 310 154 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 15 499 I76:-
Polttoaineet 989 m 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • >> I 031 420: -
Voiteluaineet 563 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 12 732: -
Muita menoja.......................... . ..... >> 272 752: IO --------------------------Yhteensa mk 21 551 309: 10 

Vuoden aikana kyllastettiin: 
Rautatien omaa puutavaraa: 
Ratapolkkyja .. ........... .... . . I04 538 kpl 
Pylvaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 915 » 
Lankkuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 505 m 3 

Lautoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.2 5 m 3 

Muuta puutavaraa . . . . . . . . . . . . 235.5 >> 

Kustannukset tekivat 

Muiden puutavaraa kyllastettiin: 
Ratapolkkyja ............. .. . 
Pylvaita .... ... ............. . 
Pylvasorsia .. .. ............. . 

332 
2 797 
2 079 

kpl 
)) 

>) 

mk I6 226.227: 10 
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Lankkuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 151.62 m 3 

Muuta puutavaraa . . . . . . . . . . . . 82.62 >> 

Kustannukset tekivat mk 5 325 082: -

Keskimaarainen kyllastyshinta eri tavaralaaduille oli seuraava: 
Ratapolkky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112: - kpl 
Pylvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340: - >> 

Muu puutavara . . . . . . . . . . . . . . 1 480:- m 3 

Kokonai ku tannuksiin sisaltyy myos puutavaran varastoimisesta aiheu
tuneita menoja, yhteensa mk 129 146: -

Tavara- ja ainetutkimukset v. 1948. Vuonna 1948 tutkittiin rautatiehalli
tuksen hankintatoimiston laboratoriossa seuraavat 1 620 erilaista tavara- ja 
ainenaytetta: 

Metalleja 
Rautaa ja teraksia ...................... . 
Kuparia ja punametalleja ............... . 
Valkometalleja ........................ . 
Sekalaisia metallej a ................. .. . . 

Voitelu6ljyja ja -rasvoja 
Sylinterioljyj a ......................... . 
Kone- ja vaunuoljyja ... ... . .. .. .. . .. ... . 
Sekalaisia oljyja ja rasvoja ............. . 

Poltto- ja valaistusoljyja 
Kaasu- ja polttooljyja .................. . 
Bensiinia j a petrolia .................... . 

K iinteita polttoaineita 
Kivihiilia ............................. . 
Turpeita ... ........... ...... ... ....... . 

M aalaustarpeita 
Kuivia vareja ......................... . 
Oljy- ja lakkavareja ................... . 
(Lakka) vernissoja ..................... . 
Tarpatteja .................... . ... . ... . 

Suojelu- ja kyllastysaineita 
Bitumeja ............... .. ............. . 
Kreosoottioljyja ......... ... .... .... ... . 
Tervaa ja karbolineumia ............... . 

Puhdistusaineita 
Saippuoita ..... ... .................... . 
Sekalaisia ............. .. .............. . 

Liima-aineita ............................. . 
M usteita, leimasinvareja ... .. ........ . .. .. .. . 
Kankaita ............................ .. ... . 
K umiletkuja ja -renkaita ....... : . ........ . . . 
J uoma- ja kattilavesia ..................... . 
Selcalaisia aineita ......................... . 

40 
44 

182 
21 

kpl 

)) 

>) 

17 kpl 
38 )) 

3 )) 

7 kpl 
2 )) 

184 kpl 
561 )) 

36 kpl 
94 )) 

32 )) 

4 )) 

13 kpl 
ll )) 

7 )) 

4 kpl 
ll )) 

287 kpl 

58 )) 

9 >) 

745 )) 

166 )) 

31 >) 

15 )) 

9 )) 

l )) 

14 )) 

3 )) 

47 >) 

235 )) 

-------------------Yhteensa 1 620 kpl 

Varastot 
ia 

hanki•mat. 
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VI. Liikenne. 

v. 1945· 
L iil :mne. Yleiset liikennemiiiiraykset. Valtionrautateille huhtikuun 26 paivana 1929 an-

nettuun liikennesaantoon: on toimintavuoden aikana tehty seuraavat muutokset. 
Koska rautatien edun mukaista on kayttaa kaikkia keinoja vaunujen 

purkamisen ja kuormauksen jouduttamiseksi, jotta vaunut nopeasti vapautui
sivat uusiin kuljetuksiin, ja rautatien lruljetuskyky, vaunuston vahentymi
sesta huolimatta, saataisiin pidetyksi mahdollisimman korkeana, on myos 
puhelinta kaytettava tiedoitusvalineena. Taman johdosta rautatiehallitus 
maarasi, etta liikennesaannon 81. §:n (Ilmoitus tavaran saapumisesta) 2. 
li~amaarayksesta poistetaan lause: )>Rautatieasemat eivat kuitenkaan saa kayt
taa saapuneen tavaran ilmoittamiseen sellaisia puhelinjohtoja, joiden kaytta
misesta kannetaan eri maksu, ellei asianomainen vastaanottaja ole sitoutunut 
suorittamaan siita johtuvia kustannuksia.)>, ja etta kokonaisuudessaan poiste
taan saman pykalan 3. lisamaarays: 

)>Jos liikennoitsija on sitoutunut rautateille korvaamaan kysymyksessa 
olevat puhelinmaksut, on maksu kannettava samalla, kun rahtikirja annetaan 
tavaran vastaanottajalle . Puheenalaiset maksut voidaan myos kantaa kuu
kausittain, milloin liikennoitsijan kanssa siita on sovittu. Nai~ta maksuista 
annetaan kuitti ylimaaraisten tulojen shekkikirjasta.)>, seka etta puhelimen 
tasta kaytosta johtuvat puhelinmaksut saadaan rr.erkita rautatien menoiksi. 

Tavaran kotiinkuljetuk en helpottamiseksi ja uusintakuljetusten valttami
seksi rautatiehallitus maarasi, etta liikennesaannon 82. §:aan (Tavaran lahet
taminen vastaanottajan asuntoon) liitetaan seuraava uusi lisamaarays: 

»3. Rautatien kuljettaessa tavaraa vastaanottajan asuntoon saadaan ta
vara, ellei vastaanottajaa itseaan tavata tai ellei han ole valtuuttanut toista 
henkiloa ottamaan tavaraa haltuunsa, luovuttaa asianomaisen talon talon
miehelle, mikali tama suostuu ottamaan tavaran huostaansa autokuorma
kirjaan tehtavaa kuittausta vastaan.)> 

J unaturvallisuussaanto. Kaikille asianomaisille osoitetulla kirjeella heina
kuun 20. paiva!ta rautatiehallitus antoi lisamaarayksia valiasewalle j atetta
vien vaunujen liittamisesta ilman junamiehistoa kulkevaan junaan ja vaunu
jen ottarrisesta valiasemalta sanotunlaiseen junaan. 

Liikennepaikat. Toimintavuoden aikana tehtiin liikennepaikkojen suhteen, 
niilla esiintyvan liikenteen laadusta ja laajuudesta johtuvina toimenpiteina 
seka syyskuussa 1944 tehdyn valirauhan johdosta toimipaikkansa menetta
neiden viran ja toimen haltijain sijoittamiseksi, seuraavat muutok. et: 

Tampereen ensimmaisen luokan asema kolmatta palkkaluokkaa korotettiin 
toiseen palkkaluokkaan; 

Porin toisen luokan asema korotettiin ensimmaisen luokan asemaksi kol
matta palkkaluokkaa; 

Iisalmen, Porvoon ja Salon kolmannen luokan asemat korotettiin toiseen 
luokkaan; 

Oulaisten, Pohjankurun ja Suonenjoen neljannen luokan asemat kolman
teen I uokkaan; 

Kankaanpaan, Kauhajoen, Lappohjan, Lauritsalan , Parikkalan, Tervajoen 
ja Virtain viidennen luokan asemat neljanteen luokkaan; 

Hir~ilan , Mynamaen, Niinisalon, Saaksjarven ja Voltin pysakit viidennen 
luokan asemiksi; 

Okeroisten laituri korotettiin pysakiksi ja Leteensuon laituri ja Martin
niemen seisake muutettiin laiturivaihteiksi; 

Kouvolan ensimmaisen luokan asema alennettiin toi.sesta palkkaluokasta 
kolmanteen palkkaluokkaan; 
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Runnin, Sydanmaan ja Venetmaen neljannen luokan asemat alennettiin L iikenne. 

viidenteen luokkaan ja Hajalan neljannen luokan asema muutettiin pysakiksi; 
Haistilan ja Onkamon viidennen luokan asemat muutettiin niinikaan 

pysakeiksi; 
Ranninmaen laiturivaihteen nimi muutettiin toukokuun 1. paivasta lukien 

nimeksi >>Jyranko>> ja Jyrangon laiturivaihteen nimi samasta paivasta lukien 
nimeksi »Myllykylii>>; seka 

Jakarlan laiturivaihteen nimi muutettiin kesakuun 1. paivasta lukien ni
meksi >>Maaria>>, Pansion laiturivaihteen nimi lokakuun 1. paivasta lukien 
nimeksi >>lhala>> ja Heimolan Iaiturivaihteen nimi tammikuun I. paivasta 1946 
Iukien nimeksi >>Suontee>>. 

H enkilOkunta. 
Toimintavuoden aikana on tapahtunut kaikkiaan 1 326 nimitysta korkeam

paan virkaan tai toimeen. 
Ylimaaraisesta henkilokunnasta on nimitetty vakinaisiksi viran j a toimen 

haltijoiksi 77 ylimaaraista sahkottajaa, 37 ylimaaraista konttoriapulaista ja 
419 ylimaaraista asemamiesta. 

Henkilokunnasta on poistunut kuoleman ja eroamisien kautta 318 viran 
ja toimen haltijaa, ja virantoimituksessa on tapaturmaisesti kuollut 14 toimen
haltijaa. 

Asunnotta olevien rautatieliiisten majoitus. Asunnoista vallitsevan puutteen 
takia rautatiehallitus suost~ siihen, etta rautatie antaa vaunuihin, joihin on 
asuntojen puutteen vuoksi taytynyt majoittaa rautatielaisia naiden vakinai
sella toimipaikalla, maksutta polttopuut j a valttamattomaan valaistukseen 
seka radioiden kayttoon tarvittavan sahkovirran niin kauan kuin asuntojen 
puute pakottaa turvautumaan tallaiseen majoitukseen virkailijoihin nahden 
naiden vakinaisella toimipaikalla. 

Aikataulut. Edellisena vuonna voimaantullutta juna-aikataulua N:o 110 
noudatettiin toukokuun 25. paivaan saakka valirauha.n johdosta siihen teh
tyine muutoksineen. Polttoainetilanteen yha huonontuessa tehtiin toukokuun 
26. paivasta lukien rataosille Helsinki-Kouvola, Kotka-Pieksamaki, Pieksa
maki-Joensuu ja Huutokoski-Parikkala uusi aikataulu, jossa matkustus
aikoja oli osittain pidennettava veturien huollon takia . Talven lahestyesl)a 
junien kulku yha huonontui ja myohastymisia sattui joka paiva. Taman 
tahden oli laadittava koko rataverkolle hitaampi aikataulu, N:o 111, joka 
tuli voimaan joulukuun 1. paivana. 

Toimintavuoden aikana on rautatieliikenne voitu jalleen ulottaa Oulun 
pohjoispuolelle Rovaniemelle ja Aavasaksalle saakka, kun sillat ja rata, jotka 
saksalaiset joukot peraantyessaan havittivat, on vahitellen saatu valiaikai
sesti korjatuiksi. 

Ajoittain on taytynyt poistaa Iiikenteesta erinaisia kaukojunia, jolloin 
myoskin jo kulkuun asetetut makuuvaunut on peruutettu tai niiden kulkua 
rajoitettu. 

Valtionrautateiden autoliikenne. Valtionrautateiden autoliikenteessa, joka 
kasittaa kuorma- ja linja-autoliikenteen, tapahtui toimintavuoden aikana seu
raavat muutokset. 

Sodan havittamalle Pohjois-Suomen alueelle jarjestettiin heti vuoden 
alusta seka linja- etta kuorma-autoliikenne osalle Ii-Kauliranta, jonka ete
lainen paatepaikka siirtyi pohjoisemmaksi sita mukaa kuin rautatie korjattiin 
liikennoitavaan kuntoon . Helmikuun 12. paivana linja ulotettiin pohjoisessa 
Pelloon saakka, etelaisena paatepaikkana maaliskuun 1. paivasta lukien 
Kuivaniemi j.a osittain Ii seka maaliskuun 5. paivasta alkaen Simo ja osittain 
viela Ii. Radan valmistuttua Kemiin saakka seka kun rataosa Laurila-Tornio 
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Liikenne. oli myi::is saatu liikennoitavaan kuntoon, siirtyi taman linjan etelainen paate
paikka Tornioon ja toukokuun 10. paivana Aavasaksalle, jonne rata valmistui 
sanottuna paivana ja josta puheenaoleva autolinja ulotettiin samalla Muo
nioon saakka. 

Maaliskuun 15. paivasta lukien jaiden lahtoi::in saakka kuljetettiin matkus
tajia ja tavaraa Kemijoen yli, paatepaikkoina Kemi ja Laurila. 

Vuoden alusta (osittain jo joulukuun lopulta) alkaen kuljetettiin matkus
tajia ja tavaraa Ristijarvelta Hyrynsalmelle, joka liikenne muodostettiin 
kesakuussa autolinjaksi Tervatie-Hyrynsalmi-8uomussalmi ja supistettiin 
elokuussa kasittamaan osan Hyrynsalmi-Suomussalmi. 

Linja-autoliikenne osalla Lohja-Kauklahti keskeytettiin renkaista vallit
sevan puutteen takia elokuun 20. paivasta lukien toistaiseksi, ja linjalla 
Simpele-Parikkala supistettiin liikenne samasta syysta elokuun 18. paivasta 
lukien no in puoleen entisestaan. 

Lappeenrannan aseman ja kaupungin valinen linja-autoliikenne, joka oli 
ollut keskeytyksissa, aloitettiin uudelleen kesakuun 24. paivana. 

Linjaa Sotkamo-Lontta, jota on aikaisemmin liikennoity vain kesa
kelilla, liikennoitiin koko vuosi . 

Linja Sotkamo-Kajaani, jota myi::is on aikaisemmin liikennoity vain kesa
kelilla, muutettiin kulkemaan Nuasjarven etelapuolitse, minka johdosta sita 
voitiin liikennoida myi::is talvella toimintavuoden lopulla. 

Osalle Pernii::in asema-Forby jarjestettiin heinakuun 14. paivana kuorma
autoliikenne, jota harjoitettiin lokakuun 10. paivaan saakka, ja linjalla Hel
sinki-Porvoo-Loviisa-Kotka aloitettiin keskeytyksissa ollut kuorma-auto
liikenne uudelleen kesakuun l. paivasta lukien. 

Tavaran kotiinkuljetus aloitettiin uudelleen Kemissa maaliskuun 1. paivana 
ja Rovaniemella heinakuun 16. paivana. 

Yhdysliikenne rautatien kanssa lakkasi linjalla Jarvenpaa-Mantsala-Ori
mattila elokuun 31. paivana ja linjalla Suonenjoki-Iisvesi maaliskuun 31. 
paivana, syyna renkaiden puute. 

Rautatien kotiinkuljetustariffeja korotettiin nelja eri kertaa, nimittain 
huhtikuun l. ja 20. seka heinakuun l. ja lokakuun 2. paivina. 

Henkiloliikennetariffia korotettiin heinakuun 9. ja marraskuun 29. paivina. 
Tavaraliikennetariffia kansanhuoltoministerio korotti toimintavuoden 

aikana viisi kertaa, nimittain helmikuussa, kesakuussa, elokuussa, syyskuussa 
ja lokakuussa. 

Iijoen pohjoispuolella suoritettavassa tavaraliikenteessa maarattiin sovel
lettavaksi erikoistariffia maaliskuun 19. paivasta lukien, ja niinikaan maarat
tiin Rovaniemelle ja Kaulirannalle ulotetulle henkiloliikenteelle samasta 
paivasta lukien erikoistariffi, joka korotettiin syyskuun 26. paivasta 
alkaen . 

V altionra utateiden mainostoiminta. Varsinaisesta aktiivisesta mainonnasta, 
joka on suurin piirtein ollut pysahdyksissa koko sodan ajan, oli toiminta
vuonna edelleen luovuttava. Tahan oli osittain syyna se, ettei hankintamai
nontaa viela tarvittu, koska rautatiella oli muutenkin liikennetta enemman 
kuin se vaikeuksitta kykeni suorittamaan, j a osittain myi::is se, etta maara
rahojen puute esti kaiken pelkan mainonnan . Sanomalehtien ilmoitushinnat 
nousivat toimintavuoden aikana kolmin- nelinkertaisiksi, mista syysta, kun 
sanomalehti-ilmoituksille varattuun maararahaan oli saastavaisyyssyista vai
keata saada Iisaysta, mainontaan varattu maararaha oli melkeinpa kokonaan 
kaytettava ilmoitusmaararahan ylityksen peittamiseen. Aikatauluilmoituksia 
julkaistiin saannollisesti kautta maan 23 lehdessa. Vuoden lopulla oli maara
rahan puutteessa julkaisutiheytta kuitenkin harvennettava. Niinpa Helsingin 
lehdissa, joissa aikataulu oli julkaistu kerran viikossa, julkaistiin se vuoden 
loppupuolella vain joka toinen viikko. 
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Vuoden aikana toimitettiin sanomalehdille saannollisesti uutisaineistoa ja LW:emu. 

jarjestettiin lehtimiehille tiedoitustilaisuuksia. Radioon jarjestettiin muutamia 
rautatiealaa koskevia reportaasheja. Mainosjulisteita laadittiin vuoden aikana 
vain yksi ja sekin omaa henkili:ikuntaa varten. Junahenkilokuntaa varten 
julkaistiin pieni opasvihkonen. 

Tavaroiden puuttuminen ja liikatavarat. Sellaisia eri liikennepaikoilta saa
puneita ilmoituksia, joissa ilmoitettiin kuljetettavaksi jatettya tavaraa puut
tuvan ja joiden johdosta tiedustelujaoston on taytynyt ryhtya toimittamaan 
tutkimuksia, on toimintavuoden aikana kertynyt 16 747. Edellisena vuonna 
oli vastaavien asioiden lukumaara 16 306. Liikatavaroiden lukumaara oli 
toimintavuonna 4 158, sen ollessa edellisena vuonna 3 366. 

Puuttumisilmoitusten ja liikatavaran lukumaaran lisaantyrninen on johtu
nut sodan jalkeen muodo<~tuneesta poikkeuksellisesta tilanteesta, ja tasta 
lisaantymisesta ilmenee myos, etta kuljetettavaksi on jatetty huomattavat 
maarat tavaraa seka osoitteettomana etta virheellisella osoitteella varustet
tuna ja etta tavaroita vaunuihin kuormattaessa on tapahtunut virheelli
syyksia. Tapausten runsauden vuoksi niiden selvittely on vaatinut paljon 
aikaa ja tyota, eika puuttuvia tavaroita ole laheskaan kaikkia voitu li:iytaa ja 
toimittaa vastaanottajilleen yhta vahan kuin kaikelle liikatavaralle on onnis
tuttu lOytamaan omistajia. 

Vahingoittunut tavara. Tavaroiden vahingoitturnisesta on tiedustelujaos
tolle saapunut toimintavuoden kuluessa 10 620 ilmoitusta. Edellisena vuonna 
oli vahingoittumistapausten lukumaara 6 620. Naiden tapausten jatkuva li
saantyminen johtuu sodan aiheuttamasta poikkeuksellisesta liikenteesta ja 
tavaroiden puutteellisesta paallystamisesta, kun nykytilanteessa ei ole aina 
mahdollisuutta varustaa tavaroita paallyksella, joka pystyisi suojaamaan ta
varan, silla huolellisestikin kasiteltaessa kuljetusesineet ovat nykyoloissa, kun 
vaunut on kuormattava aariaan myoten tayteen ja kuljetukset pitkistyvat 
junien kulun epasaannollisyyden takia, alttiina vahingoittumiselle enemman 
kuin ennen. 

Varkaustapaukset. Toimintavuoden aikana on edelleen sattunut lukuisasti 
tapauksia, etta kuljetettavaksi jatettya tavaraa on varastettu, jota ei ole 
voitu kyllin tehokkaasti estaa, kun riittavan vartioinnin j arjestamiseen ei ole 
ollut mahdollisuutta henkilokunnan puutteen takia ja kun kyllin tehokkaita 
lukkoja ei ole saatavissa. 

Viivastyneet kuljetukset. Tavaralahetysten kuljetusten viivastymisesta ynna 
muista tavaran kuljetusta kohdanneista epasaannollisyyksista saapuneiden 
ilmoitusten seka tavaran lahettajien ja vastaanottajien tavaralahetysten suh
teen tekemien valitusten johdosta on myos toimitettu tutkimuksia. Naita 
ilmoituksia oli toimintavuonna 2 424. Edellisena vuonna niita oli 2 039. 
Lisays johtuu junaliikenteen saannollista kulkua hairinneista seikoista. 

Korvausanomulcset. Tavaran katoamisesta ja vahingoitturnisesta seka vii
vastyneesta kuljetuksesta ym. tavaran kuljetusta kohdanneista epasaannolli
syyksista tehtyja korvausvaatimuksia on toimintavuoden aikana kasitelty 
9 008 kappaletta. Edellisena vuonna niiden lukumaara oli 4 245. 

Perimati:in tavara. Tiedustelujaoston toimesta toimitettiin Helsingissa toi
mintavuoden aikana 16 eri huutokauppaa, joihin asemilta maaraysten mukaan 
lahetettiin erilaatuiset perimatta jatetyt tavarat ja loytotavarat myytaviksi. 
Myyntieria oli naissa huutokaupoissa yhteensa 5 592. Edellisena vuonna niita 
oli 2 668. Tama huomattava lisays johtuu siita, etta huutokauppoja voitiin 
sotavuosina pitaa varsin rajoitetusti ja etta toimintavuoden aikana myydyista 
tavaroista oli suuri osa sen vuoksi peraisin edelliselta vuodelta, jolloin voitiin 
toimittaa vain seitseman huutokauppaa. 

Perimatta jatettyjen matkatavaroiden tarkkailua varten saapui tiedustelu
jaostoon eri asemilta toimintavuoden aikana 1 047 ilmoitusta. 

17 8155-50 
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Liikenne. Rautatien alueella harjoitettu liiketoiminta. Kesakuun 7 paivana allekirjoi-
tettiin rautatiehallituksen ja Rautatiekirjakauppa Oy:n valilla kirjojen, sa
nomalehtien ja muiden painotuotteiden kauppaamisesta liikennepaikoilla ja 
junissa tehty uusi sopimus , joka tulee voimaan tammikuun l. paivasta 1946 
Jukien. 

V. 1946. 

Yleiset liikennemaaraykset. Valtionrautateille huhtikuun 26. paivana 1929 
annettuun liikennesaantoi:in on toimintavuoden aikana tehty seuraavat muu
tokset: 

J oulukuun 20. paivana 1945 annetulla asetuksella kumottiin seuraa van 
tammikuun 1. paivasta lukien ne valiaikaiset muutokset, jotka manaskuun 
14. paivana 1941 annetulla asetuksella oli tehty liikennesaannon 13. pykalaan 
(Yoaikakasite), 69. pykalaan (Tavaran kuljetettavaksi jattaminen ja kuor
maaminen. Vaunujen tilaaminen. Kuljetettavaksi jattaminen ja kuormaus
maaraajat.) ja 83. pykalaan (Tavaran noutaminen. Noutamis- ja purkamis
maaraajat. ), joten mainitut pykali:it tulivat toimintavuoden alusta j aileen 
voimaan sellaisina, kuin ne olivat ennen valiaikaista muutosta. Samalla muu
tettiin naiden pykalien ne lisamaaraykset, jotka liittyvat puheenaoleviin koh
tiin , entiselleen. 

Joulukuun 15. paivana 1945 annetulla asetuksella maarattiin , ettei niiden 
matkalippujen hintaa, jotka kelpaavat vain leimaamispaivan, makseta takai
sin, minka johdosta liikennesaanni:in 29. pykalan (Matkalipun hinnan takaisin 
maksa~nen.) l. kohdan ensimmaiseen kappa.Ieeseen lisattiin sita koskeva 
maarays. 

Tammikuun 25. paivana tekemallaan paatoksella rautatiehallitus muutti 
edellaolevasta johtuen yllamainitun pykalan lisamaaraykset 2 ja 3 kuulu
maan seuraavasti: 

>>2. Jos matkustaja jattaa matkansa kokonaan tekematta, voidaan hanen 
ostamansa matkalippu , jos se kelpaa leimaamispaivaa pitemman ajan, lunas
taa lahti:iasemalla takaisin. 

Jos matkustaja keskeyttaa kokonaan matkansa jollakin valiasemalla ja 
hanella on muunlainen, kuin leimaamispaivan voimassaoleva matkalippu, 
hanen on talla asemalla siita tehtava ilmoitus, jolloin joko hanen lippuunsa 
tehdaan merkinta matkan keskeyttamisesta tai hanelle siita annetaan kirjal
linen todistus. 

Matkalippu, jonka hintaa pyydetaan takaisinmaksettavaksi joko kokonaan 
tai osaksi, samoin kuin matkan keskeyttamisesta annettu todistus on liitet
tava rautatiehallitukselle lahetettavaan takaisinmaksuanomukseen. Tama ei 
kuitenkaan vapauta matkustajaa esittamasta rautatien mahdollisesti vaati
mia muita todistuksia. 

3. Jos matkustaja keskeyttaa matkansa sellaisella liikennepaikalla, jossa 
ei ole junanlahettajaa, tekee asianomainen konduktoori edellisessa kohdassa 
tarkoitetun merkinnan matkalippuun tai antaa matkan keskeyttamisesta 
asianmukaisen todistuksen. 

Jos matkustaja tilanpuutteen vuoksi siina vaunuluokassa, johon hanen 
matkalippunsa oikeuttaa, on kayttanyt hanelle osoitettua alemman vaunu
luokan paikkaa, voi han siita saada kirjallisen todistuksen junan konduktoo
rilta takaisinmaksuanomukseen liitettavaksi tai voi kondukti:iori siita tehda 
merkinnan hanen matkalippuunsa.>> 

Liikennesaanni:in 40. pykalaan (Matkustajan mukanaan kuljettamat koi
rat ja muut elaimet.) liitettiin seuraava uusi lisamaarays: 

>>2. 40. §:n 5. momentissa mainittuihin paallyksessa kuljetettaviin muihin 
elaimiin, joita samalta matkustajalta otetaan enintaan 50 kiloa kuljetetta-
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vaksi matkustajajunassa, luetaan pikkuporsaat, karitsat, kaniinit, turkis- TAikeml6 . 

elaimet, ravut, kastemadot, kanat, kananpoikaset, mehilaiset yms. pienelaimet, 
jotka laatunsa puolesta soveltuvat konduktoorivaunussa kuljetettaviksi. 
Paallyksen suhteen on noudatettava liikennesaannon 55 §:n maarayksia.» 

Samalla liitettiin liikennesaannon 45. §:aan (Kiitotavara. Kuljetetta
vaksi ottaminen.) seuraava uusi lisamaarays: 

>>8. Kiitotavarana kuljetettavien elainten suhteen vrt. 40. §:n 2. lisa
maarays.>> 

Liikennesaannon 86. pykalaan (Tavaran katoamisen, vahentymisen tai 
vahingoittumisen toteaminen.) liitettiin seuraava lisamaarays: 

>>1. Jos rautatie itse huomaa, etta kuljetettavaksi otettu tavara on vahen
tynyt tai vahingoittunut, tai jos rautatie toteaa sen tavaraa vastaanottajalle 
luovutettaessa, annetaan tavaran vastaanottajalle, jos tama sita pyytaa, va
hentymisen tai vahingoittumisen toteamisesta todistus, jonka asianomainen 
rautatien virkailija kirjoittaa vastaanottajan haltuun jaavan kuljetuskirjan 
osan kaantopuolelle ja jonka han vahvistaa aseman paiviileimalla ja nimi
kirj oi tuksellaan. >> 

Marraskuun 22. paivana tekemallaan paatoksella rautatiehallitus maarasi 
henkiloliikenteen suorittamisen helpottamiseksi suurpyhien aikana, ettei 
seuruelippuja toistaiseksi myyda eika niilla saa matkustaa joulu-, paasiais-, 
helluntai- ja juhannusliikenteen aikana ja etta kieltoaikojen paivamaarat 
liikenneosaston johtaja ilmoittaa kulloinkin erikseen. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion antaman kehoituksen joh
dosta rautatiehallitus maarasi joulukuun 2. paivana, etta tammikuun 1. pai
vasta 1947 lukien on matkustavan yleison kaytettavissa ole-vista makuu
paikoista yksi kolmasosa varattava muilta. kuin vaunujen lahtoasemilta tule
via tilauksia varten. Tama varaus on kuitenkin voimassa vain k. o. makuu
paikkojen ensimmaisen myyntipaivan klo 12. saakka, jonka jalkeen paikat 
saadaan myyda myoskin lahtoasemien tilaajille. Vaarinkaytosten valttami
seksi on asianomaisen tilaajan kuitenkin makuupaikkoja talla tavoin tilatta
essa todistettava henkil6llisyytensa lisaksi myoskin kotipaikkansa, joka ei siis 
saa olla sama kuin vaunun lahtoasema. 

Lokakuun 25. paivana tekemallaan paatoksella rautatiehallitus maarasi 
sylkia<~tiat poistettaviksi matkustajavaunuista, koska ne oli todettu tervey
dellisesti vaarallisiksi siina suhteessa, etta ne muodostuvat tartunnan levitta
jiksi ja epasiisteyden edistajiksi. 

J unaturvallis~tussdanw. Helmikuun 2. paivana tekemallaan paatoksella 
rautatiehallitus maarasi, lisayksena junaturvallisuussaannon 119. §:n 2. koh
taan, etta lumiaurat kuuluvat viidenteen luokkaan eli siis samaan luokkaan 
kuin virkajunat. 

Samana ·paivana tekemallaan paatoksella rautatiehallitus muutti jnna
turvallisuussaannon 134. §:n 17. kohdan kuulumaan seuraavasti: 

»Aikataulutta kulkeva juna on, ellei toisin maarata, pidettava junanlahe
tysasemaan nahden tarvittaessa pysahtyvana junana ja muihin liikenne
paikkoihin nahden sen sivuuttavana junana. Ilman aikataulua kulkeva jar
jestelyjuna on kuitenkin pidettava kaikkiin liikennepaikkoihin nahden tar
vittaessa pysahtyvana junana.>> 

Maaliskuun 1. paivana tekemallaan paatoksella rautatiehallitus peruutti 
junaturvallisuussaannon Liite A:n (Tavarajunan lahettaminen ilman juna
miehistoa.) 10. kohdan, jossa maarataan opasteiden >>ohikulku sallittU» tai 
>>aja>> nayttamisesta ilman junamiehistoa kulkevalle junalle. 

Lokakuun 23. paivana rautatiehallitus antoi matkustajia varten seisak
keille asetettavat ohjeet, joissa maarataan: 

1. Joulukuun 1. paivasta 1946 lukien oikeutetaan seisakkeelta junaan 
pyrkivat matkustajat antamaan seisakkeelle tarpeen vaatiessa pysahtyville 
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IAikenne. junille pysahdyttamismerkkeja. Merkki on annettava hyvissa aJom ja sel
vasti, paivalla raidetta kohti ojen:p.etulla kasivarrella ja pimealla varitonta 
(>>valkoista>>) valoa paikallaan pitamalla. 

2. Seisakkeiden nimipylvaisiin on kiinnitettava enintaan l.s metrin kor
keudelle l. kohdassa mainitut ohjeet sisaltava ilmoitustaulu, jossa sita paitsi 
on lueteltava seisakkeelle pysahtyvien junien kulkusuunta ja lahtOajat. Kaksi
kielisella paikkakunnalla oleville seisakkeille asetetaan kaksi ilmoitustaulua. 

Liikennepaikat : Toimintavuoden aikana tehtiin liikennepaikkojen suhteen, 
niilla esiintyvan liikenteen laadusta ja laajuudesta johtuvina toimenpiteina, 
seuraavat muutokset: 

Huutokosken, Heinolan, Humpp~an , Kurikan, Parkanon, Pitajanmaen, 
Uudenkaupungin , Valkeakosken ja Aetsan neljannen luokan asemat korotet
tiin kolmanteen luokkaan; 

Hankasalu:en, Harjavallan, Haukiputaan, Hyrynsalmen, Harman, Jorois
ten , Joutsenon, Kokemaen , Kolhon, Kalvian, Lievestuoreen, Muhoksen, Naan
talin , Nivalan, Rantasalmen, Sotkamon, Tuiran, Tuurin ja Uimaharjun vii
dennen luokan asemat neljanteen luokkaan; seka 

Aavasaksan, Asemaen, Asunnan, Hajalan , Hinthaaran, Juojarven, Kih
nion , Koivun , Kouran, Kulennoisten, Laikon, Liperin, Mankalan, Messukylan, 
Noormarkun, Nuojuan, Pomarkun, Rauhan, Ryonanjoen, Rantamaen, Ron
kan , Sarvikummun, Silvolan, Soinlahden, Tikkalan, Toivalan, Utaj arven , 
Valtimon, Vaskuun , Vierumaen ja Vuohijarven pysakit viidennen luokan 
asemiksi; 

Kuohun ja Leppavaaran laiturivaihteet seka Multamaen seisake korotet
tiin pysakeiksi ja Kolhon-Haapamaen valille perustettiin pysaklti Ristimaki. 

Iisveden kolmannen luokan asema alennettiin neljanteen luokkaan, Lap
pohjan neljannen luokan asema viidenteen luokkaan seka Kaitjarven ja Murto
maen viidennen luokan asemat pysakeiksi. 

Oravivaaran ja Viertolan laiturivaihteet seka Sorsasalon laituri alennet
tiin seisakkeiksi. 

Turku-Itaisen aseman nimi muutettiin nimeksi >>Kupittaa-Kuppis>>. 
Rataosa Rovaniemi-Misi avattiin valiaikaisesti yleiselle henltilo- ja ta

varaliikenteelle helmikuun ll. paivasta lukien raidetta myoten, joka oli 
rakennettu j aalle Kemijoen poiklti, j a maaliskuun 23. paivasta alkaen ulotet
tiin yleinen henkilo- ja tavaraliikenne Kemijarvelle saakka. 

Suora junayhteys rataosalle Rovaniemi-Kemijarvi lakkasi huhtikuun 10. 
paivana, jolloin jaalle rakennet~u raide oli kevaan tulon takia poistettava. 
Henkilo- ja kappaletavaraliikenne suoritettiin sen jalkeen osalla Rovaniemi
Nivavaara-Rovaniemi autoilla, kunnes silta Kemijoen yli valmistui, ja rata
osa Rovaniemi-Kemijarvi avattiin elokuun l. paivasta lukien lopullisesti 
yleiselle henkilo- ja tavaraliikenteelle. 

Oriveden-Jamsan rakenteella olevasta radasta avattiin rataosa Orivesi
Torkkeli (f2.4B km) yleiselle liikenteelle joulukuun l. paivasta lukien. 

H enkilok'Unta. 

. Toimintavuoden aikana on tapahtunut kaikkiaan 1 952 nimitysta kor-
keampaan virkaan tai toimeen. 

Ylimaaraisesta henkilokunnasta on nimitetty valtinaisiksi viran ja toimen 
haltijoiksi 155 ylimaaraista sahkottajaa, 11 ylimaaraista konttoriapulaista ja 
7 43 ylimaaraista asemamiesta. 

Henkilokunnasta on poistunut kuoleman ja eroamisen kautta 300 viran 
ja toimen haltijaa, ja virantoimituksessa on tapaturmaisesti kuollut 4 toimen
haltijaa. 

Aikataulut. Aikataulua N:o 111, joka oli tullut voimaan joulukuun l. pai-
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vana 1945, noudatettiin pienin muutoksin kesakuun 3. paivaan 1946 saakka, Liiken11e. 

jolloin uusi jonkin verran nopeampi N :o 112 otettiin kaytantoon. 
Junien N :o 29 ja 30, jotka liikennoivat osalla Helsinki-Turku, aikatau

luihin tehtiin pienempia muutoksia ja sen lisaksi maarattiin, etta nama junat, 
jotka olivat kulussa vain kolrr.e kertaa viikossa, eli niina paivina, jolloin oli 
laivayhteys Tukholmaan, ovat kulussa joka paiva. SamaHa asetettiin osalla 
Karjaa- Hanko kesan ajaksi kulkuun juna, joka yhtyy Karjaalla junaan 
N:o 29. Yhteyksien parantamiseksi asetettiin myos osalle Turku-Toijala 
kulkuun uusi junapari. 

Juna N:o 65 (Helsinki- Oulu) ulotettiin Oulusta Rovaniemelle ja osalle 
Ylivieska- Iisalmi asetettiin kulkuun uusi junapari. 

Juna N:o 49, joka kulki lauantaisin Helsingista Poriin , ja juna N:o 50, 
joka kulki sunnuntaisin Porista Helsinkiin, muutettiin kulkemaan joka paiva. 

Valtionrautateiden autoliikenne. 
Valtionrautateiden autoliikenne, joka kasittaa kuorma- ja linja-autoliiken

teen, jatkui toimintavuoden aikana rauhanomaisis a oloissa. Rautatieliiken
teen korvaaminen tai auttaminen autoilla, joka oli edellisena vuonna yleista 
sodan havittamassa Pohjois-Suomessa, jatkui ainoastaan osalla Rovaniemi
Kemijarvi huhtikuun 10. paivasta heinakuun 22. paivaan saakka, jolloin 
autoilla suoritettiin kappaletavaran kuljetus osalla Rovaniemi-Nivavaara 
ja henkiloiden kuljetus osalla Rovaniemi-Saarenkyla molempiin suuntiin . 
Kemijoen jaalle rakennettu yhdysrata, joka otettiin kaytantoon helmikuun 
11. paivana, oli kevaan tulon takia poistettava huhtikuun 10. paivana, jolloin 
rautatieyhteys Kemijoen yli katkesi, kunnes se jalleen voitiin saada kayntiin 
heinakuun 23. paivana (virallisesti elokuun 1. paivasta lukien). 

Osaa Misi-Kemijarvi liikennoitiin valtionrautateiden autoilla helmikuun 
20. paivasta seuraavan maaliskuun 23. paivaan saakka, jolloin junaliikenne 
voitiin ulottaa Misista Kemij arvelle. 

Tavaran kotiinkuljetus. Tavaran kotiinkuljetus jarjestettiin Kajaaniin 
helmikuun 1. paivana, Jarvenpaahan huhtikuun 1. paivana ja Kemijarvelle 
~lokuun 1. paivana. Toimintavuoden lopussa harjoitettiin tavaran kotiin
kuljetusta seuraavilla asemilla: Helsinki, Vallila, Jarvenpaa, Porvoo, Hyvin
kaa, Riihimaki, Hameenlinna, Heinola, Lahti, Lohja, Turku , Tampere, Pori, 
Vaasa, Seinajoki, Kokkola, Pietarsaari, Oulu, Kemi, Tornio, Kauliranta, Rova
niemi, Kemijarvi, Sotkamo, ~ajaani, Hyrynsalmi, Savonlinna, Pieksamaki, 
Kuopio, Joensuu, Jyvaskyla, Aanekoski, Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Lappeen
ranta. 

Henkff!jiden kuljetus. Linja Hyrynsalmi-Suomu salmi ulotettiin maalis
kuussa Ammansaareen. Linja-autoliikenne osalla Lohja-Kauklahti, joka 
edellisena vuonna keskeytettiin rengaspulan takia, aloitettiin uudelleen elo 
kuun 20. paivana. Samalla ulotettiin tama liikenne myos Kirkniemen tien
haaraan nelj alia vuorolla paivassa. 

Elokuun 13. paivana avattiin liikenteelle linja Hyrynsalmi-Juntusranta 
ja saman kuun 22. paivana linja Joensuu-llomantsi. Molempia linjoja lii
kennoidaan kuorma-autoilla ja vain arkipaivisin. 

Toimintavuoden lopussa liikennoitiin henkiloiden kuljetu13ta varten seu
raavia linjoja: Lohja-Kauklahti, Simpele-Parikkala, Sotkamo-Lontta, 
Sotkam9.-Vuokatti-Kajaani, Sotkamo-Kuhmo, Hyrynsalmi-Suomus
salmi-Ammansaari, Hyrynsalmi- Juntusranta, Kauliranta- Muonio ja Joen
suu- llomantsi. 

Tavaran kuljetus. Tammikuun 1. paivasta lukien jarjestettiin tavaran 
kuljetus osalle Sotkamo-Kuhmo. 

Linja Helsinki-Porvoo-Kotka, jolla tavaraa oli kuljetettu myos pai
kallisliikenteessa, muutettiin heinakuun 15. paivana kaukolinjaksi. 
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Liikenne. Liikenne osalla Pernio-Forby, joka oli ollut talven ajan keskeytyneena, 
aloitettiin jalleen huhtikuun 14. paivana ja lopetettiin)okakuun 9. paivana. 

Liikenteelle avattiin lokakuun 23. paivan·a linja Aanekoski-Viitasaari. 
Toimintavuoden lopussa liikennoitAin tavaran kuljetusta vart~~ seuraavia 

linjoja: Heinola- Sysma-Hartola, Aanekoski-Saarijarvarvi, Aanekoski
Viitasaari, Sotkamo-Kuhmo, Hyrynsalmi-Suomussalmi ja Kauliranta
Muonio. 

Tavaran kuljetusta kaukoliikenteessa ryhdyttiin harjoittamaan heina
kuun 15. paivana linjoilla: Helsinki-Salo-Ttu·ku, Helsinki-Porvoo-Kotka, 
Hel inki-Lahti- Heinola- Mikkeli ja Helsinki-Loimaa-Lauttakyla-Pori. 

Sen aikaansaamiseksi, etta liikennepaikoilla, joille on jarjestetty tavaran 
kotiinkuljetus, voitaisiin, sikali kuin ajokalustoa on kaytettavissa, kuljettaa 
muutakin kuin rautateitse saapunutta tai rautateitse lahtevaa tavaraa, ryh
dyttiin toimenpiteisiin taman paikallisliikenteen aikaansaamiseksi, ja joulu
kuussa se voitiinkin aloittaa Lohjalla, Jarvenpaassa, Hyvinkaalla ja Riihi
maella. 

Lappeenrannan aseman ja kaupungin valinen linja-autoliikenne henki
l6iden kuljetusta varten jatkui toimintavuoden ajan ilman keskeytyksia. 

Yhdysliikenne yksityisen autolinjan kanssa osalla Suonenjoki- Iisvesi, 
joka oli lakannut edellisena vuonna maaliskuun 31. paivana renkaiden puut
teen takia, alkoi jalleen toukokuun l. paivana. 

Henkiloliikennetariffia korotettiin kesakuun 20. paivana. Samalla myon
nettiin alennuslippuja henkiloille, jotka kayvat tyossa asutuskeskuksissa, ja 
koululaisille. 

Lappeenrannan aseman ja kaupungin valisessa henkiloliikenteessa korotet
tiin maksu samalla 10 markkaan hengelta, ja tavaraliikenteessa kaikkialla 
alin maksu 10 markkaan. 

Liikenneosaston kaytettavissa oli kaiken taman autoliikenteen suoritta
miseen 16 omnibusautoa, 3 yhdistettya omnibus- ja kuorma-autoa seka 220 
kuorma-autoa. Naista oli Helsingissa 83 kuorma-autoa. 

Valtionrautateiden mainostoiminta. 
Varsinaiseen aktiiviseen mainontaan ei vuoden aikana viela ryhdytty. 

Tahan oli syyna osittain maararahojen niukkuus ja osittain myos se, ettei 
liikenteen lisaamiseen tehtavaa mainontaa viela tarvittu. Varsinainen mai
nonta supistuikin tavara-autolinjojen tunnetuksi tekemiseen, missa tarkoi
tuksessa vuoden loppupuolella painatettiin kutakin autolinjaa varten oma 
mainoslehtisensa. Aikataulu-ilmoituksia julkaistiin saannollisesti kaksi kertaa 
kuukaudessa 25 paivalehdessa. 

Vuoden aikana toirnitettiin sanomalehdille saannollisesti uutisaineistoa ja 
j arj estettiin lehtimiehille tiedoitustilaisu uksia. Syyskuussa j arj estettiin p aa
kaupungin sanomalehdistolle tutustumisretki Hyvinkaalle, jossa lehtimiehille 
esiteltiin rakenteilla olevaa uutta keskuskonepajaa ja rautateiden keskus
taimi toa. Radioon jarjestettiin muutamia rautatieaiheisia reportaasheja. 

Tavararoiden puuttuminen. Sellaisia eri liikennepaikoilta saapuneita ilmoi
tuksia, joissa ilmoitettiin kuljetettavaksi jatettya tavaraa puuttuvan ja joiden 
johdosta tiedustelujaosto on toimittanut tutkimuksia, on toimintavuoden 
aikana kertynyt 12 170. Edellisena vuonna oli vastaavien asioiden lukumaara 
16 747. Puuttumisilmoitusten huomattava vahentyminen johtuu siita, etta 
sotien vaikutus kuljetustilanteessa on lakannut ja etta normaalit olosuhteet 
ovat palautumassa. 

Liikatavarasta ja perimatta jaaneista matkatavaroista tehtyjen ilmoitus
ten lukumaaraa ei ole voitu todeta, mika johtuu tyon suorituksessa tapahtu
neista muutoksista, jotka otettiin kaytantoon tyontutkimustoimiston ehdo
tuksesta. 
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Vahingoittunut tavara_ Tavaroiden vahingoitturnisesta on tiedustelu- L iikenne . 

jaostolle saapunut toirnintavuoden kuluessa 11 817 ilmoitusta. Edellisena 
vuonna oli vahingoitturnistapausten lukumaara 10 620. Tapau ten jatkuva 
lisaantyminen johtuu tavaroiden puutteellisesta paallystami esta, kun nyky
tilanteessa ei ole aina mahdollisuutta varustaa tavaroita paallyksella, joka 
pystyjsi suojaamaan tavaran. Vaunupulan takia on vaunut lmormattava 
aariaan myoten tayteen, ja siten ovat kuljetusesineet edelleen alttiina vahin
goitturniselle enemman kuin ennen. 

Varkaustapaukset. Toirnintavuoden aikana on edelleen sattunut lukui asti 
tapauksia, etta kuljetettavaksi jatettya tavaraa on varastettu, ja ovat nama 
tapaukset entisestaan lisaantyneet. Riittavan vartioinnin jarjestamiseen ei ole 
ollut mahdollisuutta henkilokunnan ja maararahojen puutteen takia, eika 
tehokkaita lukkoja vaunujen lukitsemi eksi ole voitu saada riittavasti. Rauta
tie on nain ollen kiitollinen kohde varkaille, jotka kiinni jouduttuaan aulii ti 
ilmoittavat, etta varastarninen rautateilta on heidan ammattinsa helpoin 
tehtava. 

Viivastyneet kuljetukset. Tavaralahetysten kuljetusten viivastymisesta ynna 
muista tavaran kuljetusta kohdanneista epasaannollisyyksista saapuneiden 
ilmoitusten seka tavaran lahettajien ja vastaanottajien tavaralahetysten suh
teen tekemien valitusten johdosta on myos toimitettu tutkimuksia. Naita 
ilmoituksia oli toimintavuoden aikana 2 149. Edellisena vuonna niita oli 
2 424. Tapausten vahentyminen osoittaa, etta junien kulku on ollut saan
nollisempaa kuin aikaisemmin, jolloin tapaukset pyrkivat li aantymaan. 

Korvau.sanomukset. Tavaran katoamisesta ja vahingoittumisesta seka vii
vastyneesta kuljetukse ta ym. tavaran kuljetu ta kohdanneista epasaannolli
syyksi ta tehtyja korvausvaatimuksia on toimintavuoden aikana kasitelty 
6 281 kappaletta. Edellisena vuonna niiden lukumaara oli 9 008. Tama huo
mattava vahentyminen on johtunut siita, etta suuri joukko edellisilta vuo
silta periytyneita korvausanomuksia, joita ei oltu ehditty tyon paljouden 
takia kasitella aikanaan, saatiin selvitetyiksi toimintavuoden kuluessa. 

Perimaton tavara. Tiedustelujaoston toimesta toirnitettiin Helsingissa toi
rnintavuoden aikana 26 eri huutokauppaa, joihin asemilta maaraysten mukaan 
lahetettiin erilaatuiset perimatta jatetyt tavarat ja loytotavarat myytaviksi. 
Myyntieria oli naissa huutokaupoissa yhteensa 7 934. Edellisena vuonna 
niita oli 5 592. Eri liikennepaikoilla toimitettiin samanlaisten tavarain myyn
teja 843 tapauksessa. 

Naita huutokauppoja ja m'yynteja voitiin toirnittaa edellisena vuonna vain 
16, minka vuoksi toimintavuoden aikana myydyista tavaroista oli suuri osa 
peraisin edelli elta vuodelta ja vaikutti myynnin lisaantymi en. 

Ravintolavaunut. Sopimus rautatiehallituksen ja Kansainvalisen Makuu
vaunu- ja Euroopan PikajunayhtiOn valilla toukokuun 22. paivalta 1936 ra
vintolavaunuliikkeen harjoittamisesta Suomen valtionrautateilla uudistettiin 
kahdeksan vuoden ajaksi marraskuun I. paivasta 1946 lukien pienin muutok
sin ja siten lisattyna, etta yhtio suorittaa sanotusta paivasta lukien Suomen 
valtionrautateille niista oikeuksista, jotka tama uusintasopimus kasittaa, 
vuokraa kaksi ja puoli prosenttia yhtiOn ravintolavaunuis a tapahtuneen 
myynnin bruttotulosta paitsi tupakan myynnista, josta ei suoriteta vuokraa. 

v. 1947· 
Yleiset liikennemiiiiraykset. Valtionrautateille huhtikuun 26. paivana 1929 

annettuun liikennesaantoon on toimintavuoden aikana tehty seuraava muutos: 
Toukokuun 9. paivana 1947 annetulla asetuksella on mainitun liikenne

saannon 39. §:n I. momentissa maaratty korvau vahingo ta, joka on aiheu-
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JAikenne. tunut viivastyneesta kuljetuksesta, korotettu kahdestakymmene taviidesta. 
pennista kahteen markkaan. 

Heinakuun 30. paivana tekemallaan paatoksella rautatiehallitus maarasi, 
etta Helsingin- Turun valilla kulkeviin ns. Iaivajuniin myydaan myoskin I 
luokan matkalippuja, koska Suomen valtionrautatiet ovat yhtyneet Pohjois
maiden j a Lansi-Euroopan matkustajayhdysliikenteeseen. 

Elokuun 18. paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio maarasi, 
etta ministerien makuupaikkojen jarjestelyssa palataan sotavuosia edelta
neeseen kayttoon, ja tuli tama maarays voimaan elokuun 22. paivana. Sen 
mukaan on kukin hallituksen jasen oikeutettu matkalippunsa mukaisesti saa
maan yhden makuuhytin (I luokan paikan) kayttoonsa, joten asemalla tai 
konduktoorilla ei ole oikeutta myyda hytin toista makuupaikkaa muille mat
ku!>tajille. Sarna oikeus on myos eduskunnan puhemiehella, varapuhemiehella, 
oikeuskanslerilla seka kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kanslia
paallikolla. 

Samalla kumottiin myos maarays siita, etta asianomaisen ministerin tai 
muun edellamainitun henkilon oli matkalle lahdostaan makuupaikan saadak
seen ilmoitettava viimeistaan kuusi tuntia ennen junan lahtoa; mainittu 
ilmoitus on tehtava viimeistaan kahta tuntia ennen junan labtoaikaa. 

Ministerio maarasi viela, etta kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion 
paallikkona toimiva, siis varsinainen kulkulaitosministeri, maaraa pubeena
olevien makuupaikkojen kaytosta siina tapauk essa, ettei kukaan edella lue
telluista henkiloista, joilla on ensisijainen oikeus makuuhyttiin, ole sellaista 
itselleen varannut. Ellei hyttia ole varattu tai sen kaytosta annettu kulku
laitosministerin maaraysta viimeistaan kahta tuntia ennen junan lahtoa, 
saadaan paikat myyda muille matkustajille. 

Junaturvallisuu.ssaantii. Huhtikuun 11. paivana julkaistiin rautatiehallituk
sen aikaisemmin vahvistamat maaraykset suojastus- , valvonta- ja puhelin
vartiopaikoista tuleviksi voimaan kesakuun 1. paivasta 1947 lukien. 

Huhtikuun 25. paivana rautatiehallitus antoi maaraykset apuveturin kay
tosta junan tyontamiseen seka lisayksena junaturvallisuussaannon 106 §:aan 
maarayksen rikkihappovaunujen sijoituksesta juniin. 

Ke akuun 6. paivana rautatiehallitus hyvaksyi opastimeksi ja junaturval
lisuussaantoon sisallytettavaksi seka samalla annettujen maaraysten inukai
sesti heinakuun 1. paivasta 1947 lukien kaytantoon otettavaksi >>Varmuus
lukituksen puuttumismerkin (Vpm)>>. 

Kesakuun 12. paivana rautatiehallitus byvaksyi opastimiksi ja junaturval
lisuussaant66n sisallytettaviksi seka samalla annettujen maaraysten mukai
sesti syyskuun 1. paivasta 1947 lukien kaytettaviksi esiopastinta vailla olevien 
tulo-opastimien yhteydessa >>Tiedoitusmerkit (Tsm )>>. 

Liikennepaikat. Toimintavuoden aikana tehtiin liikennepaikkojen subteen, 
niilla esiintyvan liikenteen laadusta ja laajuudesta johtuvina toimenpiteina, 
seuraavat muutokset: 

Kainaston pysakki korotettiin viidennen luokan asemaksi; 
Hillosensalmen laiturivaihde korotettiin pysakiksi; 
Halikon viidennen luokan asema alennettiin pysakiksi; 
Paukkajan pysakki alennettiin laiturivaihteeksi; 
Seinajoen-Kouran valille perustettiin Rahkolan pysakki ja Voikosken

Varpasen valille Kinnin pysakki. 
Kymintebtaan aseman nimi muutettiin nimeksi >>Kuusankoski>>. 
Valiaikaiselle liikenteelle avattiin rataosa Kemijarvi-Joutsijarvi maalis

kuun 4. paivana, rataosa Joutsijarvi-Salmijarvi maaliskuun 16. paivana., 
Salmijarvi-Markajarvi maaliskuun 22. paivana ja Markajarvi-Kelloselka 
maaliskuun 30. paivana. 
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Suora junayhteys rataosalle Kemijarvi-Kelloselka lakkasi huhtikuun 16. Liikenne-. 

paivana ja rataosalla Rovaniemi-Kemijarvi huhtikuun 25. paivana, jolloin 
oli kevaan tulon takia poi&tettava raiteet, jotka oli Kemijarvella rakennettu 
jaalle Kemijoen poikki ja Rovaniemella pukkisillalle Ounasjoen poikki. Hen-
kilo- ja kappaletavaraliikenne suoritettiin sen jalkeen Rovaniemella Ounas-
joen yli autoilla, kunnes pukkisilta valmistui, ja rataosa Rovaniemi-Kemi-
jarvi avattiin kesakuun 14. paivana jalleen yleiselle henkilo- ja tavaraliiken-
teelle, joka on siella sen jalkeen jatkunut keskeytyksitta. 

Liikenne Kemijarvelta rataosalle Kemijarvi-Kelloselka suoritettiin myos 
autoilla Kemijoen yli aina tammikuun 11. paivaan 1948 saakka, jolloin rai
teet voitiin jalleen sijoittaa Kemijoen jaalle ja saatiin suora junayhteys Kemi
j arvelta Kelloselkaan. 

Simpeleen-Parikkalan yhdysrata ja Oriveden- Jamsan rakenteilla ole
vaan rautatiehen kuuluva rataosa Torkkeli-Talviainen avattiin yleiselle 
liikenteelle joulukuun 1. paivasta lukien. · 

Henkilokunta. Toimintavuoden aikana on tapahtunut kaikkiaan 1 088 
nimitysta korkeampaan virkaan ta.i toimeen. 

Ylimaaraisesta henkilokunnasta on nimitetty vakinaisiksi viran ja toimen 
haltijoiksi 70 ylimaaraista sahkottajaa, 13 ylimaaraista konttoriapulaista, 393 
ylimaaraista asemamiesta ja yksi ylimaarainen autonkuljettaja. 

Henkilokunnasta on poistunut kuoleman ja eroamisien kautta 320 viran 
ja toirr:en haltijaa, ja virantoimituksessa on tapaturmaisesti kuollut 2 viran
haltijaa ja 11 toimenhaltijaa. 

Aikataulut. Kesakuun 3. paivana 1946 kaytantoon otettua aikataulua 
N:o 112 noudatettiin toimintavuonna kesakuun 1. paivaan saakka, jolloin 
tuli voimaan aikataulu N:o 113. 

Aikataulu N:o 112 oli aikaisempaa jonkin verran nopeampi, mutta se ei 
osoittautunut tarkoitustaan vastaavaksi, koska vetovoiman ja liikkuvan ka
luston entiseen rauhanaikaiseen huoltoon ei ollut mahdollisuuksia. Liikenteen 
yha lisaantyessa ylikuormitus kavi yha tuntuvammaksi ja aiheutti hairioita 
j unaliiken tees sa. 

Aikatauluun N:o 113 voitiin henkiloliikenteessa ottaa entisten lisaksi vain 
yksi uusi junapari, N:o 81 ja 82 Helsingin-Pieksamaen valille, jolloin matkus
tusmahdollisuudet Savoon ja Karjalaan jonkin verran paranivat ja joilla mat
koilla ylikuormitus oli ollut tuntuvin. 

Kesakuun 1. paivan jalkeen aikatauluun tuli viela seuraavat lisaykset ja 
muutokset: 

Kesakuukausiksi jarjestettiin uusi paikallisjunapari Kuopion ja Siilin
jarven valille kulkemaan arkipaivina iltapaivalla. 

Syyskuun 1. paivasta lukien muutettiin juna N:o 55 lahtemaan Helsin
gista 7 minuuttia aikaisemmin. 

Lokakuun I. paivasta lukien asetettiin uusi paikallisjunapari Helsingin
Tikkurilan valille vuorotyolaisia varten kulkemaan arkipaivina. 

Porkkalan alueen ja sen mukana osan rantarataa jouduttua venalaisten 
hallintaan oli suora junayhteys Turkuun katkennut. Taman asiantilan pa
rantamiseksi oli ryhdytty neuvotteluihin kauttakulun aikaansaamiseksi mai
nitun vuokra-alueen Hipi, ja neuvottelujen tuloksena voitiin marraskuun 10. 
paivasta alkaen ns. laivapikajuna Helsingista Turkuun ohjata suoraa tieta 
vuokra-alueen kautta. Ajan saasto ei ole mainittavan suuri, n. 45 minuuttia, 
koska veturin vaihdot ja junan tarkastukset vievat aikaa, mutta matkustajat 
paasevat vahemmilla kustannuksilla, kun matka lyheni 71 kilometrilla. 

Simpeleen-Parikkalan yhdysradan tultua avatuksi liikenteelle joulukuun 
1. paivana vahvistettiin seka henkilo- etta tavarajunille uudet aikataulut 
rataosalle Kouvola-Savonlinna. Sanotusta paivasta alkaen kulkee Simpeleen 
kautta kaksi junaparia Helsingista suoraan Savonlinnaan ja takaisin. 

18 
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Valtionrautateiden a utoliikenne. 
Varsinainen autoliikenne kasvoi toimintavuonna seka laajuuteen etta toi

mintamuotoihin nahden. Vuoden alusta alkaen oli maan yleisessa autolii
k~nteesi'la havaittavissa helpottumista, vielapa tyottomyyttakin. Tam a seikka 
samoin kuin toimintavuoden aikana tapahtunut ajokaluston lisaantyminen 
seka rautatievaunupula pakotti kehittamaan entisia liikennemuotoja seka laa
jentamaan edellisena vuonna aloitettua tavarakaukolinjaliikennetta. Edella
mainittujen syiden lisaksi ovat tahan maantielle siirtymiseen vaikuttaneet 
myos seuraavat seikat ja tarkoitusperat. 

Autoilla voidaan liikennoida melkein kaikkia ajoteita, ja siten ne pystyvat 
palvelemaan kaytannollisesti katsoen kaikkea liikenneyhteyksien tarvetta. 
Siirtokuormauksesta vapaana ja maanteitse suoritettavana autoliikenne kyke
nee lyhyilla ja ke kipitkilla matkoilla kilpailemaan rautatieliikenteen kanssa, 
joka on sidottu kallii een rautatieraiteeseen, muissakin kuin korkeimpiin 
rahditusluokkiin kuuluvissa kuljetuksissa, silla uusimpien raskaiden lru01·ma
autojen kuljetuskyky lahentelee rautatievaunujen kantavuutta. Nain ollen on 
katsottu tarkeaksi, etta valtionrautateiden autoliikenne on mukana kehitta
massa tata liikennemuotoa avaamalla kaukolinjojensa valityksella ))rautatie
liikennepaikkoja)) rautatei ta etaalla oleville seuduille ja palvelemalla siten 
liikenneyhteyksien tarvetta seka yllapitamalla tallakin toiminnalla sita ase
maa, joka kuuluu rautatielle maan suurimpana liikennelaitoksena. 

Heinakuun 15. paivana 1946 avattujen tavarakaukolinjojen Hel inki
Kotka, Helsinki-Turku, Helsinki-Pori ja Helsinki-Mikkeli lisaksi avattiin 
toimintavuonna heinakuun 1. paivana liikenteelle tavarakaukolinjat Turku
Pori, Pori-Vaasa, Kokkola-Jyvaskyla, Lahti-Tampere, Lahti-Jyvaskyla, 
Kuopio-Joensuu ja Mikkeli-Savonlinna seka elokuun l. paivana Lappeen
ranta-Kotka ja Lappeenranta-Mikkeli. 

Tavarakaukolinja Helsinki-Mikkeli, joka oli kulkenut Otavan kautta, 
muutettiin heinakuun 21. paivana kulkemaan Mantyharjun ja Ristiinan 
kautta, ja syyskuun 1. paivasta lukien poistettiin sanotusta linjasta osa Hel
sinki-Lahti. Samasta paivasta lukien poistettiin linjasta Pori-Vaa a o a 
Pori-Kristiinanka upunki. 

Tavarakaukolinjojen nettotulo oli toimintavuonna noin 2 miljoonaa 
markkaa. 

Tavaran 7Jaikallinen lculjetus. Syyskuun 15. paiva ta lukien jarjestettiin 
saannollinen tavaran kuljetus osalle Joensuu-Ilomantsi. 

Koko toimintavuoden ajan liikennoitiin tavaran k~jetusta varten seuraa
~~a paikallisia linjoja: Heinola-sysma- Hartola, Aanekoski - Saarijarvi, 
Aanekoski-Viitasaari, Sotkamo-Kuhmo, Hy:rynsalmi-Suomussalmi ja 
Kauliran ta-Muonio. 

Tavaran kotiinkuljetus. Tavaran kotiinkuljetus jarjestettiin Saloon touko
kuun l. paivana, Imatralle toukokmm 15. paivana, Ronkkaan kesakuun l. 
paivana seka Asemaelle ja Lieksaan joulukuun l. paivana. Kemijarvella 
kotiinkuljetus lopetettiin joulukuun 15. paivana, jolloin sen harjoittaminen 
siirtyi tehdyn sopimuksen perusteella Pohjolan Liikenne Oy:lle. 

Toimintavuoden lopussa harjoitettiin tavaran kotiinkuljetusta seuraavilla 
asemilla: Helsinki, Vallila, Jarvenpaa, Porvoo, Hyvinkaa, Riihimaki, Hameen
linna, Heinola, Lahti, Lohja, Salo, Turku, Tampere, Pori, Vaasa, Seinajoki, 
Kokkola, Pieta:rsaari, Oulu, Kemi, Tornio, Kauliranta, Rovaniemi, Sotkamo, 
~ajaani, Hyrynsalmi, Savonlinna, Pieksamaki, Kuopio , Joensuu, Jyvaskyla, 
Aanekoski, Kotka, Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta, Imatra, Ronkka, Ase
maki ja Lieksa. 

Kotiinkuljetu liikentee een liittyvana saadaan asianomaisella luvalla · kul
jettaa maaratylla alueella muutakin kuin rautateitse saapunutta tai lahetetta-
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vaa tavaraa seuraavilla kotiinkuljetuspaikoilla: Heinola, Pori, Seinajoki, Liikenne. 

Tornio, Kauli;:t;anta, Rovaniemi, Kemijarvi, Kajaani , Hyrynsalmi, Sotkamo, 
Pieksamaki, Aanekoski, Kotka ja Mikkeli. 

Henkiloiden kuljetus. Linja-autoliikenne osalla Tornio-Kauliranta, joka 
oli sodan takia keskeytetty, aloitettiin jalleen tammikuun 24. paivana. Linja 
Hyrynsalrni-Suomussalmi-Juntusranta ulotett1in )Fesakuun 10. paivasta lu
kien Hossaan ja linja Hyrynsalmi- Suomussalmi-Ammansaari syyskuun 16. 
paivana Naljangalle. Linja Simpele-Parikkala lakkautettiin joulukuun l. 
paivasta lukien, jolloin yhdysrata Simpele- Parikkala avattiin liikenteelle. 

Toirnintavuoden lopussa liikennoitiin henkiloiden kuljetusta varten saan
nollisesti seuraavia linjoja: Lohja-Kauklahti, Sotkamo- Lontta, Sotkamo
Vuokatti- Kajaani, Sotkamo-Kuhmo, Hyrynsalmi-Suomussalrni-Amman
saari-Nalj anka, Hyrynsalmi-8uomussalmi-J untusranta- Hossa, Tornio
Kauliranta, Kauliranta-Muonio ja Joensuu-Ilomantsi. 

Aikataulun muutoksen takia aloitettiin paaasiallisesti koululaisia varten 
tammikuun 13. paivana henkiloiden kuljetus kuorma-autolla osalla Vieru
maki-Heinola, ja on tama liikenne jatkunut koko toimintavuoden ajan. 

Samoin j arjestettiin junaliikenteen taydennykseksi matkustajien kuljetus 
kuorma-autolla kesakuun 14. paivasta lukien Rovaniemelle junalle N:o 66 
osalta Kemijarvi-Rovaniemi ja samoin Rovaniemelta junalta N:o 65 osalle 
Rovaniemi-Kemijarvi. Samanlainen liikenne jarjestettiin samasta paivasta 
lukien Kemijarvelle junalle N:o 62 osalta Kelloselka- Kemijarvi ja samoin 
Kemijarvelta junalta N:o 61 osalle Kemijarvi-Kelloselka. Naita molempia 
linjoja liikennoitiin joulukuun 15. paivaan saakka, jolloin taman liikenteen 
harjoittaminen siirtyi tehdyn opimuksen perusteella Pohjolan Liikenne Oy:Ue. 

Rautatieliikenteen korvaaminen autoilla tuli kysymykseen vain Rova
niemella Ounasjoen yli aikana 25. 4-14. 6 ja Kemijarvella Kemijoen yli 
aikana 18. 4-15. 12, jolloin viimeksimainitun liikenteen harjoittarninen siirtyi 
tehdyn sopimuksen perusteella Pohjolan Liikenne Oy:lle. 

Valtionrautateiden oman henkilokunnan kuljetus . Ke akuun 16. paivana 
aloitettiin osalla Helsinki-Pasila junahenkilokunnan kuljetus tyohon ja 
tyosta tahan tarkoitukseen kunnostetulla kuorma-autolla, joten siihen kay
tetty hOyryveturi vapautui muihin tehtaviin. Elokuun 11. paivana aloitettiin 
samanlainen kuljetus Oulussa konepajan tyolaisten kuljettamiseksi tyohon ja 
tyosta osilla Oulun konepaja- Tuira-Kuivasjarvi-Pakonen ja Oulun kone
paj a- Tuira-Hintta-Korvenkyla. 

Yhdysliikenne. Sotien aikana lakannut Jarvenpaan- Orimattilan linjan ja 
valtionn1utateiden valinen yhdysliikenne aloitettiin uudelleen kesakuun 2. 
paivana. 

Joulukuun 4. paivana tehtiin Pohjolan Liikenne Oy:n kanssa yhdys
liikennesopimus, joka tuli voimaan joulukuun 15. paivana. Sen perusteella 
yhtio hoitaa viimeksimainitusta paivasta alkaen tavaran kotiinkuljetuksen 
Kemijarvella seka liikenteen (henkiloiden kuljetus) linjoilla Rovaniemi-Kemi
jarvi ja Kemijarvi-Kelloselka seka Kemijarvella tavaran kuljetuksen Kemi
joen poikki. 

Toimintavuoden lopussa olivat valtionrautateiden kanssa yhdysliikenteessa 
autolinjat Jarvenpaa-Orimattila ja Suonenjoki-Iisvesi seka Pohjolan Lii
kenne Oy yllamainituilla linjoilla. 

Tariflien muutokset. Kotiinkuljetus- ja alueliikennetariffeja korotettiin 
maaliskuun 13 . ja lokakuun 20. paivina. Tavaralinjoilla noudatettavaa ns. 
maantietariffia korotettiin helmikuun 14. ja lokakuun 20. paivina. 

Lokakuun 1. paivasta lukien vapautuivat tavarankuljetustariffit saaimos
telysta, ja yllamainittuna lokakuun 20. paivana voimaantulleet tariffit oli 
rautatiehallitus vahvistanut. 
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LiikentJe. Henkili:iliikenteen tariff it ovat edelleen saanni:istellyt, j a korotettiin niita 
toukokuun 23. ja joulukuun 1. paivana. 

Ajokalusto. Valtionrautateille myi:innettiin toimintavuoden aikana koti
maisen autoteollisuuden tukemiseksi maararaha 20 uuden Sisu S-22 kuorma
auton hankkimista varten, ja saatiin niita kauppa- ja teollisuusministerii:in 
valityksella toimintavuoden aikana 10 kappaletta. Samoin saatiin vaihdossa 
ulkoasiainministerii:in B-osaston autotoimistolta 3 kuorma-autoa ja 1 henkili:i
auto romutettujen autojen tilalle. 

Toimintavuoden kuluessa ajokalusto siirtyi kokonaan bensiinikaytti:iiseksi. 
Liikenneosaston kaytettavissa oli kaiken edellamainitun liikenteen suorit

tamiseen 20 linja-autoa, 3 seka-autoa ja 222 kuorma-autoa. Niista oli Helsin
gissa 50 kuorma-autoa. 

Autojen korjaus. Korjaukset suoritettiin paaasiallisesti valtionrautateiden 
omissa autokorjaamoissa Helsingissa, Lohjalla, Kemissa ja Sotkamossa. 

A utohallit. Helsinkiin sijoitettujen autojen sailyttamista vuosikausia hai
tannut epakohta, nimittain niiden seisottaminen ulkona ympari vuoden, tuli 
vihdoin korjatuksi lokakuun 1. paivasta lukien, jolloin saatiin vuokratuksi 
Trustivapaa Bensiini Oy:lta autohalli noin 45 autolle. 

V altionra utateiden m,ainostoiminta. 
Kuljetustilanteen rautateilla ollessa jatkuvasti ylikuormitettu ei liikenteen 

lisaamiseen tahtaavaan rr ainontaan vuoden aikana viela ollut aihetta ryhtya. 
Varsinainen mainonta rajoittui siten pariin ilmoitussarjaan , joista toisessa 
tehtiin tunnetuksi kesalla matkailun edistamiseksi kaytanti:ii:inotettuja sun
nuntailippuja ja toisessa rautateiden uutta haltijalle laadittua yleislippua. 
Kevaalla rautatiet osallistuivat pienehki:illa osastolla Suomen Matkailijayh
distyksen j arjestamaan kiertavaan matkailunayttelyyn. Aikatauluilmoittelua 
laajennettiin ilmoituskertoja supistatamalla siten, etta aikataulu julkaistiin 
vuoden aikana saanni:illisesti kerran kuukaudessa kaikkiaan 66 sanomaleh
dessa edellisen vuoden 25 asemesta, joissa se julkaistiin kaksi kertaa kuu
kaudessa. 

Vuoden aikana annettiin sanomalehdisti:ille saanni:illisesti uutisaineistoa ja 
radiossa osallistuttiin kuljetuskysymyksia kasitteleviin keskustelutilaisuuksiin 
seka jarjestettiin omia rautatiekysymyksia selvittelevia lyhyita esityksia. 

Tavaroiden puuttuminen. Sellaisia eri liikennepaikoilta saapuneita ilmoi
tuksia, joissa ilmoitettiin kuljetettavaksi jatettya tavaraa puuttuvan ja joiden 
johdosta tiedustelujaosto on toimittanut tutkimukset, on toimintavuoden 
aikana kertynyt ll 500. Edellisena vuonna oli vastaavien asioiden lukumaara 
12 170. Puuttumisilmoitusten jatkunut vahentyminen johtuu siita, etta lii
kenteen suoritus on vakiintunut saanni:illiseksi . 

Liikatavarasta ja perimatta jaaneista matkatavaroista tehtyjen ilmoitus
ten lukumaaraa ei ole voitu todeta, mika johtuu tyi:in suorituksesta tapahtu
neista teknillisista muutoksista, jotka otettiin kaytanti:ii:in v. 1946 tyi:iiltutki
m ustoimiston ehdotuksesta. 

Vahingoittunut tavara. Tavaroiden vahingoittumisesta on tiedustelu
jaostolle saapunut toimintavuoden kuluessa 13 378 ilmoitusta. Edellisena 
vuonna oli vahingoittumistapausten lukumaara ll 817. Naiden tapausten 
jatkuva lisaantyminen johtuu edelleen tavaroiden puutteellisesta piUi.llystami
sesta, kun nykytilanteessa ei ole aina mahdollisuutta varustaa tavaroita paal
lyksella, joka pystyisi suojaamaan tavaran. Yha kiristynyt vaunujen puute 
on myi:is syyna siihen, etta kuljetusesineet ovat yha enemman alttiina vahin
goittumiselle, silla kaytettavissa olevat vaunut on kuormattava tayteen 
aariaan myi:iten, ja siten vahingoittumisen vaara suurenee vastaavasti. 

Varkaustapaukset. Toimintavuoden aikana on jatkuvasti sattunut tapauk
sia, etta kuljetettavaksi jatettya tavaraa on varastettu. Riittavan vartioinnin 
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jarjestamiseen ei ole ollut mahdollisuutta henkilokunnan ja maararahojen Liikenne. 

puutteen takia, eika tehokkaita lukkoja vaunujen lukitsemiseksi ole ollut 
riittavasti saatavissa. 

Viiviistyneet kuljet'Ukset. Tavaralahetysten kuljetusten viivastymisesta ynna 
muista tavaran kuljetusta kohdanneista epa13aannollisyyksista saapuneiden il
moitusten seka tavaran lahettajien ja vastaanottajien tavaralahetysten suh
teen tekemien valitusten johdosta on myos toimitettu tutkimuksia. Naita 
ilmoituks1a oli toimintavuonna 2 157. Edellisena vuonna nuta oli 2 149. 

Korvausanomukset. Tavaran katoamisesta ja vahingoittumisesta seka vii
vastyneesta kuljetuksesta ym. tavaran kuljetuksesta kohdanneista epasaannol
lisyyksista tehtyja korvausvaatimuksia on toimintavuoden aikana kasitelty 
5 521 kappaletta. Edellisena vuonna niiden lukumaara oli 6 281. 

Perimaton tavara. Tiedustelujaoston toimesta toimitettiin Helsingissa 
toimintavuoden aikana 14 eri huutokauppaa, joihin asemilta maaraysten mu
kaan lahetettiin erilaatuiset perimatta jatetyt tavarat ja loytotavarat myyta
viksi. Myyntieria naissa huutokaupoissa oli yhteensa 4 290. Edellisena vuonna 
niita oli 7 934. Eri lllkennepaikoilla toimitettlln samanlaisten tavarain myyn
teja 474 tapauksessa. 

v. 1948. 

Yleiset liikennemaaraykset. Valtionrautateille huhtikuun 26. paivana 1929 
annettuun liikennesaantoon on toimintavuoden aikana tehty seuraavat 
muutokset: 

Kesakuun 11. paivana tekemallaan paatoksella rautatiehallitus muutti 
llikennesaannon 1 §:n (Soveltumisalue) 2. lisamaarayksen kuulumaan seu
raavasti: 

>>2. Tata liikennesaantoa noudatetaan myos epaitsenaisia liikennepaikkoja 
liikennoitae13sa, kuitenkin siten, etta rautatie vastaa sellaiselle liikennepaikalle 
ja -paikalta, joka on avattu Tp-liikenteelle, kuljetettavan matka- ja kappale
tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta ainoastaan siina tapauksessa, 
etta vahingoittuminen tai katoaminen on tapahtunut ennen tavaran saapu
mista liikennepaikalle tai sielta lahtemisen j alkeen.>> 

Tammikuun 9. paivana annetulla asetuksella muutettiin liikennesaannon 
25 §:n (Matkalippujen tarkastus) 3. kohta kuulumaan seuraavasti: 

>>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 kuin asia havaittiin, ensiksi pysahtyy matkustajia jattaakseen. Taman 
lisaksi kannetaan tallaiselta matkustajalta 50 markan lisamaksu. Sellainen 
matkustaja voidaan sita paitsi tuomioistuimessa saattaa laissa maarattyyn 
rangaistukseen. 

Jos matkustaja niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa ennen 
kuin matkalippu hanelta vaadltaan, ilmoittaa konduktoorille, ettei han ole 
voinut lunastaa matkalippua, tulee hanen konduktoorilta tai lahimmalta so
pivalta pysahdysasemalta lunastaa tavallinen matkalippu seka liputta kulke
malleen etta jaljella olevalle matkalle ynna sen lisaksi suorittaa 50 markan 
lisamaksu. Sellaista lisamaksua ei kuitenkaan kanneta matkustajalta, joka 
tulee junaan sellaiselta llikennepaikalta, jolla ei myyda lippuja.>> 

Toukokuun 21. paivana annetulla asetuksella muutettun liikennesaannon 
64 § (Rahtikirja) kuulumaan seuraavasti: 
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>>64 §. 

Kuljetuskirja. 

Liikenne. Kutakin Hihetysta tulee seurata rautatiehallituksen vahvistaman kaavan 
mukainen kuljetuskirja rautatiehallituksen annettavien tarkem.pien maaray -
ten m. ukaan. >> 

Sam.alla asetuksella m.uutettiin liikennesaannon 65. § (Rahtikirjan laatim.i
nen ja sen sisallys) kuulumaan seuraavasti: 

>>Maaraykset rahtikirjan laatimisesta ja sen sisallyksesta antaa rauta
tiehallitus.>> 

Edellam.ainittuihin liikennesaannon 64 ja 65 §§:iin tehtyjen m.uutosten 
nojalla vahvistettiin rautatiehallituksen toukokuun 25. paivana tekem.alla 
paatbksella tam.mikuun l. paivasta 1949 lukien rautatiehallituksen tyon
tutkim.ustoimiston ehdotuksen m.ukaisesti kaytantoon otettaviksi uusimalliset 
rahtikirjalomakkeet seka kiitotavara- ja pakettikortit, kuitenkin niin , etta 
kaytannossa olevia rahtikirjalomakkeita seka kiitotavara- ja pakettikortteja 
saadaan kayttaa 1949 ajan rinnan uusien lomakkeiden ja korttien kanssa. 

Naista muutoksista johtuen laadittiin mainittuihin liikennesaannon 64 ja 
65 §§:iin uudet, nykyoloja vastaavat lisamaaraykset, jotka rautatiehallitus 
vahvisti lokakuun 22. paivana tekemallaan paatoksella. 

Vaunujen jako ja kaytto. Joulukuun 19. paivana 1947 vaunujen jakoa ja 
kayttoa tutkimaan asetettu toim.ikunta j atti laatim.ansa m.ietinnon rautatie
hallitukselle huhtikuun 29. paivana 1948, m.inka jalkeen m.ietinto lahetettiin 
kaikille liikennejaksojen paallikoille seka m.uille asianomaisille ja ryhdyttiin 
toim.enpiteisiin, joihin se antoi aihetta. 

Siirtokuormauksen suorittaminen valtionrautateiden ja Loviisan mutatien 
valisessa liikenteessa. Sopim.uksella elokuun 6. paivalta sovittiin valtionrauta
teiden ja Loviisan rautatien kesken siita, etta mainitun siirtokuorm.auksen 
suorittam.inen j aa syyskuun l. paivasta 1948 lukien yksinomaan Loviisan 
rautatien hoitoon mainitussa sopimuksessa m.aaritellyin ehdoin. 

Euroopan aikataulukonferenssi. Istanbulissa lokakuussa 1939 pidetyn Eu
roopan aikataulukonferenssin jalkeen, johon myos Suom.en rautatiehallitus 
lahetti edustajansa, rautiehallitus osallistui vasta v. 1948 sanottuun konfe
renssiin , joka talloin pidettiin Krakovassa lokakuun 6-16 paivina. 

Olympiakisat v. 1952. Marraskuun 5. paivana rautatiehallitus asetti toimi
kunnan tehtavia varten, joita Helsingis a v. 1952 vietettavat Olympiakisat 
asettavat valtionrautateille. 

Junaturvallisuussaanto. Tam.m.ikuun 15. paivana antamallaan paiva
kaskylla rautatiehallituksen paajohtaja tahdensi junaturvallisuusmaarayksien 
tinkim.attoman noudattam.isen valttamattom.yytta junaturvallisuuden tehosta
m.iseksi, kohdistaen henkilokunnan huomion varsinkin seuraaviin seikkoihin, 
nimittain: 

etta vain noudattam.alla tinkim.atta junaturvallisuusm.aarayksia on mah
dollisuus valttya onnettomuuksilta; 

etta kaikki junien ohjaamista ja turvaam.ista koskevat ilm.oitukset tehdaan 
oikein, etta ne kasitetaan oikein ja etta niiden m.ukaan toim.itaan oikein; seka 

etta puhelimitse annettavat junaturvallisuutta koskevat ilm.oitukset ja 
maaraykset on annettava ehdottomasti Junaturvallisuussaannon m.aaraam.ia 
muotoja noudattaen ja niin selvasti, ettei vaarinkasitykselle jaa sijaa. 

Paivakaskyssa annettiin m.yos tarkat maaraykset konduktoorittomien ju
nien loppuopastim.ista. 

Helmikuun 20. paivana rautatiehallitus antoi seuraavan toukokuun 1. 
paivasta lukien voimaantuleviksi m.aaraykset junien loppuopastimista yleensa. 
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Joulukuun 19. paivana 1947 rautatiehallitus oli hyvakysynyt opastimeksi IA.\kenne. 

ja junaturvallisuussaantoon sisallytettavaksi seka samalla annettujen maa
raysten mukaisesti tammikuun 1. paivasta 1948 lukien kaytantoon otetta-
vaksi »Veturin ajokieltomerkin (V m )>>. 

Huhtikuun 12. paivana rautatiehallitus antoi ilmajarrulaitteestaan vialli
sen vaunun kuljettamisesta junassa taydentavia maarayksia >>Paineilmajarrun 
selitys ja kayttoohjeet» nimisen ohjesaannon 35. kohtaan ja Junaturvallisuus
saannon ll2 §:n (Ilmajarrun koettelu) 2. kohtaan. 

Kesakuun 11. paivana rautatiehallitus muutti J unaturvallisuussaannon 
105 §:n (Junan vaunujarjestys) 4. kohdan kuulumaan seura.avasti: 

>>4. Henkiloliikenteessa kaytettavista erikoisvaunuista saadaan posti-, kon
duktoori- , matkatavara- ja vankivaunu sijoittaa junaan siihen paikkaan, jossa 
se on junapalvelun kannalta edullisinta pitaa. Kuitenkaan ei tallaista kaksi
(tai kolmi-) akselista vaunua saa, jos junan perusnopeus on yli 66 kmjt, si
joittaa veturin ja neliakselisen matkustajavaunun eika myoskaan neliakselis
ten matkustajavaunujen valiin.)) 

Samalla muutettiin sana >>henkilovaunm> Junaturvallisuussaannon taman 
pykalan kaikissa kohdissa sanaksi matkustajavaunu. 

Marraskuun 26. paivana rautatiehallitus maarasi lisayksen a Junaturval
lisuussaannon 106 §:aan (Junien turvavaunut), etta turvavaunuista annetut 
maaraykset eivat koske vaihtopalvelusta. 

Liikennepaikat. Toimintavuoden aikana tehtiin liikennepaikkojen suhteen, 
niilla esiintyvan liikenteen laadusta ja laajuudesta johtuvina toimenpiteina, 
seuraavat muutokset: 

Rautjarven pysakki korotettiin viidennen luokan asemaksi; 
Leteensuon ja Markajarven laiturivaihteet korotettiin py akeiksi; 
Tanin laituri korotettiin laiturivaihteeksi; 
Metsakylan viidennen luokan asema alennettiin pysakiksi; 
Kelloselan pysakki alennettiin laiturivaihteeksi; seka 
Harmanmaen laiturivaihde ja Ruikan laituri alennettiin seisakkeiksi. 
Mikkelin-Hiirolan valille perustettiin Palosuon pysakki. 
Myllykylan laiturivaihteen nimi muutettiin nimeksi >>Myllyoja>>. 
Helsingin maitoasema poistettiin joulukuun 1. paivasta lukien ja maarat

tiin, etta kaikki Helsinkiin ja Vallilaan rahtitavarana ja pikatavarana tavara
junissa lahetettavat maitolahetykset osoitetaan ja rahtikirjat kirjoitetaan 
Pasilan asemalle. 

Suora junayhteys ratao alle Kemijarvi-Kelloselka katkesi huhtikuun 9. 
paivana ja rataosalle Rovaniemi-Kemijarvi huhtikuun 20. paivana, jolloin 
kevaan tulon takia oli poistettava raiteet, jotka oli Kemijarvella rakennetut 
jaalle Kemijoen poikki ja Rovaniemella pukkisillalle Ounasjoen poikki. Hen
kilo- ja kappaletavaraliikenne suoritettiin sen jalkeen Rovaniemella Ounas
joen yli autoilla, kunnes pukkisilta jalleen valmistui, jolloin rataosa Rova
niemi-Kemijarvi kesakuun 21. paivana taas avattiin 'yleiselle henkilo- ja 
tavaraliikenteelle, joka on siella sen jalkeen jatkunut keskeytyksitta. 

Liikenne Kemijarvelta rataosalla Kemijarvi- Kelloselka suoritettiin myos 
autoilla Kemijoen yli aina joulukuun 28. paivaan, jolloin raiteet voitiin jal
leen sijoittaa Kemijocn jaalle ja saatiin suora junayhteys Kemijarvelta Kello
selkaan. 

Oriveden-Jamsan rakenteilla olevaan rautatiehen kuuluva rataosa Tal
viainen-Lankipohja avattiin yleiselle Iiikenteelle joulukuun l. paivasta lukien. 

Aikataulut. Kesakuun l. paivana 1947 kaytantoon otettua aikataulua 
N:o ll3 noudatettiin toimintavuonna kesakuun l. paivaan saakka, jolloin 
tuli voimaan aikataulu N:o ll4. 

Junayhteydet pysyivat siina samoina kuin aikaisemmassakin aikataulussa, 
eika junien kulkunopeuksia voitu viela lisata. 
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Liikemte. Kesakuun l. paivan jalkeen aikatauluun tehtiin seuraavat muutokset ja 
li aykset: 

Helsingin-Turun valisessa liikenteessa asetettiin kaikki kolme junaparia 
kulkemaan Porkkalan vuokra-alueen kautta, jolloin vastaavat junat poistet
tiin rataosalta Helsinki- Hyvinkaa-Karjaa. Naiden tilalle asetettiin samalla 
yksi junapari rataosalle Hyvinkaa- Karjaa. 

Yojunien ylikuormitusten takia asetettiin Helsingin-8ei:bajoen vi:i.lille uu
delleen kulkuun pikajunat N:rot 51 ja 52. 

Matkustusyhteyksien parantamisek i rataosalta OuJu--Ylivieska rataosalle 
Ylivieska-Ii almi maarattiin rataosalJe Oulu--Ylivieska kulkuun junat 
N:rot 623 ja. 624 , jotka yhtyvat Ylivieskan- Iisalmen rataosan juniin N:rot 
743 ja 746. 

Helsingin-Kouvolan valiset viikonloppujunat N:rot 17 ja 18 maarattiin 
elokuun 6. paiva ta alkaen jokapaivaisik i kuukauden ajaksi. 

Kouvolan-Korian valinen tyolaisjunapari N:rot 25 ja 26 ulotettiin syys
kuun l. paivasta alkaen Kausalaan saakka, ja samalla asetettiin rataosalle 
Kouvola-Inkeroinen kulkuun moottorijunat N:rot 429 ja 250. 

Lokakuun 18. paivana lisattiin rataosalle Lahti-Kausala paikallisjunat 
N:rot 23 ja 24, jotlca lmlkevat kaikkina arkipaivina, paitsi lauantaina. 

Kesan aikana vallinneen suuren matkustajaliikenteen hiljennyttya on 
myos junien ylikuormitus lakannut. Nain on voitu vahentaa junista matkus
tajavaunuja ja henkiloliikenne suorittaa aikataulun mukaisesti. 

V altionrautateiden a utoliikenne. 
Autoliikenne, jonka harjoittaminen jatkui toimintavuoden aikana aan

nollisesti matkustajien ja tavaran kuljettamisek13i seka tavaran kotiin ja 
rautatielle kuljettamiseksi, lisaantyi suuresti siita huolimatta, etta rautatie
vaunuista vallinnut puute loppui heina--elokuulla. 

Tavaran kuljetus. Toimintavuoden aikana avattiin liikenteelle seuraavat 
uudet tavaralinjat: 

rnaaliskuun l. paivana Siilinjarvi-Pielavesi-Maaninka ja (seka Nilsian 
etta Muuruveden kautta) Siilinjarvi-Juankoski ja Oulu-Pudasjarvi-Taival
koski-Kuusamo, huhtikuun 12. paivana Tampere-Turku, kesakuun l. pai
vana Hyrynsalmi-Suomussalmi-Levakoski- Leinonkyla, marraskuun 19. 
paivana Heinola-Hartola-Joutsa ja Jyvaskyla-Mikkeli. 

Toimintavuoden lopus a harjoitettiin tavaran kuljetusta seuraavilla lin
joilla: Helsinki- Kotka, Helsinki-Turku, Helsinki- Pori, Lahti- Mikkeli, 
Pori-Turku, Vaasa- Kristiinankaupunki, Kokkola-Jyvaskyla, Lahti- Tam
pere, Lahti-Jyvaskyla, Kuopio-Joensuu, Mikkeli-8avonlinna, Kotka
Lappeenranta, Lappeenranta-Mikkeli, Tampere-Turku, Heinola--Sysma
Hartola-Joutsa, Hyrynsalmi-8uomussalmi, HyTynsalmi-Suomussalmi
Levakoski-Leinonkyla, Joensuu-llomantsi, Aavasaksa--Muonio, Oulu
Pudasjarvi-Taivalkoski-Kuusamo, Siil~p.jarvi--Pielavesi--Maa~inka, Sii
linjarvi-Juankoski, Sotkamo-Kuhmo, Aanekoski- Saarijarvi, Aanekoski
Viitasaari ja Jyvaskyla-Mikkeli. 

Tavaran kotiinkuljetus . Tavaran kotiinkuljetus jarjestettiin Siilinjarvelle 
tammikuun 7. paivast.a alkaen, joten toimintavuoden lopussa harjoitettiin 
tavaran kotiinkuljetu ta seuraavilla asemilla: Helsinki, Vallila, Jarvenpaa, 
Porvoo, Hyvinkaa, Riihimaki, Hameenlinna, Heinola, Lahti, Lohja, Salo, 
Turku, Tampere, Pori, Vaasa, Seinajoki, Kokkola, Pietarsaari, Oulu, Kemi, 
Tornio, Kauliranta, Rovaniemi, Sotkamo, Kajaani, Hyrynsalmi, Savonlinna, 
Pieksamaki, Kuopio, Joensuu, Jyvaskyla, Aanekoski, Kotka, Kouvola, Mik
keli, Lappeenranta, Imatra, Ronkka, Asemaki, Lieksa ja Siilinjarvi. 

Oikeus kuljettaa kotiinkuljetusautoilla maaratylla alueella muutakin kuin 
rautateitse saapunutta tai H.i.hetettavaa tavaraa annettiin Siilinjarven, Joen-
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suun ja Li.eksan asemille, niin etta mainittua liikennetta harjoitettiin toi- Liikenne. 
mintavuoden lopussa Heinolassa, Porissa, Seinajoella, Torniossa, Kaulirannalla, 
Rovani.ei?:Jella, Kemijarvella, Kajaanissa, Hyrynsalmella, Sotkamossa, Pieksa
maella, Aanekoskella, Kotkassa ja Mikkelissa seka Siilinjarvella, Joensuussa 
j a Lieksassa. 

Henkil6iden lculjetus. Toimintavuoden aikana avattiin liikenteelle seuraa
vat uudet matkustajalinjat: 

tammikuun 15. paivana Kajaani-Mainua-Otanmaki seka kesakuun l. 
paivana Kajaani.--Mainua-Hatulanmaki. ja Hyrynsalmi-8uomussalmi
Levakoski-Leinonkyla. 

Kesakuun l. paivasta iukien ulotettiin linja Hyrynsalmi-Suomussalmi.
Juntusranta alkamaan Kajaanista. 

Samasta paivasta Iukien avattiin liikenteelle linja Helsinlu-Siuntio
Lohja, jolloin linja Kauklahti-Lohja-Svartback lakkautettiin. 

Lokakuun 28. paivasta luki.en lisattiin linjan Tornio-Kauliranta osalle 
Kauli.ranta-Ylitornio kaksi ajovuoroa koululaisia varten. 

Tammi-helmikuun aikana harjoitettiin Kajaanin kaupungin alueella 
henkiloiden kuljetusta, mutta lopetettiin kannattamattomana. 

Junahenkilokunnan kuljetus oisin Helsinki.-Pasila ja konepajan henkilO
kunnan kuljetus Oulussa tyohOn ja tyosta jatkui toi.mintavuoden ajan. 

JunaWkenteen korvaaminen ja taydentaminen autoilla tuli kysymykseen 
rataosilla Sotkamo-Vuokatti ja Tornio-Kauli.ranta eka tammikuun l. 
paivasta toukokuun loppuun saakka osalla Vierumaki-Heinola ja joulukuun 
l. paivasta luki.en matkalla Nurmes-Sotkamo. 

Matkustajien ja tavaran kuljetus autoilla osalla Kovjoki-Uusikaarlepyy 
aloitettiin syyskuun 20 . paivana. 

Toimintavuoden lopussa harjoitettiin matkustajien kuljetusta seuraavilla 
linjoilla: Helsinki-Lohja, Lohja-Kirkniemen tienhaara, Lohja-Lohjan kaup
pala, Tornio-Kauli.ranta, Aavasaksa-Muonio, Kajaani-Mainua-Otanma
ki, Kajaani-Mainua-Hatulanmaki, Kajaani-Hyrynsalmi-Hossa, Hyryn
salmi-8uomussalmi-Levakoski-Leinonkyla, Kajaani--8otkamo, Sotkamo
Vuokatti, Sotkamo-Kuhmo-Lammaspera, Sotkamo-Lontta, Joensuu
Uomantsi, Kajaani-Hyrynsalmi-Suomussalmi-Juntusranta, Nurmes-Sot
kamo ja Lappeenrannan asema-Lappeenrannan kaupunki. 

Yhdysliikenne. Toiminta vuoden lopussa olivat valtionrautateiden kanssa edel
leen yhdysliikenteessa autolinj at Jarvenpaa-Orimattila j a Suonenj oki-Iisvesi. 

Tariffien muutokset. Kotiinkuljetus- ja tavaraliikennetariffeja korotettiin 
helmikuun 5. paivasta lukien noin 20 prosentilla. Henkiloliikennetariffit ali
vat edelleen saannosteltyj a. 

Tavaranhuoltoasemat. Tavaralinjaa Oulu-Kuusamo varten perustettiin 
Kuusamoon toukokuun l. paivasta lukien erityinen tavaranhuoltoa~>ema, 
ensimmainen valtionra utateiden a utolinj alii ken teessa. 

Ajokalusto. Toimintavuoden aikana hankittiin seitseman uutta linja-autoa 
matkustajaliikennetta varten ja 32 uutta kuorma-autoa. Loppuunkuluneita 
kuorma-autoja poistettiin 29 kappaletta ja myytiin huutokaupalla. 

Autojen korjaus. Korjaukset suoritettiin suurimmaksi osaksi rautatien 
omis a korjaamoissa. Vain koneistustyot teetettiin yksityisissa korjaamoissa. 
Nestemaista polttoainetta kayttavat autot vapautettiin kayttolupajarjestel
masta helmikuun l. paivana, jolloin siirryttiin kiinti.Ojarjestelmaan. Talloin 
voitiin kaikki autot siirtaa nestemaista polttoainetta kayttaviksi. 

Valtionrautateiden autoliikenteen organisatio. Rautatiehallituksen paatok
sella elokuun 2. paivalta jaettiin rautatieverkko neljaan autoliikennepiiriin 
syyskuun l. paivasta lukien. Niiden hoitajat, joiden tehtavana on autoliiken
teen kehittaminen ja valvonta piireissaan, saavat maarayksensa valittomasti 
kuljetustoimiston autojaostosta. 

19 8155-50 
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Liiken-ne. Valtionr·autateiden autoliikenteen kannattavaisuU8. Vuonna 1947 oli koko 
autoliikenteen tuottama ylijaama 12.5 miljoonaa markkaa ja toimintavuonna 
28.1 miljoonaa markkaa. Tavarakaukoliikenteen tuottama ylijaama oli vas
taavasti 3.5 ja I4.o miljoonaa markkaa. 

Tavaroiden puuttuminen. Sellaisia eri liikennepaikoilta saapuneita ilmoi
tuksia, joissa ilmoitettiin kuljetettavaksi jatettya tavaraa puuttuvan ja joiden 
johdosta tiedustelujaosto on toimittanut tutkimukset, on toimintavuoden 
aikana kertynyt 8 774. Edellisena vuonna oli vastaavien asioiden lukumaara 
11 500. Puuttumisilmoitusten huomattava vahenty:minen johtuu siita, ettei 
tilapaista henkilokuntaa ole enaa tarvinnut kayttaa lahetysten kuormaukseen 
ja purkamiseen siina maarin kuin aikaisemmin. 

Liikatavarasta ja perimatta jaaneista matkatavaroista tehtyjen Hmoitus
ten lukumaaraa ei ole voitu todeta mika johtuu tyon suorituksessa tapahtu
neista teknillisista muutoksista, jotka otettiin kaytantoon v. 1946 tyontutki
mustoimiston ehdotuksesta. 

Vahingoitt~mut tavara. Tavaroiden vahingoittumisesta on tiedustelu
jaostolle saapunut toimintavuoden kuluessa 13 817 ilmoitusta. Edellisena 
vuonna oli vahingoittumistapausten lukumaara 13 378. Naiden tapausten 
jatkuva lisaantyminen johtuu edelleen tavaroiden puutteellisesta paallystami
sesta, kun vielakaan ei ole aina mahdollisuutta varustaa tavaroita paallyk-
ella, joka pystyisi suojaamaan tavaran. Vahingoittumisiin myotavaikuttaa 

huomattavasti myos se, etta lahetysten kuormaus, siirtokuormaus ja purlm
minen suoritetaan nyttemmin varsin laajassa mitassa urakkatyona, jonka 
kiihkeydesta lahetysten kasittely kar ii. 

Varkaustarpaukset. Toimintavuoden aikana oli i.lmoitettujen varkaus
tapausten lukumaara 799, vastaavan luvun ollessa edellisena vuonna 766. 
Ne ovat siis lisaantyneet, mika johtuu siita, etta varkaiden huomio on enti ta 
enemman kohdistunut rautatiehen, josta tavaraa voi saada helpommin ja 
turvallisemmin kuin yksityisten varastoista. 

Viivdstyneet kuljetukset. Tavaralahetysten kuljetusten viivastymisesta 
ynna muista tavaran kuljetusta kohdanneista epasaannollisyyksista saapu
neiden ilmoitusten seka tavaran lahettajien ja vastaanottajien tavarala.hetys
ten suhteen tekemien valitusten johdosta on myos toimitettu tutkimuksia. 
Naita ilmoituksia oli toimintavuonna l 543. Edellisena vuonna niita oli 
2 157. Tama huomattava vahentyminen osoittaa, etta Iiikenteen suorituk
sessa on paasty entista suurempaan tasmallisyyteen. 

Korvausanomukset. Tavaran katoamisesta ja vahingoittumisesta seka 
viivastyneesta kuljetuksesta ym. tavaran kuljetusta kohdanneista epasaan
nollisyyksista aiheutuneita lwrvausvaatimuksia on toi:mintavuoden aikana 
kasitelty 5 404 kappaletta. Edellisena vuonna niiden lukumaara oli 5 521. 

Perimat6n tavar-a . Tiedustelujaoston toimesta toimitettiin Helsingis. a 
toimintavuoden aikana 14 eri huutokauppaa , joihin asemilta maaraysten 
mukaan lahetettiin erilaatuiset perimatta j atetyt tavarat ja loytotavarat 
myytaviksi. Myyntieria naissa huutokaupoissa oli yhteensa 4 361. Edellisena 
vuonna niita oli 4 290 . Eri liikennepaikoilla toimitettiin samanlaisten tava
rain myynteja 468 tapauksessa. 

VII . Tariffit. 
v. 1945· 

Tarif fisaantO ja tavaranluokit'UStaulukko. 

Taritfi t. Kesakuun 21 paivana annettiin asetukset valtionrautateiden uudesta 
tariffisaannosta ja tavaranluokitustaulukosta. 
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Kesakuun 29 pa1vana rautatiehallitus vahvisti l. 8. 45 vo1maan tulevan Taritfit . 

tariffisaannon lisamaaraykset. 
Heinakuun 26 paivana rautatiehallitus vahvisti tariffisaannon 51 §:aan 

uuden lisamaarayksen, joka koski syrjaraidemaksun laskemista liikennoi
taessa virkamiehen hoitamaa satama-asemaa, joka on avattu taydelliselle 
ta varaliiken teelle. 

Elokuun 9 paivana muutettiin valtionrautateiden tariffisaannosta 21 pai
vana kesakuuta 1945 annetun asetuksen 36 ja 48 §§:ia. 

Marraskuun 29 paivana muutettiin valtionrautateiden tariffisaannosta 21 
paivana kesakuuta 1945 annetun asetuksen 6, 7, 9, 11 , 12, 14, 15, 22, 24, 
29, 30, 31 , 35 , 36, 38, 39, 42, 43 , 46, 49, 50, 51 , 52, 53, 54, 56 ja 57 §§:ia. 

Marraskuun 30 paivana rautatiehallitus osaksi muutti entisia ja antoi 
uusia lisamaarayksia tariffisatintoon . 

Kotirnainen yhdysliikenne. 

Maaliskuun 31 paivana rautatiehallitus koroitti Lahden ja Humppilan 
asemilla toimitettavasta siirtokuormauksesta kannettavan maksun 1 mark
kaan 100 kg:lta l. 4. 45 lukien. 

Toukokuun 14 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti 
suostuneensa siihen, etta Loviisan-Vesijarven Rautatie Oy saa koroittaa 
l. 6. 45 lukien tavaraliikenteessa kantamiaan maksuja siten, etta ne tulevat 
olemaan 50 % korkeammat valtionrautateiden tavaraliikenteessa silloin kan
nettavia maksuja. 

Toukokuun 23 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio oikeutti 
Jokioisten-Forssan Rautatieosakeyhti6n l. 6. 45 lukien kantamaan Jokiois
ten-Forssan rautatiella tavaraliikenteessa maksuja, jotka ovat 50 % kor
keammat valtionrautateilla silloin kannettavia maksuja. 

Kesakuun 29 paivana rautatiehallitus koroitti Humppilan asemalla toimi
tettavasta siirtokuormauksesta kannettavan maksun l markkaan 50 penniin 
100 kg:lta l. 7. 45 lukien . 

Heinakuun 31 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden minist erio oikeutti 
Jokioisten-Forssan Rautatieosakeyhtion ja Lovii:>an-Vesijarven Rautatie
osakeyhtion l. 8. 45 lukien kantamaan kunkin omalla rautatiellaan henkilo
liikenteessa maksuja, jotka ovat kaksikymmenta sadalta korkeammat kuin 
valtionrautateilla mainitusta ajankohdast a voimaan tulevat seka tavara
liikenteessa maksuja, jotka saadaan siten, etta valtionrautateiden tariffeissa 
esiintyvaan ja valtionrautateiden kustakin t avaralaji t a maarattavaan hin
noituslukuun lisataan luku 3, jolloin koroitus on 17 %-

Joulukuun 28 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeri6 oikeutti 
Loviisan-Vesijarven Rautatieosakeyhtion ja Jokioisten- Forssan Rautatie
osakeyhtion l. l. 46 lukien kantamaan kunkin omaHa rautatiellaan henkilO
liikenteessa maksuja, jotka ovat 20 % suuremmat ja tavaraliikenteessa 17 % 
suuremmat kuin valtionrautateilla mainitusta ajankohdasta voimaan tulevat 
maksut. 

Suomen-Ruotsin-N orjan tavarayhdysliikenne. 

Elokuun 9 paivana annettiin asetus tariffista, jota sovelletaan valtion
rautateilla Turun satama-Tukholman kautta tapahtuvassa Suomen-Ruot
sin-Norjan tavarayhdysliikenteessa. 

Joulukuun 28 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio vahvisti 
Suomen ja Ruotsin valiseen tavarayhdysliikenteeseen kuuluvassa Tornion
Haaparannan paikallisliikenteessa l. l . 46 lukien kannettavat maksut. 
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V apaaliput. 

'l' ari!fit. Helmikuun 15 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti, 
muuttaen 30. 3. 25 antamaansa maaraysta n. s. pohjoismaiden vapaa
lippujen kelpoisuudesta valtionrautateilla, oikeuttaneensa pohjoismaiden 
vapaalipun omistavan valtionrautateiden viranhaltijan vapaisiin matkoihin 
valtionrautateilla siina luokassa, jossa asianomainen virkamies on oikeutettu 
saamaan vapaalipun. 

Huhtikuun 12 paivana rautatiehallitus maarasi, etta sellaisena ylimaarai
sen veturimestarin, veturinkuljettajan, jarjestelymestarin, ylikonduktoorin tai 
konduktoorin toimien hoitajana, joka saa vapaalippunsa toiseen luokkaan, on 
pidettava henkiloa, joka on saanut maarayksen (komennuksen) hoitaa ylla
mainitunlaista ylimaaraista tointa yhtajaksoisesti vahintain yhden kuukauden. 

Huhtikuun 17 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden mini teri6 maarasi, 
etta valtionrautateiden viran ja toimen haltijain kesakausivapaaliput saa
daan vuonna 1945 kirjoittaa voimassa oleviksi toukokuun 1 ja lokakuun 
15 paivan valisena aikana. 

Heinakuun 19 paivana annettiin asetus, joka kumosi rautatiehenkilo
kunnan oikeudesta saada vapaapiletteja matkoja varten valtionrautateilla 
annetun asetuksen 4 §:n seka muutti mainitun asetuksen 3, 7 ja 12 §§:ia. 

Elokuun 6 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio maarasi, 
etta valtionrautateiden ylimaaraisten viran- ja toimenhaltijoiden seka tyo
laisten kesakausivapaaliput saadaan vuonna 1945 kirjoittaa kelpaaviksi 
lokakuun 15 paivaan saakka. 

Syyskuun 6 paivana rautatiehallitus muutti vapaalippuasetuksen sovelta
misesta annettujen lisamaaraysten 2, 4 ja 6 §§:ien eraita kohtia. 

Syyskuun 10 paivana kulkulaitosten j a yleisten toiden ministerio maarasi, 
etta vapaalippuasetuksen 12 §:n d-kohta tulkitaan siten, etta myoskin virassa 
tai toimessa tai valtionrautateiden tyossa kuolleen leski saa 2 tilapaista vapaa
lippua vuodessa, jos hanen miehensa on ollut vahintaan 10 vuotta valtion
rautateiden palveluksessa. 

Lokakuun 18 paivana muutettiin rautatiehenkilokunnan oikeudesta saada 
vapaapiletteja matkoja varten valtionrautateilla annetun asetuksen 9 §. 

Lokakuun 29 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeri6 maarasi, 
etta Valtionrautateiden Elakelaitoksen virkailijain vapaalippuoikeutta laa
jennetaan siten, etta mainitun laitoksen virkailijat rinnastetaan tilapaisten 
vapaalippujen saantiin nahden vapaalipuista annetun asetuksen 3 §:ssa mai
nittuihin ylimaaraisiin viran- ja toimenhaltijoihin seka etta heille myonnetaan 
oikeus saada asken mainitun asetuksen 7 §:n edellyttamia kesakausivapaa
lippuja. 

Joulukuun 5 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio oikeutti 
rautatiehallituksen vuoden 1946 aikana harkintansa mukaan antamaan sel
laisille valtionrautateiden vir an- j a toimenhaltijoille, myos ylimaaraisille 
seka valtionrautateiden konepajatyolaisille, jotka eivat voi saada asun
toa virantoimituspaikkakunnalta, virka-aikalippuja matkoja varten viran
toimituspaikan (tyopaikan) ja asuntopaikan valilla seka samalla oikeuttanut 
rautatiehallituksen tarpeen vaatiessa siirtamaan mainitun oikeuden alaisil
leen viranomaisille. 

Joulukuun 13 paivana rautatiehallitus siirsi mainitun oikeuden asian
omaisille johtajille ja antoi lahempia maarayksia siita. 

Opiskelijaliput. 
Syyskuun 20 paivana rautatiehallitus myonsi Viipurin Musiikkiopisto Oy:n 

oppilaille kuluvan lukuvuoden aj aksi oikeuden saada ostaa voimassa olevan 
tariffisaannon 18 §:n edellyttamia opiskelijalippuja. 
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Syyskuun 27 paivana rautatiehallitus myonsi maamme teknillisten opi. - Tariftil. 

tojen oppilaille oikeuden saada ostaa opiskelijalippuja. 
Lokakuun 25 paivana rautatiehallitus myonsi Valtion Kotita.Iousopettaja

opiston oppilaille oikeuden saada ostaa opiskelijalippuja. 

Matkatoimistot. 

Syyskuun 20 paivana rautatiehallitus myonsi Rejsebureau Globus AB:lle, 
Koopenhaminasta, oikeuden myyda lippuja, jotka ovat voimassa Suomen 
valtionrautateilla. 

Lokakuun 12 paivana rautatiehallitus oikeutti Matkatoimisto Kaleva Oy:n 
Oulussa perustamassaan sivuliikkeessa myymaan mainitun toiminimen j a 
rautatiehallituksen kesken 19. 4. 45 tehdyn sopimuksen mukaisia, valtion
rautateilla kelpaavia matkalippuja. 

Joulukuun 13 paivana rautatiehallitus suostui uomen 1\1atkatoimisto
yhdistyksen anomuksesta siihen, etta matkatoimistoille myonnettiin edelleen 
v. 1946 aikana oikeus saada sopimuksen mukaisen 5 %:n myyntipalkkion li
saksi tilapainen 2 %:n lisapalkkio seka etta matkatoimistot saivat nauttia 
5 %:n palkkiota myymistaan makuupaikka- ja pikajunan lisalipuista. 

Rahti- ym. alenn tkset. 

Tammikuun 25 paivana rautatiehallitus myonsi Salpausselan hiihtoihin 
4. 3. 45 osallistuville kilpailijoille ja toimihenkiloille 25 %:n matkalippu
alenn uksen. 

Elokuun 9 paivana rautatiehallitus myonsi Koteja Kodittomille Lapsille 
r. y:n anomuksesta 50 %:n alennuksen Ruotsista saapuneille lahjatavaroille, 
jotka lahetetaan eri paikkakunnille jaettaviksi elo-syyskuun aikana. 

v. 1946. 

Tariftisaanw, sotilastarifti ja tavaranluokitustaulukko. 

Tammikmm 30 paivana rautatiehallitus antoi tariffisaannon 58 §:n 4) 
lisamaarayksen l. kohtaan seuraavan sisaltoisen uuden d-kohdan: >>Lammin 
ja jaahdytysvaunusta kannetaan vaununvuokraa ensimmaisena vuorokautena 
35 markkaa tunnilta, kuitenkin enintaan 350 markkaa, seka toisena ja sita 
seuraavina vuorokausina 500 markkaa vuorokaudelta tai sen osalta. 

Helmikuun 20 paivana rautatiehallitus maarasi tariffisaannon 38 §:n 7) 
lisamaaraykseen otettavaksi l. 3. 46lukien seuraavan sisaltoisen uuden kappa
lean: >>Kun I- tai paadyttomaan M-vaunuun on kuormattu 32 §:n 2 a) kohdassa 
tarkoitettuja tavaralajeja, sovelletaan niihin vaunukuormaluokkaa, jos kul
jetusmaksu lasketaan vahintaan 3 000 kilon mukaan». 

Heinakuun 18 paivana rautatiehallitus muutti tariffisaannon 11 §:n l. ja, 
12 §:n 3. lisamaarayksen. 

Lokakuun 3 paivana rautatiehallitu paatti ottaa uuden taydennetyn pai
noksen julkai usta >>Valtionrautateiden aakkosellinen tavaranluokitustaulukko» 
(Vahvistettu noudatettavaksi l. 3. 47 lukien). 

Lokakuun 11 paivana annettiin asetus sotilastariffista. 
Lokakuun 28 paivana rautatiehallitus vahvisti 1. 1. 47 voimaan tulevan 

sotilastariffin lisamaaraykset. 
Manaskuun 22 paivana muutettiin valtionrautateiden tariffisaannosta 21 

paivana kesakuuta 1945 annetun asetuksen 6, 7, 9, 12, 13 ja 21 §; 6, 7, 9 ja 
12 § sellaisina kuin ne ovat 29 paivana marraskuuta 1945 annetussa asetuksessa. 
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Tari/fit. Joulukuun 2 paivana rautatiehallitus osaksi muutti entisia ja antoi uusia 
lisamaarayksia tariffisaantoon. 

Kotirnainen yhdysliikenne. 

Tammikuun 3 paivana rautatiehallitus korotti Lahden a emalla toimitetta
vasta heinien, olkien ja kookkaina rahditettavien tavarain siirtokuormaul\:
esta kannettavan maksun 2 markkaan kultakin alkavalta sadalta kilolta 

16. l. 46 lukien. 
Heinakuun 25 paivana rautatiehallitus sanoi irti rautatiehallituksen ja 

Rauman kaupungin valilla 12. 10. 39 tehdyn yhdysliikennesopimuksen. 
Syyskuun 21 paivana rautatiehallitus sanoi irti rautatiehallituksen ja Jo

kioisten rautatien johtokunnan valilla 16. 9. 39 tehdyn yhdysliikenne
opimuksen. 

Lokakuun 29 paivana rautatiehallitus asetti toimikunnat laatimaan ehdo
tukset uusiksi yhdysliikennesopimuksiksi seka rautatiehallituksen ja Rauman 
rautatien valilla etta rautatiehallituksen ja Jokioisten rautatien valilla. 

Suomen-Ruotsin-N orjan tava1·ayhdysliikenne. 

Tammikuun 7 paivana rautatiehallitus vahvisti vahimmat mak ut Suo
men-Ruotsin-Norjan tavarayhdysliikenteessa Turun satama- Tukholman 
kautta. 

S uomala is-veniiliiinen yhdysliikenne. 

Lokakuun ll paivana rautatiehallitus teki kulkulaitosten ja yleisten tOiden 
ministeriolle muutosehdotuksen Suomen-SNT-Liiton valiaikaisessa yhdys
liikenteessa vaunujen kaytosta suoritettavaa korvausta koskeviin maarayksiin. 

Lokakuun 16 paivana lmlkulaitosten ja yleisten toiden ministerio valtuutti 
rautatiehallituksen suostumaan SNT-Liiton kulkulaitosministerion kansain
valisten liikenteiden osaston tekemaan esitykseen valiaikaisten tilityssaanto
jen 2 §:n muuttamisesta. 

V apaaliput. 

Tammikuun 30 paivana rautatiehallitus maarasi, etta MK I. 80. sivulla 7 
olevan 2 §:n 18. kohtaan lisataan seuraava lause: )>Saman oikeuden saa myos 
asetuk en 3 §:ssa tarkoitettu rautateiden palveluksessa pysyvaisessa tyo
suhteessa oleva tyolainen, joka tyosta erottuaan on siihen uudelleen otettu, 
jo han ennen eroamistaan jo on saavuttanut oikeuden saada vapaalippuja 
valtionrautateilla)>. 

Helmikuun 26 paivana kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerio ilmoitti, 
peruuttaen ministerion kirjelman N:o 1 092 maaliskuun 7 paivalta 1925, 
oikeuttaneensa viran tai toimen haltijan tai rautatiehenkilokunnan oikeudesta 
aada vapaalippuja matkoja varten valtionrautateilla annetun asetuksen kol

mannessa pykiilassa mainitun valtionrautateiden jokapaivaisessa jatkuvassa 
tyossa palvelevan tyolaisen, jolle on myonnetty 22 paivana joulukuuta 1942 
annetun palkkauslain ll §:n toisessa momentissa tarkoitetusta syysta virka
vapautta, paajohtajan harkinnasta riippuen saamaan kouluvapaalipun virka
vapautensa ajaksi matkoja varten opiskelu- ja kotipaikkakuntansa valilla. 

Helmikuun 28 paivana rautatiehallitus muutti 22. l. 46 antamaansa 
maaraysta siten, etta vakinaisen viran tai toimen haltija, joka on maaratty 
toimimaan ylimaaraisena, saa sen maaran vapaalippuja, mika hanelle hanen 
vakinaisen virkansa tai toimensa mul{aan on tuleva. 
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Maaliskuun I4 paivana rautatiehallitus maarasi, etta MK I. 80. I4 §:aan 'l'!Lritfit. 

lisataan seuraavan isaltoinen uusi 3-kohta: >>Vapaalippu on huolellisesti saily
tettava. Jo se joutuu vieraan henkil6n haltuun, voidaan sita, jolle vapaa-
lippu on kirjoitettu, rangaista>> ja I §:aan seuraava uusi 6-kohta: >>Vapaalippu, 
joka on loppuun kaytetty, tai jonka kelpoisuusaika on paattynyt, on luovu
tettava asianomaiselle kondukt66rille, jonka tulee kerata liput samojen siian-
tojen mukaan kuin muutkin matkaliput seka lahettaa ne tarkastustoimi to 
II:eem>. 

Huhtikuun 8 paiviina kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio maara i., 
etta ke akausivapaaliput saadaan vuonna I946 kirjoittaa voimassa oleviksi 
toukokuun I ja lokakuun 31 paivan valisena aikana. 

Kesakuun I3 paivana rautatiehallitus maara i, etta VR:n elakelippuihin 
oikeutetut henkilot, jotka vakinaisesti asuvat jonkun aseman (pysakin) va
littomiis a piirissa, voivat saada elakevapaalippunsa kirjoitetuksi asuinpaikka
kuntansa asemalla (pysakilla), ehdolla, etta he tata varten lahettavat asian
omaisen aseman (py akin) paallikon valityksella ja taman lausunnon kera 
anomuk en tariffiosaston apulai johtajalle, joka kussakin tapauksessa erik een 
ratkai ee anomukset. 

Kesakuun I3 paivana rautatiehallitus maarasi , etta MK I. 80. I3. II §:n 
I. 6)-kohdan mukainen passituslippu oikeuttaa matkustamiseen vain konduk
t66rivaunu a, paitsi milloin passituslipulla suoritettava matka ylittaa asian
omaisen oman ajopiirin jolloin lippu saadaan kirjoittaa III luokkaan kelpaa
vaksi ehdolla, etta matkustaja on siisteissa pukimissa. 

Syyskuuu 5 paivana rautatiehallitus maarasi, etta yhdella vapaalipulla 
aadaan lahettaa maksutta ainoastaan yksi polkupyora. 

Lokakuun ll paivana rautatiehallitus muutti MK I. 80. 14. f) jag) kohdat. 
Joulukuun 3 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio oikeutti 

rautatiehallituksen vuoden I947 aikana harkintansa mukaan antamaan sel
laisille valtionrautateiden viran ja toimen haltijoille, myos ylimaiiraisille seka 
konepaja- ja muille tyolaisille, jotka eivat voi saada asuntoa virantoimitus
paikkakunnalta, virka-aikalippuja matkoja varten virantoimituspaikan (tyo
paikan) ja asuntopaikan valilla seka sarpalla oikeuttanut rautatiehallituksen 
tarpeen vaatiessa iirtamaan mainitun oikeuden alaisilleen viranomaisille. 

M atkatoimistot. 

Helmikuun 4 pa1vana rautatiehallitus myonsi kulkulaitosten ja yleisten 
toiden mini terion kehoituksen mukaisesti Sveres Resebureau AB:lle oikeuden. 
myyda erinaisia rautatiematkalippuja. 

Helmikuun 28 paivana rautatiehallitus myonsi Suomen Hoyrylaiva Oy:lle 
oikeuden myyda 2 ja 3 lk:n matkatoimistokuponkeja rautatiematkalle Hel
sinki-Turun satama ja painvastoin. 

Helmikuun 28 paivana rautatiehallitus myonsi Suomen Matkatoimisto
yhdistyksen matkatoimistoille 5 %:n myyntipalkkion pikajunan paikka
lipuista. 

Maaliskuun 2I paivana rautatiehallitus myonsi Vaasan Matkatoimisto 
Oy:lle Kokkolassa ja Matkatoimisto Kaleva Oy:lle Seinajoella oikeuden myyda 
valtionrautateiden matkalippuja toimistossaan. 

Maaliskuun 2I paivana rautatiehallitus myonsi Koulumatkailutoimisto 
Oy:lle Helsingissa oikeuden myyda toimistossaan seuruelippuja koulunuori
solle retkeilyja varten. 

Maaliskuun 28 paivana rautatiehallitus myonsi Matkatoimisto Kaleva Oy:n 
Hel ingi sa Raken kauppahuoneeseen perustamalle sivuliikkeelle oikeuden 
myyda valtionrautateiden matkalippuja. 
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'l'ari!fit. Syyskuun 12 paivana rautatiehallitus teki e ityksen kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministeriolle valtionrautateiden matkatoimistojen perustami
sesta. 

Marraskuun 27 paivana rautatiehallitus suostui Suomen Matkatoimisto
yhdistyksen anomuksesta siihen , etta matkatoimistot saavat vuoden 1947 
aikana nauttia 5 %:n palkkiota myymistaan makuupaikka- ja pikajunan 
paikka- ja lisalipuista. 

Rahti- y. m. alennukset. 

Helmikuun 25 paivana rautatiehallitus myonsi 50 %:n alennuksen sen 
lahjasillilahetyksen kuljetusmaksuista, jonka Suomen Rautatielaisten Liitto 
r. y. Tornion asemalta lahetti eri puolille maata osastojensa jasenille jaetta
viksi. Myonnetty alennus oli voimassa maaliskuun loppuun saakka.· 

Maaliskuun 8 paivana rautatiehallitus myonsi Suomen Yleisen Metsastaja
liiton toimesta Helsingissa ll .- 19. 5. 46 pidettavaan metsastysnayttelyyn 
lahetettavien museoesineiden kuljetusmaksuista 15 %:n alennuksen lahto
asemilta Helsinkiin. Alennus oli voimassa 20. 4. - 15. 5. 46 . 

Maaliskuun ll paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti 
suostuneensa siihen, etta vuoden 1946 aikana paaleihin puserrettu j a tepa peri 
luokitetaan D 10 mukaan. 

Maaliskuun 13 paivana kulkulaitosten j a yleisten toiden ministerio ilmoitti 
myont~neensa Amerikan luterilaisten kirkkojen avustusjarjeston Lutheran 
World Reliefin arkkipii~pa Aleksi Lehtoselle osoitetuille lahjatavaroille, jotka 
kasittivat n. 500 paalia a n. 50 kg erilaista vaatetavaraa seka n. 20 kollia 
kenkia,~rahtivapaan kuljetuksen valtionrautateilla. Myonnetty etu oli voimassa 
kesakuun loppuun 1946. 

Maaliskuun 22 paivana rautatiehallitus myonsi lannoitustarkoituk~een 
kaytettavalle ammoniumnitraatille sellaisen alennuksen , etta se saadaan rah
dittaa luokkien D 8 mukaan. Rajahd.ysainetehtaille lahetettavalle ammonium
nitraatille ei alennusta myonnetty. 

Huhtikuun 1 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden rninisterio ilmoitti 
suostuneensa siihen, etta Kenraali Mannerheimin La tensuojeluliitolle osoite
tut, ulkomailta tulleet lahjatavaralahetykset seka nama lahetykset, jotka 
liitto lahettaa osastoilleen tai liiton osa tot lahettavat liitolle Helsinkiin , saa
daan vuoden 1946 loppuun aakka rahtivapaasti kuljettaa valtionrautateilla 
seka rahti- etta pikatavarana. 

Huhtikuun 8 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti 
myontaneensa Amerikan luterilaisten Kirkkojen avustusjarjestojen Lutheran 
World Relief'in Inc. arkkipiispa Aleksi Lehtoselle osoitetuille lahjatavaroille, 
jotka kasittavat n. 1 000 paalia erilaista kaytettya vaatetavaraa ja n. 50 kollia 
kaytettyja kenkia, rahtivapaan kuljetuksen. Samoin ministerio myonsi Church 
Committee on Overseas Relief of Reconstruction nimisen j arj eston New 
Yorkista arkkipiispan sihteerille, pastori Toivo Harjunpaalle osoitetuille lahja
tavaroille, kasittaen n. 135 paalia kaytettya vaatetavaraa ~eka n. 75 kollia 
kaytettyja kenlci.a, rahtivapaan kuljetuksen valtionrautateilla. Myonnetty etu 
oli voimassa kesakuun loppuun 1946 . 

Syyskuun 13 paivana lmlkulaito ten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti 
myontaneensa New Yorkista Lutheran World Relief nimiselta jarjestolta 
Helsinlci.in saapuneelle arkkipiispa Lehto elle o oitetulle 21 474 kg kasitta
valle vaate- seka 1 021 kg kasittavalle kenkalahetyseralle rahtivapaan kulje
tuksen va.ltionrautateilla. 
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v. 1947· 

Tariflisaanto ja tavaranluokitustaulukko. 
l. l. 47 tuli voimaan marraskuun 22 paivana I946 annettu asetus, jolla 'l'ariftu . 

muutettiin valtionrautateiden tariffisaannosta 2I paivana kesakuuta I945 
annetun asetuksen 6, 7, 9, I2, I3 ja 21 §, 6, 7, 9 ja 12 §§ sellaisina kuin ne ali-
vat 29 paivana marraskuuta 1945 annetussa asetuksessa. Taman asetuksen 
johdosta kohosivat henkiloliikennetariffit n. 20 %:lla. 

Tammikuun 24 paivana 1947 rautatiehallitus esitti kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministeriolle tariffisaannon 5 §:n muuttamista siten, etta rauta
tiehallitus oikeutettaisiin maaraamaan maksujen tasoittamisesta ja 2I paivana 
helmikuuta I947 annettiin asetus valtionrautateiden tariffisaannon muuttami
sesta, jolla 2I paivana kesakuuta 1945 annetun asetuksen 5 § muutettiin 
rautatiehallituksen esityksen mukaisesti. Asetus tuli voimaan I paivana 
maaliskuuta I94 7. 

Toukokuun 28 paivana I947 rautatiehallitus teki kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministeriolle esityksen tariffien korottamisesta ja I2 paivana kesakuuta 
I947 annetulla asetuksella muutettiin valtionrautateiden tariffisaannon sisal
tavan, 2I paivana kesakuuta I945 annetun asetuksen 6-9, ll-I2, 24, 31, 
34, 36, 50-53 §, naista II, 24, 3I, 36, 50-53 § sellaisina kuin ne olivat 29 
paivana marraskuuta 1945 annetussa asetuksessa seka 6, 7, 9 ja I2 §, sellai
sina kuin ne olivat 22 paivana marraskuuta I946 annetussa asetuksessa. 

Tama asetus tuli voimaan I paivana syyskuuta 1947 lukuunottamatta 3I , 
34, 36, 50-53 §§:ia, jotka tulivat voimaan jo l paivana heinakuuta 1947. 
Taman asetuksen johdosta kohosivat m. m.. tavaran kuljetusmaksut l. 7. 47 
lukien n. 67 %:lla ja henkiloliikenteen tariffit l. 9. 47 lukien n. 20 %:lla. 

I2. 6. 47 annettiin asetus, joka muutti 21 paivana kesakuuta I945 annettua 
asetusta, joka sisaltaa valtionrautateiden tavaranluokitustaulukon. Talla ase
tuksella, joka tuli voimaan I paivana heinakuuta I947, korotettiin eraiden 
paperiteollisuustuotteiden rahtiluokkia. 

Marraskuun 10 paivana I947 rautatiehallitus esitti kulkulaitosten ja yleis
ten toiden ministeriOlle tariffien korottamista ja 21 paivana marraskuuta 
I947 annetulla asetuksella valtionrautateiden tariffien korottamisesta nostet
tiin henkiloliikenteen I. 9. 47 voimaan tulleet maksut tammikuun I paivasta 
I948 lukien 50 sadalta ja hinnoituslukujen avulla laskettavat valtionrauta
teiden tavaraliikennemaksut korotettiin samoin tammikuun I paivasta I948 
lukien lisaamalla I. 7. 47 voimaantulleisiin hinnoituslukuihin luku 8 vastaten 
keskimaarin noin 51 %:n korotusta. 

Tariffisaannon lisamiiiiraykset. 
Tammikuun 29 paivana rautatiehallitus muutti tariffisaannon 58 §:n 10) 

lisamaarayksen, joka tuli voimaan maaliskuun l paivasta 1947. 
Helmikuun 13 paivana rautatiehallitus muutti tariffisaannon 52 §:n 3) 

lisamaarayksen maaliskuun l paivasta 1947 seuraavan sisaltoiseksi: >>jos veturi 
luovutetaan liikennoitsijan pyynnosta yksinomaan hanen kaytettavakseen 
vaihtotyohon, kannetaan siita perusmaksuna 300 markkaa alkavalta 8 tun
nilta seka lisaksi paivasaikana I2 markkaa ja yoaikana 18 markkaa minuutilta 
koko silta ajalta, jonka vetmi tyoskentelee liikennoitsijan maaraysten mukaan , 
54 §:ssa mainittua siirtomaksua ei talloin kanneta. 51, 52 ja 53 §§:ssa mainitut 
maksut sen sijaan on aina kannettava, jos niiden kantaminen tulee kysy
mykseen>>. 

Helmikuun 20 paivana rautatiehallitus muutti tariffisaannon 57 §:n IV 
lisamaarayksen 4 ja 6 kohdan seka Maarayskokoelman V osan kirjoituksen 
46 sivulla 8 olevan 22 §:n 4 kohdan. 

20 
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Tarittit. Toukokuun 16 paivana rautatiehallitus helpottaakseen suurten retkueiden 
majoitusmahdollisuuksia matkan varrella sekii pysahdys- ja paatepaikoilla 
paatti asettaa retkeilijoiden kaytettavaksi l. 6. 47 lukien kaksi makuulave
teilla varustettua 4-akselista 3 luokan paivavaunua. Vaunujen kotiasemaksi 
maarattiin Helsinki ja voitiin niita tilata mainittuun tarkoitukseen Helsingin 
aseman Matkapalvelun valityksella. Maksut vaunujen kaytosta maarattiin 
perittavaksi tariffisaannon 24 §:n 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 

Samalla rautatiehallitus paatti, etta heinakuun 1 paivasta ryhdytaan Hel
singin, Tampereen, Lappeenrannan ja Joensuun asemilla myymaan erityisia 
sunnuntailippuja, jotka kelpaavat lauantaista klo O.oo maanantaihin klo 24. 
Sunnuntailippuja myydaan seka 2 etta 3 luokkaan ja kelpaavat ne myos 
pikajunissa ilman pikajunan lisamaksua. 

Elokuun 21 paivana rautatiehallitus muutti tariffisaannon 58 §:n 17 lisa
maarayksen 2 kohdan punnitu todistusta koskevan maarayksen l. 9. 47 lukien 
seuraavak i: )>punnitsemisesta vaunuvaa'alla annettavasta todistuksesta (B N:o 
21 ) 5:-)). 

Elokuun 23 paivana rautatiehallitus maarasi korotetut sunnuntailippujen 
hinnat l. 9. 47 lukien. 

Syyskuun 4 paivana rautatiehallitus muutti tariffisaannon 21 §:n 6 lisa
maarayksen seuraavan sisaltoiseksb jollei matkustaja junan lahdettya silta 
asemalta, jolla hanen olisi pitanyt tulia junaan, lippua tarkastettaessa ole 
makuuvaunussa eika konduktoorille ilmoita ottavansa makuupaikkaansa 
kayttoonsa joltakin myohemmalta asemalta alkaen, menettaa han oikeutensa 
makuupaikkaan.)> 

Syyskuun ll paivana rautatiehallitu vahvisti tariffisaannon 41 §:aan seu
raavan uuden li.samaarayksen: )>taman pykalan 3 kohdassa mainittujen liha
lahetysten kuljetusmaksut lasketaan 38 §:n maarayksia soveltaen aina vahin
taan 4 000 kilon mukaan. Nain ollen on pikatavarana 2-akselisessa vaunu. sa 
kuljetettavan tallaisen lihalahetyksen kuljetusmaksu laskettava aina luokan 
1 mukaan kantamalla lisaksi 38 §:n mukainen vajaakuormamaksu (4 000 kiloa 
ja sita pienemmista lahetyksista siis aina 8 000 kilosta). Rahtitavarana 2-
akselisessa vaunussa kuljetettavan D 5-luokkiin kuuluvan lihalahetyksen 
kuljetusmaksu taas lasketaan D-luokan mukaan painon ollessa enintaan 
5 200 (38 §:n 1 lm) kiloa (maksu on kannettava vahintaan 4 000 kilosta) ja 
5-luokan mukaan vajaakuormamaksuineen painon ollessa sita suuremman. 
Jo lahetykseen tuoreen lihan lisaksi kuuluu muuta tavaraa ja lihan paino 
on alle 4 000 kiloa, on lihan paino korotettava 4 000 kiloksi, jonka jalkeen 
lahetyksen kuljetusmaksu lasketaan yleisten maaraysten mukaisesti)), 

Lokakuun 2 paivana rautatiehallitus vahvisti vuoden 1948 rengaslippujen 
hinnoitteluperusteet. 

Lokakuun 16 paivana rautatiehallitus maarasi, etta l. 12. 47 lukien niilla 
ascmilla, joilla pikajunat saannollisesti pysahtyvat, myydaan tavallisten 
kuukausi- ja koululaislippujen ohella myos pikajunan kuukausi- ja koulu
laislippuja. 

Marraskuun 6 paivana rautatiehallitus muutti tariffisaannon 24 §:n 5 lisa
maarayksen seuraavan sisaltoiseksi: )>retkeilijoiden kaytettavaksi tarkoitetut 
makuulaveteilla varustetut 3 luokan paivavaunut on tilattava Helsingin ase
man Matkapalvelusta. Vaunujen kaytosta peritaan vuokraa kultakin alka
valta vuorokaudelta 1 000 mk. Taman lisaksi vaunun tilaajan on lunastettava 
sille matkalle, joka vaunun on kuljettava, 3 luokan seuruelippu niin monelle 
henkilolle kui.n vaunussa matkustaa, kuitenkin vahintaan 45 henkilolle. Jos 
kuljetus toimitetaan pikajunassa, on pikajunan lisamaksu suoritettava yhta 
monesta henkilosta kuin mille seuruelippu on lunastettu. Paikanvaraamis
maksuja ei naita vaunuja kaytettaessa kanneta eika niihin luovuteta rautatien 
makuu- eika li.inavaatteita)>. 
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Haltijaliput. 

Tammikuun 25 pa1vana rautatiehallitus paatti, etta nimetylle henkilolle 'l'ar it!it. 
myytavien yleislippujen ohella myydaan myos haltijalle tarkoitettuja 2 ja 3 
luokan yleislippuja, jotka ovat voimassa v. 1947 loppuun saakka. Hinnat 
olivat 2 luokassa 60 000 mk ja 3 luokassa 30 000 mk. 

Elokuun 29 paivana rautatiehallitus paatti, etta vuoden 1948 aikanakin 
myydaan haltijalle tarkoitettuja 2 ja 3 luokan yleislippuja, jotka ovat voimassa 
koko vuoden 1948. Lippujen hinnaksi maarattiin 2 luokassa 90 000 mk ja 
3 luokassa 45 000 mk. 

Tulliasioimistojen tarifli. 

Joulukuun 10 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio, kumoa
malla ministerion viimeksi tammikuun 15 paivana 1946 vahvistaman Valtion 
Rautateiden tulliasioimistojen tariffin, paatti siirtaa Valtion Rautateiden 
tulliasioimistojen suorittamasta tullimuodollisuuksien tayttamisesta kannetta
vat maksut rautatiehallituksen vahvistettaviksi. 

Tilasto. 

Lokakuun 15 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti 
suostuneensa siihen, etta rautatietilaston uudistus saadaan vuoden 1948 alusta 
lukien toteuttaa asteettain rautatiehallituksen harkinnasta riippuen, kuitenkin 
vuoden 1948 aikana vain siina laajuudessa kuin sanotun vuoden tulo- j a 
menoarviossa myonnettavat maararahat sen sallivat. 

Kotimainen yhdysliikenne. 

Helmikuun 1 pa1vana rautatiehallitus hyvaksyi omalta osaltaan uuden 
yhdysliikennesopimuksen valtionrautateiden ja Jokioisten rautateiden valilla, 
joka astui voimaan 1 paivana maaliskuuta 1947. 

Toukokuun 22 paivana rautatiehallitus suostui siihen, etta valtionrauta
teiden ja Rauman rautatien valilla tehdyn yhdysliikennesopimuksen 30 §:ssa 
mainittua vaununvuokraa laskettaessa vahennetaan l. 5. 47 lukien sanotun 
pykalan mukaisesta maksullisesta vuokra-ajasta viisi tuntia. Vaununvuokraa 
maarattaessa on siis kunkin vaunun ilmoitetusta toisen rautatien alueella 
viipymisajasta ensin vahennettava viisi tuntia ja vaununvuokra laskettava 
nain lyhennetyn ajan ja mainitun yhdysliikennesopimuksen pyka.Ian maarays
ten perusteella. (Vuokraa ei lainkaan kanneta, jos vaunu palautetaan 29 tunnin 
kuluessa.) 

Heinakuun 5 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio suostui 
siihen, etta Jokioisten rautatiella saadaan korottaa tariffeja niin, etta tavara
liikenteessa maksut ovat 5. 7. alkaen 17 % ja henkiloliikenteessa l. 9. alkaen 
20 % korkeammat kuin valtionrautateilla kulloinkin voimassa olevat tariffit. 

Porkkalan liikenne. 

K.esakuun 14 pa1vana rautatiehaUitus maarasi, etta Porkkalan alueen 
kautta tapahtuvan liikenteen kuljetusmaksut lasketaan yleisen tariffin ja 
todellisen valimatkan mukaan. 
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Suomen-Ruotsin-N orjan tavarayhdysliikenne. 

Helmikuun 19 paivana rautatiehallitus vahvisti Tornion paikallisliikenteen 
maksut Suomen-Ruotsin-Norjan tavarayhdysliikenteessa. 

Heinakuun 8 paivana rautatiehallitus vahvisti Suomen rautateiden va
himmat maksut Suomen-Ruotsin-Norjan tavarayhdysliikenteessa Turun 
sataman-Tukholman kautta. 

Joulukuun 11 paivana rautatiehallitus vahvisti Suomen rautateiden uudet 
vahimmat maksut Suomen-Ruotsin-Norjan tavarayhdysliikenteessa Turun 
sataman-Tukholman kautta. 

P ohjoismaiden-B elgian-Ranskan-Englannin henkiloyhdysliikenne. 

Manaskuun 1 paivana aloitettiin jalleen matkustaja- ja matkatavara
yhdysliikenne Belgian/RanskanfEnglannin kanssa Skandinavian ja Saksan 
kautta. Uusia sopimuksia tehtiin 7 ulkomaalaisen matkatoimiston kanssa. 

S uomen-N euvostoliiton 1·a utatieyhdysliikenne. 

Lokakuun 16 paivana rautatiehallitus lahetti kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministeriolle allekirjoitettavaksi Suomen-Neuvostoliiton rautatie
yhdysliikennetta koskevan sopimuksen, tariffin, toimitusohjeet, tilityssaannot 
ja rautatierajasopimuksen, kaikki liitteineen, seka SNT-Liitosta Porkkalan 
alueelle ja painvastoin tapahtuvia kuljetuksia koskevat saannot. 

Joulukuun 8 paivana rautatiehallitus vahvisti maaraykset kuljetusmaksu
jen laskennasta Suomen-Neuvostoliiton tavarayhdysliikenteessa. 

V apaaliput. 

Tammikuun 24 paivana rautatiehallitus antoi seuraavat tarkemmat maa
raykset tyolaisten vapaalippuihin: )>Ennenkuin valtionrautateiden palveluk
sessa oleva tyolainen saavuttaa vapaalippuasetuksen 3 §:ssa mainitun vapaa
lippuoikeuden, taytyy hanen olla palvellut valtionrautateilla keskeytyksetta 
vahintaan yhden vuoden suorittaen tana aikana normaalityopaivia. Samoin 
taytyy hanen saavuttaakseen vapaalippuasetuksen 5 §:ssa mainitun vapaa
lippuoikeuden olla palvellut valtionrautateilla keskeytyksetta vahintaan kolme 
vuotta. Kummassakaan tapauksessa ei keskeytykseksi katsota sellaista 
tyosta poissaoloa, johon on saatu a. o. lupa ja joka ei ole saman kalenteri
vuoden aikana joko yhtajaksoisesti tai useammassa osassa kestanyt yhteensa 
enempaa kuin yhden paivan kuukautta kohden. Keskeytykseksi ei myoskaan 
katsota vapaalippuja koskevien maaraysten 2 §:n 14 ja 19 kohdi sa (Mk. I. 80) 
syista aiheutuvia keskeytyksia.)> 

Helmikuun 15 paivana kulkulaitosten ja ylei ten toiden ministeriO maarasi, 
etta talousvapaalippu voidaan myoskin konepajojen- , jaksojen-, rautatie
rakennusten rakennus- ja tyopaallikoiden seka lennatininsinoorin harkinnan 
mukaan antaa naimattoman tai leskena elavan viran tai toimen haltijan 
aidille tai sisarelle, joka asuu viran tai toimen haltijan luona ja todistettavasti 
hoitaa han en talouttaan. 

Maaliskuun 11 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden mini terio taydensi 
Mk. I. 80. 18. 3. kohdan vapaalippujen saantioikeudesta: )>vakinainen tai 
ylimaarainen viran tai toimen haltija, joka samana kalenterivuonna nauttii 
yksityisten asiain vuoksi vahintaan kolme kuukautta kestavaa yhtajaksoista 
virkavapautta, sairauden vuoksi myonnettya virkavapautta lukuunottamatta, 
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menettaa virkavapausajan osalle tulevat vapaalippunsa. Samoin menettaa Tariffit . 

vapaalippunsa vakinainen tai ylimaarainen viran tai toimen haltija, joka 
virkamaarayksen nojalla on maaratty hoitamaan vahintaan kuusi kuukautta 
jotakin sellai ta virkaa tai tointa, jonka haltijalla ei ole vapaalippuoikeutta. 
Puoli tai sita suurempi murto-osa lasketaan kokonaiseksi lipuksi, jotavastoin 
puolta pienempaa osaa ei oteta lukuun. 

Huhtikuun 15 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriO paatti, 
etta kesakausivapaaliput saadaan kirjoittaa voimassa oleviksi toukokuun 1 
ja lokakuun 31 paivien valiseksi ajaksi. 

Toukokuun 31 paivana 1947 annetulla asetuksella muutettiin rautatie
henkilokunnan oikeudesta saada vapaapiletteja matkoja varten valtionrauta
teilla annetun asetuksen 5, 6 ja 7 §§ seuraaviksi: 

5 §. Muu ylimaarainen viran tai toimen haltija seka tyolainen , joka suorit
taa normaalityopaivaa lyhyempaa, vahintaan nelja tuntia kestavaa joka
paivaista palvelusta, saa vuoden valtionrautateilla palveltuaan kaksi seka 
kolme vuotta palveltuaan kolme tilapai ta vapaapilettia vuodes a. 

6 §. Sellainen vakinainen seka 3 §:ssa mainittu ylimaarainen viran tai 
toimen haltija ja tyolainen, jonka tyoskentelypaikka on maalla, saa itselleen, 
vaimolleen ja lapsilleen yhteensa kaksitoista talousvapaapilettia vuodessa 
meno- ja paluumatkaa varten asuinpaikkansa ja rautatiehallituksen maaraa
man enintaan kahden kaupungin tai kauppalan valilla. 

7 §. Kaupungissa ja kauppalassa tyoskentelevalla vakinaisella seka 3 §:ssa 
mainitulla ylimaaraisella viran ja toimen haltijalla taikka tyolaisella on oikeus 
saada toukokuun 15 paivasta alkaen syyskuun 15 paivan loppuun saakka 
voimassa oleva kesakausivapaapiletti asuinpaikkakuntan a ja enintaan 150 
kilometrin paassa olevan liikennepaikan valilla. 

Tama a etus tuli voimaan heinakuun 1 paivana. 
Lokakuun 6 paivana kulkulaitosten j a yleisten toiden ministerio ilmoitti 

suostuneensa siihen, etta autonkuljettajien vakinaiset ja ylimaarai,set esi
miehet saavat vapaalippunsa toiseen luokkaan. 

Marraskuun 13 paivana rautatiehallitus maarasi, etta vapaalipun haltijan 
asemalta lunastama pikajunan lisalippu kelpaa l. 12 . 1947 alkaen yhdessa 
vapaalipun kanssa matkan paatepaikkaan saakka, vaikka matka suoritettai
siinkin useampaa pikajunaa kayttaen. Jos matka keskeytetaan valilla olevalla 
liikennepaikalla, on lisalippu yhde sa vapaalipun kanssa esitettava leimatta
vaksi. Paluumatkalla on lunastettava eri lisalippu. 

MaiTaskuun 13 paivana rautatiehallitus lisasi vapaalipuista annettujen 
maaraysten sivulla 80. 14 olevan ll §:n 5 kohdan loppuun seuraavan lauseen: 
1>Ty6laisaikavapaalippuja annettaessa on kuitenkin kullekin tyolaiselle kirjoi
tettava eri lippn». 

MaiTaskuun 17 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeri6 ilmoitti 
oikeuttaneensa rautatiehallituksen toistaiseksi antamaan virka-aikalippuja tyo
paikan ja asuntopaikan valilla tehtavia matkoja varten sellaisille valtionrauta
teiden peruspalkkaisille viran tai toimen haltijoille, ylimaa.rii.isille toimen
haltijoille seka tyolaisille, jotka ovat saaneet oikeuden asua toisella paikka
kunnalla. 

Taman perusteella rautatiehallitus paatti, etta tallaisten lippujen anto
oikeus on keskushallinnossa johtajilla ja linjahallinnossa jaksojen ja kone
pajojen paallikoilla, 

etta liput saadaan kirjoittaa enintaan 80 km:n matkalle, 
etta liput anotaan samaan luokkaan, johon a. o. saavat tilapaiset vapaa

lippunsa, 
etta liput saadaan kirjoittaa kelpaaviksi enintaan kulloinkin kulumassa 

<>levan kalenterivuoden loppuun, 
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Tariflit. etta liput saadaan leimata kelpaaviksi pikajuniin vain poikkeustapank-
sissa ja on siihen talloinkin saatava joka kerta erikseen tariffiosaston johtajan 
lupa, 

etta yllaolevat maaraykset tulevat voimaan v. 1948 alusta lukien. 

M atkatoimistot. 

Kesakuun 26 paivana rautatiehallitus teki sopimuksen AERO 0 /Y:n 
kanssa valtionrautateiden lippujen myynnista Helsingissa, Turussa ja Tampe
reella. 

Toukokuun 12 paivana rautatiehallitus uudisti sopimuksen Kansan Matka
toimiston kanssa, jolle myonnettiin oikeus sivuliikkeen avaamiseen Jyvas
kylaan ja Lahteen. 

Suomen Matkatoimistolle rautatiehallitus heinakuun 31 paivana antoi 
oikeuden avata myyntipaikat Helsingissa, Turussa ja Tampereella. Matka
toimisto Sverekselle rautatiehallitus myonsi oikeuden toisen myyntipaikan 
avaamiseen Helsinkiin. 

Rahti- y. m. alennukset. 

Tammikuun 16 paivana rautatiehallitus myonsi Suomen Suurkisoihin osal
listuville kilpailijoille seka ohjelmansuorittajille ynna toimitsijoille 25 %:n 
matkalippualennuksen Helsinkiin. Alennus oli voimassa 26. 6.-6. 7. 47. 

Tammikuun I 7 paivana kulkulaitosten j a yleisten toiden ministerio ilmoitti 
suostuneensa siihen, etta Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitolle osoi
tettujen, ulkomailta tulleiden lahjatavaralahetysten kuljetusmaksuista samoin
kuin sellaisten lahjatavaralahetysten kuljetusmaksuista, jotka liitto lahettaa 
osastoilleen tai liiton osastot lahettavat liitolle Helsinkiin, myonnetaan 50 %:n 
alennus vuoden 1947 aikana. 

Lisayksena edelliseen kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti 
maaliskuun 5 paivana myontaneensa vuoden 1947 aikana mainitulle liitolle 
ulkomailta tulleiden lahjatavaralahetysten kuljetusmaksuista rahtivapauden 
purkaussatamasta liiton ilmoittamalle liikennepaikalle. 

Maaliskuun 10 paivana kulkulaitosten ja yleisten toid13n ministerio ilmoitti 
myontaneensa Lapin Maakuntaliitolle Lappia esittelevan nayttelyn, joka pi
dettiin Helsingissa 22-30. 3. materiaalin kuljettami. ta varten Helsinkiin 
50 %:n rahtialennuksen. 

Kesakuun 12 paivana rautatiehallitus myonsi niille ulkomaalaisille Nor
diske Kvinders Samarbejdskomiten jasenille, jotka osallistuivat Helsingissa 
23. 7. ja Tammisaaressa 24-27. 7. pidettaviin tilaisuuksiin seka taman jalkeen 
alkavaan kiertomatkaan 25 %:n alennuksen matkailulippujen hinnoista. 

Kesakuun 12 paivana rautatiehallitus myonsi Suomalais-Amerikkalaisen 
yhdistyksen r. y. Turussa 23-24. 8. jarjestamille Amerikan-paiville osallistu
ville yhdistyksen jasenille 25 %:n alennuksen yksinkertaisten lippujen, ei kui
tenkaan pikajunalippujen hinnoista matkoja varten Turkuun ja takaisin kun
kin lahtoasemalle . .Alennus oli voimassa 21-26. 8. 

Heinakuun 14 paivana rautatiehallitus maarasi, etta rataosilta Utti-Sim
pele ja Selanpaa-Hyrynsalmi seka viimeksimainitun rataosan itapuolella ole
vilta liikennepaikoilta olisi vaunujen epatasaisen jakautumisen takia, mikali 
se muuten on mahdollista, kaikki ulkomaille vietava vaneeri-, lankarulla-, 
puuvanuke-, selluloosa-, pahvi-, kartonki- ja paperilahetykset heinakuun 21 
paivasta Iahtien toistaiseksi ja enintaan syyskuun 15 paivaan saakka nama 
paivat mukaan luettuina lahetettava muihin kuin Kotkan ja Haminan sata
miin, jolloin Helsingin ja Hangon satamiin menevista edella sanotuista lahe
tyksista kannetaan sama kuljetusmaksu kuin niista olisi maksettava Kotkan 
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satamaan. (Rautatiehallituksen kuljetustoimisto antoi ku sakin tapauksessa 7'ari/lit. 

maaraykset linjalle, neuvoteltuaan asiasta ensin Kauppamerenkulun ohjaus-
ja saannostelytoimikunnan kanssa). 

Mainitun rahtitasoituksen rautatiehallitus elokuun 29 paivana ulotti kos
kemaan myos Kymintehtaan ja Voikkaan asemia. 

Syyskuun 6 paivana rautatiehallitus maarasi rahtitasoituksen voimassaolo
aikaa jatkettavaksi lokakuun 31 paivan loppuun saakka, kuitenkin vain Hel
singin osalta. Rahtitasoitus koski myos Kymintehtaan ja Voikkaan asemilta 
Helsinkiin lahetettavia e. m. kuljetuksia. 

Lokakuun 23 paivana pidennettiin rahtitasoituksen voimassaoloaikaa vuo
den 1947 loppuun saakka. 

Elokuun 21 paivana rautatiehallitus myonsi 50 %:n matkalippualennuksen 
Ruotsin, Norjan ja Tanskan rautatievirkailijoiden perheenjasenille. 

Marraskuun 6 paivana rautatiehallitus myonsi Taideteollisuuskoulun oppi
laille oikeuden kayttaa opi kelijalippuja. 

Marraskuun 21 paivana rautatiehallitus myonsi talvikaudeksi 1947-48 
vientitavaralle seuraavat rahtitasoitukset: 

I. Siihen saakka kunnes Kotkan ja Haminan satamien liikenne jaaesteiden 
takia lakkaa, kannetaan rataosilta Utti-Simpele ja Selanpaa-Hyrynsalmi 
seka viimeksimainitun rataosan itapuolella olevilta liikennepaikoilta ynna 
Kuusankosken ja Voikkaan asemilta ulkomaille vietava vaneeri-, lankarulla-, 
puuvanuke-, elluloosa-, pahvi-, kartonki-, rakennuslevy- ja paperilahetyk
sista Hangon ja Helsingin satamiin sama kuljetusmaksu kuin Kotkan sata
maan. Tama rahtitasoitus tuli voimaan l. 12. 47. lukien , josta alkaen 23. 10. 
annettu maarays peruutettiin. 

2. Sina aikana, jolloin Kotkan ja Haminan satamat ovat jaaesteiden ta
kia suljettuina, kannetaan Hangon satamaan lahetettavasta vientitavarasta 
sama kuljetusmaksu kuin Helsingin Lansisatamaan , jos kuljetusmaksu nain 
laskettuna on pienempi lmin Hangon satamaan. 

3. Sina aikana jolloin Helsingin satama on jaaesteiden takia suljettuna, 
kannetaan Turun satamaan lahetettavasta vientitavarasta sama kuljetus
maksu kuin Hangon satamaan, jos kuljetusmaksu nain laskettuna on pie
nempi kuin Turun satamaan. 

Joulukuun 10 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti 
suostuneensa siihen, etta Suomen Kirkkojen Jalleenrakennuskomitealle vuo
den 1948 aikana osoitetut seka komitean toimesta maarapaikkoihinsa lahe
tettavat tavaralahetykset saadaan kuljettaa rahtivapaasti valtionrautateilla. 

Joulukuun 11 paivana rautatiehallitus myonsi lannoitustarkoitukseen kay
tettavalle ammoniumnitraatille sellaisen alennuksen, etta se saadaan rahdit
taa vuoden 1948 aikana luokkien D 8 mukaan. Rajahdysainetehtaille lahe
tettavalle ammoniumnitraatille ei alennusta myonnetty. 

Joulukuun 11 paivana rautatiehallitus myonsi Viipurin Musiikkiopiston 
oppilaille oikeuden saada kayttaa opiskelijalippuja. 

Joulukuun 18 paivana kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti 
oikeuttaneensa rautatiehallituksen Suomen Valtionrautateiden osallistumista 
varten pol?-joismaiseen kiertomatkaliikenteeseen alentamaan matkalippujen 
hintoja tassa liikenteessa 10 %:lla. 

Joulukuun 23 paivana rautatiehallitus myonsi Kalevalaiset Naiset r. y:n 
aitikoteihin matkustaville aideille 25 %:n alennuksen yksinkertaisten lippu
jen, ei kuitenkaan pikajunalippujen hinnoista vuoden 1948 aikana. 

Joulukuun 30 paivana rautatiehallitus myonsi merivahingoittuneelle sul
faattiselluloosaeralle sellaisen alennuksen, etta se saatiin laskea 10. luokan 
mukaan. 



-160-

v. 1948. 
Tariffit . 

Tar itti t . Maaliskuun 4 paivana 1948 rautatiehallitus teki kulkulaitosten ja yleisten 
tOiden ministeriOlle esityksen tariffisaannon 18 §:n muuttamisesta siten, etta 
opiskelijalipun hinta olisi sama kuin samalla matkalla kelpaavan yksinkertai
sen lipun kaksinkertainen hinta 25 % :n alennuksin. Muutos tuli voimaan 1 
paivana huhtikuuta 1948. 

Toukokuun 27 paivana rautatiehallitus asetti toimikunnan tavaratariffien 
muuttamista varten. Toimikunnan annettua mietintonsa rautatiehallitukselle 
rautatiehallitus lahetti kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriolle joulu
kuun 30 paivana toimikunnan ehdotuksen uudeksi tavaratariffiksi, jonka 
tarkoituksena on erityisesti parantaa rautateiden kilpailukykyisyytta muiden 
kuljetusvalineiden suhteen seka sailyttaa silla kannattavaksi katsottava lii
kenne. 

Niiden tavaroiden tariffeja, joita kilpailu eniten koskee, ehdotetaan alen
nettaviksi, kun sensijaan halvempien tariffiluokkien kuljetusmaksut ehdote
taan koroitettaviksi, tariffitason silti pysyessa suunnilleen muuttumattomana. 

Syyskuun 16 paivana rautatiehallitus teki kulkulaitosten ja yleisten toiden 
ministeriolle esityksen tariffisaannon 21 §:n muuttamisesta siten, etta rauta
tiehallitus saisi maarata makuupaikkalipun hinnan. Muutos tuli voimaan 
joulukuun 1 paivana 1948. 

Kansainvdlinen henkilOyhdysliikenne. 

Marraskuun 1 paivasta aloitettiin sodan jalkeen uudelleen Saksan-Pohjois
maiden matkustaja- ja matkatavarayhdysliikenne, kuitenkin vain lansi-Saksan 
ja Berliinin kanssa, seka uusi yhdysliikenne Pohjoismaat-Itavalta- Tshekko
slovakia. 

Kansainvdlinen tavaraliikenne. 

Suomen, Ruotsin ja N orjan valinen tavarayhdysliikenne. 

Tornion-Haaparannan kautta. 
Helmikuun 1 paivana tulivat voimaan uudet siirtokuormausmaksut Tor

niossa toimitettavista siirtokuormauksista. 
Maaliskuun 1 paivana tulivat voimaan uudet Tornion ja Haaparannan 

valisessa liikenteessa kannettavat maksut. 

Turun sataman-Tukholman kautta. 

Tammikuun 10 paivana tulivat voimaan uudet siirtokuormausmaksut 
Turun satamassa toimitettavista siirtokuormauksista. 

Maaliskuun 1 paivana annetulla lisamaarayksella muutettiin yhdysliikenne
tariffin tavaraluokitusta ja korotettiin Suomen, Ruotsin ja Norjan rautateiden 
kuljetusmaksuj.a ja vahimpia maksuja. 

Suomen ja N euvostoliiton vdlinen tavarayhdysliikenne. 

Tammikuun 1 paivana tulivat voimaan Suomen ja Neuvostoliiton rauta
tieyhdysliikenteen sopimus, matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetus
tariffi seka saannot tilityksia, kirjanpitoa ja saldoerien laskentaa varten. 

Tammikuun 20 paivana tulivat voimaan rautatierajasopimus seka saannot 
tavarain, matkustajain ja matkatavaran kuljetuksesta Suomen rautateilla 
SNT-Liitosta Porkkalan alueelle ja painvastoin. 
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Hankinta-asiamiehet. 

Toukokuun 13 paivana rautatiehallitus esitti kulkulaitosten ja yleisten T arif!il. 

toiden ministeriolle, etta rautatiehallitus saisi liikenteen hankkimiseksi rauta-
teille palkata ns. hankinta-asiamiehia, joiden tehtavana tulisi olemaan mm. 
neuvottelujen kayminen liikennoitsijoiden kanssa lisaliikenteen hankkimi-
sesta rautateille, niin henkilo- kuin tavaraliikenteen osalta, paikallisten kul-
jetus- ja tariffikysymysten selvittaminen liikennoitsijoille ym. 

Kirjelmansa mukaan n:o 5 828, 6. 10. 48 kulkulaitosten ja yleisten toi
den ministerio oikeutti rautatiehallituksen palkkaamaan nelja hankinta
asiamiesta. 

Ka'Upallinen toimikunta. 

Marraskuun 26 paivana rautatiehallitus asetti ns. kaupallisen toimikunnan, 
jonka tehtavana on ohjeiden antaminen hankinta-asiamiehille heidan tehta
vissaan, periaatekysymysten ratkaiseminen jne. 

Haltijaliput. 

Syyskuun 9 paivana rautatiehallitus paatti, etta nimetylle henkilolle myy
tavien yleislippujen ohella myydaan myos haltijalle tarkoitettuja toisen ja 
kolmannen luokan yleislippuja, jotka ovat voimassa vuoden 1949 aikana. 
Hinnat ovat toisessa luokassa 130 000 mk ja kolmannessa luokassa 65 000 mk. 

Paakaupunkiliput. 

Syyskuun 16 paivana rautatiehallitus paatti, etta Helsingin asemalla ja 
useilla muilla kaupunkiasemiRa myydaan ns. paakaupunkilippuja. Nama liput 
ovat voimassa vuoden 1949 aikana ja oikeuttavat ne haltijan rajattomasti 
matkustamaan Helsingin ja eraiden kaupunkiasemien valilla toisessa luokassa. 

Paikkaliput. 

Lokakuun 1 paivasta lukien yhtenaistettiin paikkalippujen hinnat siten, 
etta niista kannetaan 20 mk vaunuluokasta riippumatta. Samalla poistettiin 
20 mk:n tilausmaksu, joka kannettiin makuu- tai istumapaikasta, kun sellainen 
tilataan muualta kuin vaunun lahtoasemalta. 

Talviloma-alennus. 

Syyskuun 30 pa1vana rautatiehallitus myonsi 25 %:n alennuksen yksin
kertaisten lippujen , myos pikajunalippujen hinnoista, jos lippu lunastettaan 
vahintaan 200 km:n matkalle. Alennus on voimassa erinaisin rajoituksin 
tammikuun 1 paivasta lukien toukokuun 15 paivaan 1949 saakka. 

Rahtitasoitukset. 

Tammikuun 28 paivana rautatiehallitus myonsi Mantyluodon ja Rauman 
satamiin saapuvalle tuontitavaralle sellaisen rahtitasoituksen, etta kuljetus
maksut Mantyluodosta ja Rauman satamasta tavaran maarapaikkaan laske
taan yhtasuureksi kuin Turun satamasta maarapaikkaan, mikali kuljetusmaksu 
nain laskettuna on halvempi kuin laskettuna Mantyluodosta tai Rauman 
satamasta. Rahtitasoitus koski vain maaratyissa laivoissa saapuvia tavaraeria. 

8155- 50 
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TaTi.JN. Lokakuun 29 paivana rautatiehallitus myonsi kaikelle Turun ja Hangon 
satamien kautta maasta menevalle vientitavaralle sellaisen rahtitasoituksen, 
etta rahti siita saadaan laskea joko Hankoon tai Turkuun sen mukaan mika 
tulee halvemmaksi. Rahti on kuitenkin aina laskettava vahintaan 100 kilo
metrilta. Rahtitasoitus on voimassa 15. 1. 49 lukien toistaiseksi. 

Hlnl.:uo
Jcunta. 

Joulukuun 15 paivana rautatiehallitus myonsi Oulusta ja sen pohjois
puolelta sijaitsevilta liikennepaikoilta lahetetylle selluloosalle ja puuhiokkeelle 
sellaisen rahtitasoituksen, etta lahetyksista Turun satamaan kannetaan sama 
kuljetusmaksu kuin Mantyluotoon. Rahtitasoitus on voimassa 15. l. 49 
lukien siihen saakka, kunnes Kaskisten satama avataan laivaliikenteelle. 

VIII. HenkilOkunta. 

v. 1945· 

Kunkin osaston henkilOkunnan keskimiiiirainen suur-uus vuosina 1944-1948 
nahdaan seuraavasta taulukosta: 

Vnkina.lsta henklliilruntaa. Ylimii.li.riiistli henkllolruntna. 

1944 I 1945 1 1946 1 1947 1 1948 1944 1 1945 1 1946 1 1947 1 1948 

Rautatiehallitus ........ 464 473 473 477 482 124 144 197 182 188 
Linjahallinto ....... . ... 13831 13611 14 202 14 442 13 701 6 846 7660 8136 8131 9 732 

Siita: 
Talousosasto ........... 141 143 145 147 148 28 26 38 49 52 
Rataosasto .... ...... .. 1060 10411 1061 1036 1071 28 17 23 29 58 
Koneosasto . ........ ... 3 425 3 376 3 447 3 675 3 943 1 995 2 064 2 255 2199 2 419 
V arasto-osasto . .. ... . .. 144 150 149 149 149 137 145 154 171 151 
Liikenneosasto ... . .. ... 9 061 8 901 9 400 9435 8390 4658 5 408 5 666 5 683 7052 

Yhteensa 114 295114 084114 675114 919114 1831 6 9701 7 8041 83331 83131 9 920 

Rautatierakennusosasto 43 43 42 42 27 146 149 131. 150 135 

Kaikkiaan 114 338 14 127 14 717114 961 14 2101 7 1161 7953 8464 8 463 10 055 

Palkkaus. Rautatiehallituksen toukokuun 18 paivana paivatty kirje si
salsi luettelon valtionrautateiden palvelukseen tyosopimuksen perusteella otet
tujen kuukausipalkkaa nauttivien toimihenkiloiden palkkausten korottamisesta 
v. 1945. 

Rautatiehallitus lahetti toukokuun 8 paivana asianomaisille tiedoksi jal
jennoksen valtioneuvoston poytakirjan otteesta, joka koskee insinooreille 
vuonna 1945 suoritetta via palkanlisia. 

Rautatiehallitus ilmoitti heinakuun 27 paivana asianomaisille tiedoksi, 
etta koska autonkuljettaja on katsottu vuoden 1939 alusta lukien ylimaarai
seksi toimenhaltijaksi, saa valtionrautateiden peruspalkkainen viran- tai 
toimenhaltija lukea ikalisaan nahden hyvakseen ajan, minka han tammikuun 
1 paivan 1939 jalkeen on palvellut autonkuljettajana. 

Rautatiehallitus lahetti marraskuun 23 paivana asianomaisille j aljennoksen 
valtioneuvoston poytakirjanotteesta, joka koski insinooreille vuonna 1945 
suoritetta van palkanlisan korottamista. 

Talousosaston johtaja ilmoitti helmikuun 2 paivana paivatyssa kirjeessa 
kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion muuttaneen maarayksia, jotka 
koskevat ylimaaraisten toimenhaltiiain palkkauksia. 
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Rautatiehallituksen kirje maaliskuun 2 paivalta sisalsi valtiovarainminis
terii::in ilmoituksen, etta myi::is ylirnii)iraisen toimen haltijat saavat samalla 
tavoin kuin peruspalkkaiset viran- ja toimenhaltijat lukea ikalisaan nahden 
hyvaksi sotatilan aikana sotapalveluksessa palvellun ajan. 

Rautatiehallitus lahetti elokuun 13 paivana asianomaisille tiedoksi ~uette
lon, joka koski valtionrautateiden palvelukseen tyi::isopimuksen perusteella 
otettujen kuukausipalkkaa nauttivien toimihenkili::iiden palkkioiden korotta
mista. 

Rautatiehallituksen kirje helmikuun 23 paivalta sisalsi maarayksia, jotka 
koskevat n. s. reservilaispalkkauksen maksamista. 

Rautatiehallitus antoi helmikuun 28 paivana puolustusministerii::in kirjel
man N:o Y. 4009/44, 16. 2. 1945 perusteella maarayksia, jotb koskivat sota
vammasairaaloihin siirrettyjen reservilaisten palkkausta. 

Rautatiehallitus lahetti maaliskuun 16 paivana asianomaisille tiedoksi 
j aljenni::iksen valtiovarainministerii::in kirjelmasta, joka koskee virkavuosien 
hyvaksilukemista sotatilan aikana sotapalveluksessa olleille. 

Rautatiehallituksen lokakuun 11 paivana paivatty kirjelma sisalsi puo
lustusministerii::in ilmoituksen, joka koski vuonna 1925 syntyneitten asevelvollis
ten palkkausta. 

Tyoliilsia likimill>rln I Yhteensa 

19« I 1945 I 1946 I 1947 I 1948 194.4 I 1945 I 1946 I 1947 I 1948 

87 87 92 88 88 675 704 762 747 758 
11585 14 661 14172 13660 13686 32262 35932 36 510 36 233 37119 

16 15 16 20 13 185 184 199 216 213 
3 495 5603 4 759 4349 4833 4583 6 661 5 843 5 414 5 962 
4804 5 085 5 236 5 200 5 008 10224 10525 10938 11074 11370 
2366 3 095 3 201 3163 2 794 2647 3390 3 504 3 483 3 094 

904 863 960 928 1038 14623 15172 16 026 16 046 16 480 

11672 1 14 748 1 14 264 1 13 748 1 13 774 1 32 9371 36 636 1 37 272 1 36 980 I 37 877 

587 1719 1640 1638 1231 776 1911 1813 1830 1393 

12 259 / 16 467 1 15 904 1 15 386 1 15 0051 33 713 1 38 547 1 39 085 1 38 81o I 39270 

Rautatiehallitus ilmoitti tammikuun 12 paivana valtioneuvoston paatta
neen, etta vuonna 1945 suoritettavat kalliinajanlisat oli toistaiseksi maksettava 
samansuuruisina ja samojen perusteiden mukaan kuin v. 1944. 

Rautatiehallituksen kirje toukokuun 23 paivalta sisalsi maarayksia, jotka 
koskivat insinooreille vuonna 1945 suoritettavia kalliinajanlisia. 

Toukokuun 23 paivana rautatiehallitus lahetti asianomaisille kulkulaitos
ten ja yleisten tOiden ministerii::in vahvistaman luettelon, joka koski tilapai
seen tehtavaan, sivutoimeen ja harjoittelua varten valtionrautateiden palve
lukseen otettujen henkili::iiden palkkioita ja kalliinajanlisia vuonna 1945. 

Rautatiehallitus lahetti toukokuun 11 paivana asianomaisille tiedoksi ja 
noudatetta vaksi j aljennoksen valtiovarainministerii::in kirj elmasta N :o 3 682, 
23. 4. 1945, joka sisalsi kalliinajan- ja korotetun kalliinpaikanlisan suorittamista 
koskevia ohjeita. 

Rautatiehallitus lahetti syyskuun 5 paivana asianomaisille tiedoksi jaljen
n oksen valtioneuvoston poytakirjasta, joka sisalsi valtionrautateiden veturin
kuljettajille ja lammittajille 1. 6. 1945 lukien maksettavia kalliinajanlisia kos
kevan valtioneuvoston paati::iksen. 

H enkilQ
kunta. 
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Rautatiehallituksen kirje kesakuun 16 paivalta sisalsi maarayksia palk
kaukse8ta saimude8ta aiheutuneen virantoimituksen keskeytyksen aikana. 

Talousosaston johtaja ilmoitti helmikuun 9 paivana valtiovarainministerion 
maaranneen ne edut, jotka kuuluvat lakkarutuspallckaan. 

Virantoimitusrahat. Rautatiehallitus antoi helmikuun 16 paivana maa
rayksia, jotka koskivat junahenkilokunnan virantoimitusrahojen maksamista 
vuonna 1945. 

Rautatiehallituksen kirje tammikuun 26 paivalta koski virantoimitWJraha
saannon soveltamista. 

Rautatiehallituksen kirje huhtikuun 13 paivalta sisalsi maarayksia, jotka 
koskivat junahenkilokunnalle maksettavia virantoimitusrahoja junan myo
hastye8sa. 

Matkakustannusten korvaukset. Rautatiehallitus ilmoitti kesakuun 29 pai
vana asianomaisten tiedoksi valtiovarainministerion paatoksen, joka koski 
pohjois-Suomesta evakruoitujen viran- tai toimenhaltijain paiva- ja vuokra
rahan maksamista. 

Talousosaston johtajan kirje kesakuun 22 paivalta sisalsi ohjeita vero
ennakon pidattamisesta erinaisista matkak'UStannusten korvauksista ja paiva
rahoista. 

Rautatiehallitus ilmoitti asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi kulku
laitosten ja yleisten toiden ministerion paatoksen, joka koskee valvontakomis
sion jasenten saattajaksi ja tulkiksi maaratyn viran- tai toimenhaltijan paiva
rahaa. 

Rautatiehallitus antoi toukokuun ll paivana maarayksia, jotka koskivat 
venalaisten kauttakulkujunien konduktoorien matkakorvausta. 

Talousosaston johtajan toukokuun 3 paivana paivatty kirje sisalsi jaljen
noksen valtiovarainministerion kirjelmasta N:o 3472, 16. 4. 1945, joka koskee 
Sosialististen N euvostotasavaltain Liiton alueella tehdyista virkamatkoista suo
ritettavaa paivarahaa. 

Rautatiehallituksen kirje huhtikuun 13 paivalta sisalsi maarayksia auton
kuljettajien paiva- ja yorahoista. 

Rautatiehallitus ilmoitti maaliskuun 2 paivana asianomaisten tiedoksi 
kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerion vahvistamat uudet maaraykset, 
jotka koskivat vuosimatkarahoja. 

Rautatiehallitus lahetti syyskuun 28 paivana asianomaisille tiedoksi 
luettelon kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion vahvistamista uusista 
vuosimatkamhoista, jotka tulivat voimaan syyskuun 1 paivasta lukien, 

Rautatiehallitus antoi syyskuun 21 paivana tarkempia maarayksia venalai
sissa kauttakulkujunissa saattajina toimiville konduktooreille ja veturimiehille 
suoritettavasta matkakorvauksesta. 

Virkaloma. Rautatiehallituksen kirje maaliskuun 16 paivalta sisalsi maa
rayksia, jotka koskevat sita aikaa, joka saadaan lukea hyvaksi virkalomaa 
maarattaessa. 

Rautatiehallitus ilmoitti elokuun 17 paivana asianomaisteri. tiedoksi kulku
laitosten ja yleisten toiden ministerion kirjeen, joka koski valtionrautateiden 
tyontekijain vuosilomaa. 

Rautatiehallituksen elokuun 3 paivana paivatyn kirjeen mukaan valtio
neuvosto oli paattanyt, etta reservilaisena tai nostomiehena sodan a:ikana 
palvellut tyontekija, joka valittomasti ennen sotapalvelukseen astum1staan 
on ollut valtion vakinaisessa tyossa, on oikeutettu vuosiloman pituutta ja 
perhelisan saantia maarattaessa lukemaan hyvakseen myos reservilaisena ja 
nostomiehena palvelemansa ajan, mutta ei asevelvollisuusaikaa. 

Elakkeet. Rautatiehallituksen kirje huhtikuun 20 paivalta sisalsi maa
rayksia, jotka koskivat elakkeisiin maksettavia kalliinajanlisia. 
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V erot. Rautatiehallitus lahetti toukokuun ll paivana asianomaisille j al
jennoksen valtiovarainministerion kirjelmasta N:o 3752, 24. 4. 1945, joka si
salsi tulo- ja omaisuusveron ennakkopidatysfii koskevia ohjeita. 

Asunnot, majoitus y. m. Rautatiehallitus ilmoitti maaliskuun 7 paivana 
paivatyssa kirjeessa, etta sosiaaliministerio oli kehoittanut huoneenvuorka
lautakuntia avustamaan siirtovakeen kuuluvia rautatielaisia heidan pyrkiessaan 
parantamaan toimeentuloaan ja hankkiessaan itselleen asuntoja. 

Rautatiehallitus ilmoitti syyskuun 21 paivana harkinneensa kohtuulliseksi, 
etta majoituskorvaus asuntovaunuissa peritaan vain viran- tai toimenhaltijalta 
eika hanen perheenjiiseniltaan. 

Rautatiehallitus ilmoitti elokuun 24 paivana, etta virkamieshuoneessa ja 
valtionrautateiden laivoissa yopyvilta peritaan lokalruun 1 paivasta 1945 lukien 
yi.ipymismaksua 30 markkaa vuorokaudessa muilta paitsi vuosimatkarahoihin 
oikeutetuilta, jotka suorittavat 15 markkaa. 

Rautatiehallitus antoi lokakuun 19 paivana tarkempia maarayksia ma
joituskorvauksen perimisesta valtionrautateiden lepohuoneisiin tai asunto
vaunuihin majoitetuilta maaraten sanotun korvauksen olosuhteista riippuen 
enintaan 30:ksi ja vahintaan 5:ksi markaksi vuorokaudelta. 

Talousosaston johtajan kirje tammikuun 25 paivalta koski vi1·ka-aika
lippujen antamista virantoimituspaikan ja asuntopaikan valisia matkoja 
varten. 

Talousosaston johtaja antoi helmikuun 10 paivana maarayksia, jotka 
koskivat virassa tai toimessa alennetun palkkaa. 

Rautatiehallituksen kirje tammikuun 18 paivalta sisalsi valtioneuvoston 
paatoksen, joka koski suunnitelmallisuuden ja saasfiivaisyyden noudattamista 
valtion taloudessa. 

Rautatiehallitus ilmoitti tammikuun 19 paivana, minkalaiset huoneet on 
luettava erillisiksi huoneyksikoiksi valtionrautateiden asunnoista perittavaa 
vastiketta maarattaessa. 

Rautatiehallituksen helmikuun 23 paivana paivatty kirje sisalsi jaljennok
set sosiaaliministerion kirjelmasta, joka koski ylityokorvauksen laskemista 
urakkatOissa. 

Lokakuun 5 paivana rautatiehallitus antoi maarayksia, jotka koskivat 
sairas- ja virkalomasijaisten palkkausten momentoimista. 

Rautatiehallitus ilmoitti joulukuun 21 paivana asianomaisten tiedoksi, 
etta milloin voimassaolevien maaraysten mukaan perhelisaa maksetaan valtion 
virassa tai toimessa tai tyossa olevalle aviovaimolle, tileihin on liitettava luo
tettava selvitys siita, etta asianomaisen mies ei saa perhelisaa valtiolta. 

Lokaktiun 26 paivana rautatiehallitus antoi valtion tapaturmatoimiston 
kiertokirjeen mukaisesti ohjeita, jotka koskivat laakarinlausuntojen kirjoitta-
mista pientapaturmatapauksissa. · 

Marraskuun 30 paivana rautatiehallitus antoi erinaisia selityksia, jotka 
koskivat tyontekijain opintolomaa. 

Terveyden- ja sairaanhoito. Yleinen terveydellinen tila rautatielaisten kes
kuudessa on sodan aiheuttamista vaikeuksista huolimatta ollut tyydyttava. 
Terveydellista kestavyytta ovat edelleenkin koetelleet ankarat rasitukset ja 
yleisesti alentunut elintaso. Angiina, hengityselinten akillista katarria, vatsa
ja suolitulehdusta seka influensaa on esiintynyt varsin lukuisasti. Yleis
vaarallisia tartuntatauteja on esiintynyt seuraavasti: lavantautia (1 tapaus) , 
paratyyfusta (39), punatautia (1), kurkkumataa (25), kuristustautia (49), tuli
rokkoa (3) ja lapsihalvausta (1). Helsingissa puhjenneen paratyyfusepidemian 
johdosta toimitettiin vapaaehtoista suojarokotusta Helsingin rautatiesairaa
lassa. Rautatielaakarien vuosineljannesilmoituksista kay lisaksi selville, etta 
rautatielaisten joukossa on ollut 257 syyhytapausta ja 1 184 erilaista ihottuma-

Henl.:ilii
kull!a. 
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HsnWo- tapausta. Viran- ja toimenhaltijain keskuudessa on sattunut 141 kuoleman
ku••ta. tapausta (edellisena vuonna 196). Kuolemansyyksi on ilmoitettu m. m. syda

men lihaksen tauti (33 tapausta), keuhkotuberkuloosi (14), aivoverenvuoto (6) 
ja tapaturma (25). 

Kertomusvuoden aikana annettiin eraita lakeja, asetuksia ja maarayksia, 
jotka sisaltyvat rautatiehallituksen mainitun vuoden kiertokirjeisiin. Niista 
mainittakoon: 

Kiertokirje, joka sisaltaa asetuksen valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta annetun asetuksen 12 ja 20 §:n muuttamisesta, annettu huhti
kuun 27 paivana. 

Kiertokirje, joka sisaltaa asetuksen valtion viran- tai toimenhaltijain 
palkkauksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, annettu kesakuun 
15 paivana. 

Kiertokirje, joka koskee valtionrautateiden tyontekijain vuosilomaa, an
nettu heinakuun 20 paivana. 

Kiertokirje, joka sisaltaa lain valtion viran- tai toimenhaltijain palkkauk
se ta annetun lain muuttamisesta, annettu lokakuun 19 paivana. 

Kiertokirje, joka sisaltaa valtioneuvoston paatoksen valtion viran- tai 
toimenhaltijain virka-asunnoista ja luontoisetujen vastikkeista annetun valtio
neuvoston paatoksen muuttamisesta, annettu lokakuun 19 paivana. 

Kiertokirje, joka sisaltaa maaraykset virantoimituksesta tai tyoskentelysta 
asemapaikan ulkopuolella maksettavasta korvauksesta, annettu joulukuun 
31 paivana. 

v. 1946. 

Tyosopimussuhteessa olevien tyontekijoiden irtisanomisajasta on rautatie
hallitus, yhdenmukaisen menettelyn aikaansaamiseksi, antanut kirjelmallaan 
mo n:o 1971, 21. 12. 1945 tarkemmat maaraykset. 

Rautatiehallitus ilmoitti heinakuun 24 paivana 1946 paivatyssa kirjeessaan 
To n:o H. 1385 valtioneuvoston saman kuun 16 paivana· tekemasta paatok
sesta, jolla maarattiin lukien l. I. 1946 suoritettavaksi kalliinajanlisaa valtion 
perus- ja sopimuspalkkaisen viran tai toimen seka valtion ylimaaraisen toimen 
haltijoille kuin myos muille toimihenkiloille. 

KirjelmilHian tammikuun 25 paivalta ja helmikuun 15 paivalta 1946 rauta
tiehallitus ilmoitti valtioneuvoston 17. I. 1946 maaranneen Teknillisen Korkea
koulun tai muun vastaavan teknillisen korkeakoulun loppututkinnon suoritta
neelle insinoorille suoritettavaksi vuoden 1946 aikana erikoispalkanlisaa perus
palkan tai vuosipalkkion perusteella. 

Palkkauksen maksamisesta kuukautta lyhyemmalta ajalta rautatiehallitus 
maarasi kirjelmallaan To n:o H. 241 , I. 2. 1946 mainitusta paivasta alkaen 
noudatettavaksi, etta milloin valtionrautateiden virasta, toimesta tai tyosta, 
josta palkkaus maksetaan kuukausittain , on suoritettava palkkausta vain 
osalta kuukautta, on tama aika siihen sisaltyvine viikkolepopaivineen, lasket
tava paivissa ja on vastaavan palkkauksen suuruus maarattava taten saatujen 
todellisten paivien ja paivapalkkauksen tai -palkkion, joka on 1/365 vuosi
palkkauksesta tai -palkkiosta, perusteella. Milloin palkkaus taas maksetaan 
amansuuruisena taydelta kuukaudelta, joko yhdessa tai useammassa erassa, 

palkkauksen yhteismaara ei saa nousta suuremmaksi eika jaada pienemmaksi 
kuin asianomaisesta virasta, toimesta tai tyosta tuleva kuukausipalkkaus tai 
-palkkio, joka on 1 / 12 vuosipalkkauksesta tai -palkkiosta, vaan on tarpeellinen 
tasoitus tassa suhteessa tehtava viimeisen palkkaus- tai palkkioeran suuruutta 
m aarattaessa. 
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Palkan maksamisesta tyontekijalle sairauden aikana on rautatiehallitus 
kirjelmallaan To n:o H. 699, 5. 7. 1946 huomauttanut, etta maksettaessa palk
kaa tyontekijalle tyosopimuslain 20 §:n nojalla sairauden tai tapaturman 
vuoksi sattuneen esteen ajalta, joka on yhta pitka kuin tyosuhteessa nouda
tettava irtisanomisaika, kuitenkin enintaan neljatoista paivaa, on otettava 
huomioon vain tahan aikaan sisaltyvat todelliset tyopaivat, t. s. tyontekij a 
saa poissaolostaan huolimatta sen palkan, jonka han tyota tehdessaan olisi 
tana aikana ansainnut. 

Kuntien kalleusryhmityksesta sosiaaliministerion paatoksen mukaan 17. 12. 
1945 lukien l. I. 1946 rautatiehallitus antoi tiedon kirjelmallaan To n:o 197, 
25. I. 1946. 

Loma-ajan palkan suorittamisesta tyontekijoille on rautatiehallituksen 
talousosaston johtaja kirjelmallaan n:o 1981 , 4. 9. 1946 huomauttanut, etta 
tyontekijain vuosilomalain 7 §:n 5 kohdan mukaan loma-ajan palkka on suori
tettava ennen loman alkamista. 

Linjahallinnossa palvelevien junaliikenteen hoidosta vastuussa olevien 
kalliinajanlisat. Valtioneuvosto on paatoksellaan 17. 1. 1946 oikeuttanut lukien 
l. I. 1946 suorittamaan kalliinajanlisaa erinaisille linjahallinnossa palveleville 
viran tai toimen tahi ylimaaraisen toimen haltijoille, jotka ovat vastuussa 
junaliikenteen hoidosta. Rautatiehallituksen kirjelma To n:o H. 87, 25. I. 
1946. 

Avustuksen maksaminen tyontekijalle sairauden aikana. Sen johdosta, 
etta talousosaston johtajan kirjelmassa n:o To 1611 /4 408, 18. 12. 1945 an
nettua ohjetta on noudatettu kirjelman antopaivasta lukien, huomautetaan 
kirjelmalla n:o To 342, 4. 2. 1946, etta tyontekijalle, jonka tyosuhteessa tehty
jen tyoehtosopimusten mukaan noudatetaan irtisanomisaikaa, suoritetaan sai
rauden ajalta palkkaa siten, kuin l paivana kesakuuta 1922 annetun tyo
sopimuslain 20 §:ssa on maaratty, siita ajankohdasta lukien, jolloin kulloinkin 
kysymyksessaoleva tyoehtosopimus on tullut voimaan. 

Kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden maaraaminen. Valtio
varainministerio kumosi paatoksellaan 9. I. 1946 lukien I. l. 1946 14. 4. 1945 
valtion viran tai toimen haltijain kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vastik
keiden maaraamisesta annetun aikaisemman paatoksensa, joka annettiin tie
doksi rautatiehallituksen kiertokirjeella n:o 6/H. 844, 27. 4. 1945 seka antanut 
uudet maaraykset edellamainitusta paivasta lukien, mitka maaraykset sisal
tyvat rautatiehallituksen kirjelmaan To n:o 197, 25. l. 1946. 

Virka- ja vuosilomasta tiedoitti rautatiehallitus kirjelmallaan To n:o H. 
1050, 4. l. 1946 valtiovarainministerion kirjelmallaan n:o 10969, 14. 12. 1945 
ilmoittaneen, etta valtion peruspalkkainen viran tai toimen haltija ja yli
maarainen toimen haltija, joka on pantu viralta tai erotettu virastaan tai 
toimestaan ja joka on uudelleen otettu valtion palvelukseen, on oikeutettu 
lukemaan ennen viraltapanoa tai erottamista palvelemansa ajan kokonaisuu
dessaan hyvaksi virka- tai vuosilomaansa nahden. 

Junahenkilokunnan virantoimitusrahasaannon ja sen soveltamismaarayk
set vaH;ioneuvosto vahvisti 23. 5. 1946 lukien l. l. 1946. Nama maaraykset 
kumosivat rautatiehallituksen 16. 6. 1944 antamat valtionrautateiden juna
henkilokunnan virantoimitusrahasaannon soveltamismaaraykset. Rautatie
hallituksen kirjelma To n:o H. 81, 2. 7. 1946. 

Rautatiehallitus on kirjelmallaan n:o To H. 244, 7. 9. 1946 antanut selven
tavia maarayksia korvauksen maksamisesta junahenkilokunnalle virantoimi
tuksesta asemapaikan ulkopuolella. 

Virantoimitusrahojen maksamisesta oppikursseillaolo- ja virkavapaus
ajalta rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan n:o To H. 1316, 5. 7. 1946, etta 
virantoimitusrahasaannon 10 §:ssa mainittu vahimmaismaara voidaan suorit
taa veturimiehille vain virkaloman seka sairaudesta tai tapaturmasta aiheutu-

H enJ.:ilii· 
kuma. 
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Henkilo- neen virkavapauden ajalta, mutta ei oppikursseilla tai muulla palkallisella 
kunta. opintolomalla oloajalta eika muultakaan virkavapausajalta. 

Junamiehiston virantoimitusmatkojen valmistus- ja lopettamisajoista on 
liikenneosaston johtaja kirjelmassaan n:o 331, 29. 6. 1946 antanut selventavia 
mttiirayksia. 

Junahenkilokunnan virantoimitusrahojen valiaikaisesta maksamisesta 
vuonna 1946 rautatiehallitus antoi lahempia maarayksia kirjelmallaan To 
n:o H. 217, l. 2. 1946. 

Virkapukuavustuksen maksamisesta palkallisella opintolomalla olevalle 
rautatiehallitus kirjelmallaan To n:o H. 1851, 11. 10. 1946 maarasi, etta mai
nittua avustusta ei ole maksettava palkallisen opintoloman ajalta, vaan on se 
sanotulta ajalta kokonaan luovutettava viransijaiselle. 

Virantoimituksesta tai tyoskentelysta asemapaikan ulkopuolella makset
tavasta korvauksesta, jotka sisaltyvat rautatiehallituksen kiertokirjeeseen 
n:o 22/H. 1939, 31. 12. 1945, on rautatiehallitus kirjelmassaan To n:o H. 244, 
18. 7. 1946 antanut taydentavia lisamaarayksia ja -ohjeita. 

Tasokoroituksen soveltamisesta valtionrautateiden tyontekijain palkkoihin, 
joka 5 %:n koroitus mainitaan palkkasaann6stelypaat6ksen 4 §:n 4 momen
tissa, on rautatiehallitus kirjelmallaan Rro n:o 127, 5. 7. 1946 antanut lahempia 
ohjeita. 

N. s. pientapaturmia koskevan korvauksen ylarajan valtioneuvosto vah
visti paatoksellaan 9. 5. 1946 tuhanneksi markaksi, josta talousosaston johtaja 
ilmoitti Jrirjelmallaan n:o To 1241, 17. 5. 1946. 

Tyontelrijan sairaslomaoikeus ja tyosuhteen katkaiseminen. Rautatie
hallitus on antanut tarkempia maarayksia voimassaolevan tyosopimuslain 31 §:n 
tulkinnasta Jrirjelmallaan To n:o H. 699, 29. 3. 1946. 

Palkan maksamisesta tyontekijalle sairauden aikana talousosaston johtaja 
ilmoitti kirjelmallaan n:o To 1611, 29. 3. 1946 sosiaalimini terion antamista 
ohjeista tyosopimuslain 20 §:n soveltamisesta. 

8 tunnin tyoaikalain alaisten viran tai toimen haltijain tyoajasta neljaa 
viikkoa lyhyempana tyokautena on rautatiehallitus antanut kirjelmallaan To 
H. 381, 11. 2. 1946 tarkempia ohjeita. 

Veroennakon pidattamisesta tyontelrijalle sairaus- ja vuosiloman ajalta 
maksettavasta palkasta talousosaston johtaja tiedoitti kirjelmallaan n:o To 193, 
26. 2. 1946. 

Valtion tyontekijain perhelisan maksamisesta valtioneuvosto paatti 7. 2. 
1946 antaa lahemmat ohjeet valtioneuvoston 28. 12. 1944 antaman paatoksen 
soveltamisesta lukien l. l. 1946, jotka ohjeet rautatiehallitus tiedoitti Jrirjel
mallaan To n:o H. 203, 15. 2. 1946. 

Yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon olevien toimihenkiloiden ja 
tyontekij ain matkakustannusten korvauksesta j a paivara.hasta antoi rautatie
hallitus uudet maaraykset kirjelmallaan To n:o H. 400 , 15. 2. 1946. 

Valtioneuvoston 16. 7. 1946 tekemasta paatoksesta valtion viran tai toimen 
tahi ylimaaraisen toimen haltijoille seka eraille muille toimihenkiloille suori
tettavasta kalliinajanlisasta lulrien 1. 1. 1946 rautatiehallitus tiedoitti kirjel
mallaan To n:o H. 1385, 24. 7. 1946: 

Kansanelakevakuutusmaksun enimmaismaaran valtioneuvosto vahvisti 
21. 12. 1945 antamallaan paatoksella lukien l. l. 1946 kolmeksituhanneksi mar
kaksi, josta talousosaston johtaja ilmoitti kirjelmallaan n:o 465, l. 3. 1946. 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella suoritettavista paivarahoista valtio
neuvosto 31. l. 1946 antoi yksityiskohtaiset maaraykset, jotka rautatiehallitus 
tiedoitti kirjelmallaan To n:o H . 277, 11. 2. 1946. 

Venalaisissa kauttakulkujunissa saattajina toimiville konduktooreille ja 
veturimiehille suoritettavasta matkakorvauksesta rautatiehallitus antoi kir
jelmallaan To n:o H. 361, 11. 2. 1946 tarkempia maarayksia. 
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Valtion toissa noudatettavasta paikkakuntaluokituksesta, joka astui voi
maan I. 4. 1946 sisaltyy lahemmat maaraykset rautatiehallituksen kirjelmiian 
To n:o H. 736, 7. 6. 1946. 

Tyontekijain vuosilomista on rautatiehallitus kirjelmallaan To n:o H. 956, 
7/6. 1946 antanut uusia maarayksia. 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella suoritettavista paivarahoista valtio
neuvosto muutti paatoksellaan 4. 4. 1946 aikaisemmin 31. l. I946 antamansa 
paatoksen 2 ja 3 kohdan toisin kuuluvak i ja etta paato ta oli sovellettava 
lukien 1. l. 1946, talousosaston johtaja ilmoitti kirjelmallaan n:o To 965, 
10. 4. 1946. 

Pohjois-Suomen havitetylla a.lueella suoritettavista paivarahoista valtio
neuvosto antoi I8. 7. I946 uudet maaraykset, jotka rautatiehallitus tiedoitti 
kirjelmallaan To n:o H. 277, 2. 8. I946. 

Yksityisoikeudellisessa tyosuhtee sa valtioon olevien toimihenkilOiden ja 
tyontekijain matkakustannusten korvauksesta kulkulaitosten ja yleisten toi
den ministerio on tyoehtosopimustoimikunnan esityksesta ja valtioneuvoston 
raha-asiainvaliokunnan lausunnon mukaisesti vahvistanut mainitussa tyo
suhteessa valtioon olevien toimihenkiloiden j a tyontekij oiden m atkakustan
nusten korvaamisen ja paiviirahan maksuperusteet voimaanastuviksi 1. 6. I946 
lukien toistaiseksi. Rautatiehallitus tiedoitti naista alaisilleen kirjelmiillaan 
To n:o H. 400, 7. 6.I946. 

Elakkeeseen oikeuttavassa valtion tyossa oleville tyontekijoille annetta
vasta tyokirjasta I4. l. 1926 annetun valtioneuvoston paatoksen I §:n ja 3 §:n 
I momentin muuttamisesta rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o 
H. 599, 21. 6. 1946. 

Tyontekijain vuosilomalaki julkaistiin asetuskokoelmassa 27. 4. I946 ja 
saattoi rautatiehallitus mainitun lain alaistensa tiedoksi kirjelmallaan To n:o 
H. 956, 7. 5. I946. 

Avustuksen myontamisesta rautatielaisille loman viettoa varten Loma
liitto-nimisen yhdistyksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan yhdistyksen 
omistamissa lomanviettopaikoissa aikana I2. 6-19. 9. I946 rautatiehallitus 
ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 875, 25. 5. I946. 

Tyontekijain tapaturmasairausajan palkkauksesta ta.lousosa ton johtaja 
antoi selventavia maarayksia kirjelmallaan n :o To 342, 3 .5 . 1946. 

Tulo- j a omaisuusveron, kunnallisveron seka kansanelakevalmutusmaksun 
ennakkoperinnasta julkaistiin asetuskokoelmassa 21. 11. 1946 ennakkoperinta
laki, laki kansanelakelain muuttamisesta seka valtioneuvoston paatos ennakko
perintalain taytantoonpanosta ja soveltamisesta, jotka rautatiehallitus antoi 
tiedoksi erikoi maarayksineen kirjelmallaiin To n:o 3 379, 30. Il. 1946. 

Virastojen tyoajasta 29. 12. 1922 annetun asetuksen erinaisten §§:ien muut
tamisesta hallinto-o aston johtaja tiedoitti kirjelmiillaan n:o 21, II. 6. I946. 

Rautatielaakarin toimittamasta tutkimuksesta maksettavasta korvauksesta 
rautatiehallitus maarasi kirjelmallaan To n:o H. 2044, 8. II. 1946, etta sai
raan- ja terveydenhoidon ohjesaannon 9 §:n 2 kohdassa mainitusta todistuk
sesta on rautatielaakarille tuleva korvaus lukien I. 12. I946 korotettu 100 
markaksi. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti kirjelmallaan n:o 4189, 
I3. 7. 1946, etta valtionrautateiden tyontekijain vuosilomat saadaan vuonna 
I946 maarata voimassaolevasta tyontekij ain vuosilomalaista poiketen siten, 
etta vuosiloman pituus lasketaan syyskuun I paivaan I946 menne sa palvellun 
tyoskentelyajan perusteella, josta rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To 
n:o H. I348, 13. 7. 1946. 

7. 6. 1946 annetun asetuksen valtion tyossa olevien tyontekijain oikeu
desta elakkeeseen 17. 6. 1925 annetun asetuksen 1, 3 j a 5 § :ien muuttamisesta 
rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan Tq n:o H. 599, 21. 6. 1946. 

22 
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19. 4. 1929 rautatiehallituksen vahvistaman alokasohjesaannon 36 §:non 
rautatiehallitus kirjelmallaan Hlo n :o 125, 11. l. 1946 muuttanut seuraavan 
sisaltoiseksi: Voidakseen tulia nimitetyksi hallinto- tai talousosaston kirjurin 
tai kirjanpitajan virkaan tai hallinto-osaston kanslistin tahi talousosaston 
tarkkaajan virkaan, on asianomaisen suoritettava naita osastoja varten maa
ratty virkatutkinto. Yleisen liikennevirkatutkinnon tai tariffiosaston virka
tutkinnon suorittaminen tuottaa saman patevyyden. 

Valtioneuvoston paatoksesta 21. 12. 1945 eraista perusteista kansanelake
vakuutusmaksun maaraamiseksi kansanelakelain 3 §:n 1 ja 2 momentin nojalla, 
sellaisina kuin ne ovat 30. 12. 1943 annetussa laissa, jonka mukaan sanotun 
lain 3 §:n 1 momentissa mainitun vakuutusmaksun enimmaismaara vahvis
tettiin kolmeksituhanneksi ja vahimmaismaara kolmeksisadaksi markaksi seka 
saman lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun samassa taloudes a elavien avio
puolisoiden yhteenlaskettujen vuositulojen maaran neljaksikymmeneksi
tuhanneksi ja sen aviopuolison vuositulon maaran, joka ei ole perheen paa
asiallinen huoltaja kahdeksaksituhanneksi markaksi lukien I. I. I946 rautatie
hallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o 234, I8. l. I946. 

Valtion tyossa olevien tyontekij ain oikeudesta elakkeeseen I7. 6. I925 an
nettuun asetukseen I6. 4. I943 annetulla asetuksella lisatyn 6 a §:n muutta
misesta lukien I. l. I946 rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 599, 
I5. 3. 1946. 

Tyontekijain perhelisaa koskevien virkatodistusten liittamisesta tammi
kuun tilitodisteihin rautatiehallitus antoi kirjelmallaan To n:o H. 2105, 
22. Il. I946 asianmukaiset ohjeet. 

Reservipalveluksen lukemisesta hyvaksi virkalomiin nahden rautatiehallitus 
tiedoitti kirjelmallaan Hlo n:o H. I437, I5. Il. 1946 valtioneuvoston 7.Il. 
I946 antamasta paatoksesta. 

Yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa olevien tyontekijain proteesin korjaa
miseen menevalta tyosta poissaoloajalta maksettavasta palkasta rautatie
hallitus antoi kirjelmallaan To n:o H. 2I45, 29. Il. I946 lahemmat maa
raykset. 

15. 2. 1946 annetu ta lai ta seka valtioneuvoston paatoksesta tyontekijain 
tapaturmavakuutuslaissa saadettyjen korvausten korottamisesta lukien 1 .l. 
I946 kuin myos valtioneuvoston paatoksesta tyontekijain tapaturmavakuutus
lain I §:ssa tarkoitetun vuosityoansion maarasta rautatiehallitus tiedoitti V. R:n 
kaskylehdessa n :o I2/I946. 

Valtionrautateiden elakelaitoksen osakkailta kuolinpesan puolesta perit
tavat elakemaksut oikeutti valtioneuvosto 2I. 3. I946 tekemallaan paatoksella 
lukien I. 4. I946 kahden vuoden aikana kantamaan sanotut maksut kaksin
kertaisina, yli-ikamaksuja kuitenkaan lukuunottamatta, seka koroittamaan 
kuolinpesaelakkeita vastaavana aikana 65 %:lla elakkeiden perusmaarista, 
talousosaston johtaja ilmoitti kirjelmallaan n:o To 396, 2. 4. I946. 

Veturimestarin viransijaisiksi maaratyille veturinkuljettajille voidaan 
kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirjelman n:o 4989, 28. 8. I946 
mukaisesti suorittaa veturimestarin palkan lisaksi enintaan I 500 markan 
suuruinen lisapalkkio kuukautta kohden, tiedoitti koneosaston johtaja kirjel
mallaan n:o Koh 729/2327, 6. 9. 1946. 

Jarjestelymestarien viran ijai ina toimiville ylikondukt66reille ja konduk
tooreille voidaan kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirjelman 
n:o 5197, II. 9. 1946 mukaisesti suorittaa jarjestelymestarin palkan lisaksi 
I 000 markan lisapalkkio kuukaudessa, ilmoitti liikenneosaston johtaja kir
jelmallaan n:o H. 2097, I9. 9. 1946. 

Kaikille yli vuoden palvelleille alokkaille on rautatiehallitus kirjelmaa 
n:o H. 67/9411, 30. 8. 1946 seuranneessa luettelossa mainittujen palkkioiden 
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lisaksi maksettava 8 400 markan suuruinen vuotuinen erikoislisa, iln:oitti 
talou o aston johtaja kirjelmallaan To n:o 218, 2. 10. 1946. 

J aksonhuoltopaallikon patevyysvaatimuksista rautatiehallitus tiedoitti kir
jelmallaan Hlo n:o H. 512, 24. 5. 1946. 

Automiesten -autonkuljettajain esimiehen, autonasentajain ja 1 ja 2 luo
kan autonkuljettajan patevyysvaatimuksista rautatiehallitus ilmoitti kirjel
mallaan Hlo n:o H. 819, 17.5.1946. 

Valtionrautateiden linjahallinnossa palvelevalle konttoriapulaiselle, joka on 
suorittanut alustavan liikennevirkatutkinnon, voidaan maksaa lukien I. 1. 1946 
valtioneuvoston paatoksessa 16. 7. 1946 mainittua kalliinajanlisaa, ilmoitti 
liikenneosaston johtaja kirjelmallaan Lko n:o H. 1 425, 9/8. 1946. 

Linjahallinnossa palveleville ei voida suorittaa valtioneuvoston paatoksessa 
16. 7. 1946 edellytettya kalliinajanlisaa silta ajalta, jolloin asianomainen on 
oppikursseilla tai muutoin palkallisella opintolomalla, tiedoitti rautatiehallitus 
kirjelmallaan To n:o H. 1603, 30. 8. 1946. 

v. 1947· 

Valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 22.11.1942 annetun lain 
erinaisten pykalien muuttamisesta lukien I. 1. 1947, asetus valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta ja valtio
neuvoston paatos valtion viran tai toimen tahi ylimaaraisen toimen haltijoille 
seka era.ille muille toimihenkiloille suoritettavasta kalliinajan lisasta annetun 
valtioneuvoston paatoksen kumoamisesta julkaistiin V. R. kaskylehdessa 
n:o 22/1947. 

Sairasavustusten myontamisesta ylimaaraisille virkailijoille, jotka ovat 
menettaneet palkkaetunsa sairasloman ajalta, rautatiehallitus ilmoitti kirjel
mallaan Lko n:o 3486/14 685, 13. 12. 1946, etta mainitun sairausavustuksen 
myontaa lukien I. 1. 1947 liikenneosaston linjahallinnossa liikennejakson 
paallikko. 

Asetuskokoelmassa julkaistu, 2. 8. 1946 annettu tyoaikalaki, joka tuli voi
maan I. 1. 1947 ja 30. 12. 1946 annettu valtioneuvoston paatos tyoaikalain 
voimaantulon lykkaamisesta erailla aloilla sisaltyvat V. R. kaskylehteen 
n:o 2/1947. · . 

Eraille valtionrautateiden linjahallinnossa palveleville viran tai toimen tahi 
ylimaaraisen toimen haltijoille seka muille toimihenkiloille lukien 1. 1. 1946 
suoritettavasta kalliinajanlisasta 16. 7. 1946 annettua valtioneuvoston paatosta 
on valtioneuvosto 19. 12. 1946 muuttanut siten, etta valtionrautateiden linja
hallinnon liikenneosastossa palveleville alokkaille 30. 11. 1946 jalkeen kuluvalta 
aj alta palkkausta suoritettaessa, luetaan erikoislisan saantiin nahden hyvaksi 
myos se aika, minka asianomainen on ollut valtionrautateiden palveluksessa 
liikennetyolaisena, josta talousosaston johtaja tiedoitti kirjelmallaan n:o Toj 
14, 4. 1. 1947. 

Veroennakon pidattaminen virantoimitusrahoista. Talousosaston johtaja 
on kirjelmallaan n:o To 1718, 17.1.1947 ilmoittanut valtiovarainministerion 
paatoksesta, ettei veroennakon pidatysta ole toimitettava asemapaikan ulk.o
puolella suoritetun tyon perusteella maksettavista ttmti- ja yorahoista, mutta 
etta kaikki muut virantoimitusrahat samaten kuin myos tunti- ja yorahat, 
jos ne maksetaan asemapaikalla suoritetusta tyosta, on katsottava kokonai
suudessaan veronalaiseksi tuloksi, josta veron pidatys on toimitettava. 

Valtioneuvoston paatos 30.12.1946 tyopalkkojen saannostelysta, jolla ku
mottiin tyopalkkojen saannostelysta 19. 6. 1945 ja sen muuttamisesta 16. 5. 
1946 annetut valtioneuvoston paatokset tiedoitettiin rautatiehallituksen kir
jelmiilla n:o To 191 , 24. 1. 1947. 

Henkilo· 
kunta. 
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Het>ki io. Valtion asunnon luovuttamisesta palveluk esta erotessa rautatiehallitus 
ktltl ta . 

antoi kirjelmalH.i.an To n:o H. 133, 17.1.1947 erinaisia maarayksia. 
Korvauksen maksamisesta junahenkilokunnalle virantoimituksesta asema

paikan ulkopuolella antoi rautatiehallitus kirjelmallaan To n:o H . 244, 31. I. 
1947 lisaselvityksia mainitun korvauksen maksamisesta. 

Avustuksen maksaminen tyontekijalle sairauden aikana lukien 1. 2. 1947 
vahvistettiin 80 markaksi paivalta valtion siviilisairaaloiden alimmassa eli 
kolmanne sa maksuluokassa, ilmoitti talousosaston johtaja kirjelmallaan n:o 
To 282/398, 31 .1. 1947. 

V. R:n Hankasalmen sahan ylimaaraisen konttoripaallikon patevyysvaati
muksista rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan Hlo n:o H. 357, 7 .2. 1947. 

Junahenkilokunnan virantoimitusrahojen maksamisesta junien myohas
tyessa antoi rautatiehallitus kirjelmallaan To n:o H. 403, 14. 2. 1947 tarkempia 

· ohjeita. 
Tyontekij ain 27. 4. 1946 annetun vuosilomalain 17 ja 22 §§:ien muuttami

esta rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan n:o To H . 467, 20. 2. 1947. 
Valtion tyossa olevien tyontekijain oikeudesta elakkeeseen annetun ase

tuksen muuttamisesta, koskien 6 a §:n mukaan laskettavien elakkeiden suu
ruutta vuoden 1947 aikana, rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o 
H. 468, 20. 2. 1947. 

Sosiaaliministerion paatoksesta tyopalkkojen saannostelyssa kaytettavasta 
paikkakuntaluokittelusta lukien 1. 2. 1947 rautatiehallitus ilrr:.oitti kirjelmal
laan To n:o 552, 7. 3. 1947. 

Virantoimitusrahasaannon 1 §:n 2 kohdan tulkinnasta on rautatiehallitus 
kirjelmallaan To n:o H. 625, 21. 3. 1947 antanut tarkempia maarayksia. 

Omaa virkaansa tai tointansa tahi ylimaaraista tointansa ylempaa virkaa 
tai tointa tahi ylimaaraista tointa hoitavan palkkauksen maksamisesta hanen 
oman virka- tai sairaslomansa aikana on rautatiehallitus kirjelmallaan To 
n:o H. 603, 21. 3. 1947 antanut tiedoksi valtioneuvoston omaksuman kannan 
asiassa. 

Tyoaikalain soveltamisesta julkisten yhteisojen viran tai toimen haltijoihin 
30. 12. 1946 annetusta asetuksesta ja valtioneuvoston 28. 3. 1947 antamasta 
paatoksesta tyoaikalain voimaantulon lykkaamisesta eraissa laitoksissa t~e
doitettiin V. R:n ka kylehdessa n:o 18/1947. 

EnnakkoperintiHain ll §:n valiaikaisesta muuttamisesta ja valtiovarain
ministerion paatoksesta ennakkoperintalain 11 §:ssa tarkoitetuista pidatys
taulukoista, koskien taulukkojen mukaisten pidatysmaarien alentamista 
15 %:1la lukien 1. 4. 1947, tiedoitettiin .v. R:n kaskylehdessa n:o 18/1947. 

Liikenneoppilaiden ja alokkaiden palkkauksen jarjestamiseksi yhden
mukaiseksi liikenneosaston johtaja antoi kirjelmallaan n:o H . 418, 19. 4. 1947 
tarkemmat maaraykset 1. 5. 1947 lukien. 

Avustuksien myontamisesta rautatielaisille loman viettoa varten Loma
liitto-nimisen yhdistyksen omistamissa lomanviettopaikoissa aikana 29. 5-
17. 9. 1947 rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 543, 9. 5. ja 
23. 5 . 1947. 

Veroennakonpidatyksesta viran tai toin:en haltijoille takautuvasti maksetta
vasta palkkauk esta ilmoitti talousosaston johtaja kirjelmallaan n:o 1005, 
8. 5. 1947 valtiovarainministerion tulkinnan asiasta. 

Tyontekijain perhelisan maksamisessa on kulkulaitosten ja yleisten toiden 
ministerion ilmoituksen mukaan noudatettava samoja periaatteita kuin sanot
tuja lisia valtion viran tai toimen haltijoille maksettaessa, talousosaston johtaja 
tiedoitti kirjelmallaan n:o 1014, 9. 5 . 1947. 

Valtion ylimaaraisista toimista 19. 1. 1943 annetun asetuksen muuttami
sesta lukien 1. 1. 1947 julkaistiin V. R. kaskylehdessa n:o 26/1947. 
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Tyoajasta valtion virastoissa seka valtion viran ja toimen haltijain vuosi
lomista 9. 5. 1947 annettu asetus tiedoitettiin rautatiehallituk en kirjelmalla 
n:o To H. 1067, 23. 5. 1947. 

Sunnuntaityokorotuksesta sisaasiainministerio antoi paatoksen 12. 5. 1947, 
jonka mukaan tuntipalkkaa nauttiville tyosopimussuhteessa oleville henkiloille 
on suoritettava tyoaikalain 18 §:n mukaista korotusta lukien l.l. 1947 tehdysta 
sunnuntaityosta, joka ei ole yli- tai hatatyota. Rautatiehallitus tiedoitti 
tasta kirjelmallaan IDo n:o H. 433, 19. 5. 1947. 

2. 8. 1946 annetun tyoaikalain 18 §:n 2 momentin maaraysten tulkinnasta 
sunnuntaityosta maksettavasta palkasta rautatiehallitus antoi selventavia 
ohjeita V. R. kaskylehdessa n:o 27/1947. 

Viran tai toimen haltijain seka valtion tyo sa olevien tyi:intekijain oikeu
desta elakkeeseen annettujen lakien ja asetusten muuttamisesta lukien 16. 5. 
1947 rautatiehallitus tiedoitti V. R. kaskylehdes a n:o 27/1947. Samassa 
kaskylehdessa on myoskin julkaistu laki ja asetus eraiden valtion varoista 
elaketta saavien henkiloiden elake-eduista, joka laki ja asetus astui voimaan 
I. I. 1947. 

Takautuvasti suoritettavan palkkauksen maksamisesta ylimaaraisen ja 
tilapaisen toimen haltijoille valtioneuvosto muutti 22. 5. 1947 28. 4. 1947 anta
maansa paatosta, joka koski takautuvasti suoritettavaa palkkauk en korotusta. 
Paatoksesta talousosaston johtaja ilmoitti kirjelmallaan n:o To 791, 27. 5. 1947. 

Valtioneuvoston kanslian paatok esta tyoajasta valtion virastoissa seka 
valtion viran ja toimen haltijain vuosilomi ta 9. 5. 1947 annetun asetuksen 
soveltamisesta talousosaston johtaja tiedoitti kirjelmallaan n:o To ll33, 
7. 6. 1947. 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella suoritettavista paivarahoista ilmoitti 
talousosaston johtaja kirjelmallaan n:o 1212, 3. 6. 1947, valtioneuvoston paa
tok esta 22. 5 . 1947 . 

Valtioneuvoston paatoksesta 22. 5. 1947 virkamatkojen matkustusluokista 
ja paivarahasta rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan n:o H. ll25 , 6. 6. 1947. 

Autonasentajaoppilaiden palkkauksen jarjestelysta lukien I. 6. 1947 lii
kenneosaston johtaja tiedoitti kirjelmallaan n:o H. 844, 6. 6. 1947. 

Veronpidatysten toimittami esta virkaan ja toimeen liittyvista Jisapalk
kioista seka sivutoimista ja tilapaisista toista maksettavista palkkioista rauta
tiehallitus antoi yhdenmukai en menettelyn aikaansaamiseksi kirjelmallaan 
n:o H. ll74, 13. 6. 1947 selventavia maarayksia. 

Yksityisoikeudellises a tyosopimussuhteessa olevien tyontekij ain lukien 
16. 5. 1947 maksettavasta palkanlisasta annetuista valtioneuvoston ohjeista 
talousosaston johtaja ilmoitti kirjelmallaan n:o 157, 14. 6. 1947. 

Tyontekij ain vuosilomasta ilmenneiden erilaisten tulkintain johdosta 
talousosaston johtaja antoi kirjelmallaan n:o 407, 14. 6. 1947 tarkempia ohjeita. 

Vuosilomalain mukaisen loma-ajan palkan suorittamisesta huomautti 
talousosaston johtaja kirjelmallaan n:o To 1251, 7. 6. 1947, etta tyontekijain 
sanotun lain mukainen loma-ajan palkka on suoritettava valittomasti ennen 
loman alkamista, eika missaan tapauksessa aikaisemmin kuin viimeistaan 
saannollises a palkanmaksutilaisuudessa ennen lomaa. 

Tyontekij ain matkakustannusten korvaamisesta kulkulaitosten j a yleisten 
toiden ministerion tyovoima-asiain osaston kiertokirjeessaan n:o 30, 29. 5. 1946 
antamia maarayksia on sovellettava myos tilapaistehtavia varten tehtyihin 
tyomatkoihin, talousosaston johtaja ilmoitti kirjelmallaan n:o 891, 19. 6. 1947. 

Valtion tyontekijain perhelisista 7. 2. 1946 annettua valtioneuvoston paa
tosta ilmoitti valtioneuvosto muuttaneensa siten, etta sanotun paatoksen 2 
kohdassa mainitun perhelisan suuruus lukien I. I. 1947 korotetaan 200 mar
kasta 500 markkaan kuukaudessa .. Rautatiehallitus tiedoitti asiasta kirjelmal
laan To n:o 958, 27. 6. 1947. 

Henkilo· 
kttllta. 
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Tilapai een tehtavaan tai harjoittelua varten valtionrautateiden palveluk
seen otettujen henkiloiden vuosilomista antoi rautatiehallitus kirjelmallaan 
To n:o H. 1067, 4. 7. 1947 tarkempia maarayksia. 

Valtiovarainministerion paatoksesta palkan laskemisperusteista ennakko
perintalain 4 §:n 3 momentissa mainituissa tapauksissa seka saman ministerion 
paatOksesta ennakkoperintalaissa saadetyssa palkanpidatyksessa noudatetta
vasta luontoisetujen raha-arvosta rautatiehallitus ilmoitti V. R. kaskylehdessa 
n:o 35/1947. 

Yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon olevien tyontekij ain j a toimihen
kiloiden matkakustannusten korvaamisesta ja paivarahan maksuperusteista, 
jotka sisaltyvat kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion tyovoima-asiain 
osaston kiertokirjeeseen n:o 30, 29. 5. 1946, annettujen maaraysten muuttami
sesta talousosaston johtaja tiedoitti kirjelmallaan n:o To 1558, 26. 7. 1947. 

Junahenkilokunnan virantoimitusrahasaannon ja sen soveltamismaaraysten 
muuttamisesta lukien l. 8.1947 valtioneuvoston 24. 7. 1947 tekemastapaatok
sesta ilmoitti rautatiehallitus kirjelmallaan To n:o H. 744, 1. 8. 1947. 

Valtion viran tai toimen haltij ain palkkauksesta 19. 1. 1943 annetun ase
tuksen 6 §:ssa mainittujen, ikalisaa koskevien saannosten muuttamise ta 
lukien l. l. 1947 rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 1543, 29. 8. 
1947. 

Tyoehtosopimuksen 13 §:n edellyttamista suoja- ja sadevaatteista rauta
tiehallitus antoi kirjelmallaan n:o H. 803/8737, 22. 8. 1947 tarkempia maa
rayksia. 

Ikalisaa koskevien saannosten soveltamisesta valtiovarainministeriO antoi 
kirjelmallaan n:o 5007, 2. 9. 1947 tarkempia maarayksia, joista maarayksista 
rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 1385, 19. 9. 1947. 

Tyontekijoille maksettavaa korvau ta tyoskentelysta asemapaikan ulko
puolella valtioneuvosto paatti muuttaa siten, etta liikennetyontekijoille 
samoinkuin muillekin tyosopimussuhteessa valtionrautateihin oleville tyon
tekijoille lukien 1. 10. 1947 maksetaan korvausta samojen perusteiden mukaan 
kuin muillekin tyosopimussuhteessa oleville valtionrautateiden tyontekijoille, 
josta valtioneuvoston paatoksesta rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To 
n:o H. 210, 3. 10. 1947. · 

Valtion tyossa olevien tyontekijain terveyden- ja sairaanhoidon ohje
saannon soveltamisesta valtion toiden huoltotoimikunta Hthetti rautatie
hallitukselle tiedoksi otteet kokoustensa n:o 14, 18. 6. 1947 ja n:o 17, 4 . 9. 
1947 poytakirjoista, joista ilmenee huoltotoimikunnan omaksuma kanta 
edellamainitun ohjesaannon eraiden kohtien tulkinnasta, rautatiehallitus tie
doitti kirjelmallaan To n:o H. 1739, 3. 10. 1947. 

Tyontekijain palkan laskemisesta vuosi- ja sairasloman ajalta sunnuntai
tyokorotuksen ja vuorotyolisan osalta sosiaaliministerio on kirjelmallaan n :o 
1885/940, 7. 10. 1947 antanut tarkemmat ohjeet, joista rautatiehallitius 
tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 603, 24. 10. 1947. 

Viransijaisten vuosilomista erinaisissa tapauksissa valtioneuvoston kanstia 
rautatiehallituksen tiedustelun johdosta on kirjelmallaan n:o 774, 8. 10. 1947 
antanut tarkempia maarayksia, joista rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan 
To n:o H. 1067, 24. 10. 1947. 

Palkkauksen tarkistamismahdollisuuden varaamisesta viran tai toimen 
tahi y1imaaraisen toimen haltijoille rautatiehallitus antoi kirjelmallaan n:o H. 
1897, 31. 10. 1947 tarvittavat ohjeet. 

Tyovoimatilaston laatimisesta vuoden 1948 alusta rautatiehallitus a.ntoi 
kirjelmallaan n:o H. 1866, 21. 10. 1947 asianmukaiset ohjeet. 

Valtioneuvoston 3 . 10. 1947 antamasta paatoksesta tyopalkkojen saannos
telysta lukien l. 10. 1947 tarvittavine lisamaarayksineen rautatiehallitus 
ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 1920, 7. 11. 1947. 
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Sunnuntaityokorvauksen maksamisesta antoi valtioneuvosto 13/ll. 1947 
tekemallaan paatoksella tarkemmat ohjeet, jotka rautatiehallitus omine lisa
ohjeineen tiedoitti kirjelmallaan IDo n:o H. 1617, 15. 11. 1947. 

Valtionrautateiden ylimaaraisten ja tilapaisten talonmiesten uudet vuosi
palkkiot ja palkkiot valtiovarainmini terio vahvisti lukien I. l. 1947, josta 
rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 455, 21. II. 1947. 

Ikalisaan oikeuttavasta valtion palveluksesta erinaisissa toimissa kuten 
paatoimisena virkamiesharjoittelijana, liikenne- ja konttorioppilaana, alok
kaana, tilapaisena toimen haltijana j. n. e., antoi valtiovarainministerio tar
vittavia ohjeita kirjelmillaan n:t 4974, 2. 9. 1947 ja 6143, 6. 11. 1947, joista 
rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 1385, 21. 11. 1947. 

Palkanmak ussa tyosta eroaville _tyontekijoille noudatettavasta menette
lysta rautatiehallitus antoi kirjelmallaan To n:o H. 2013, 21. II. I947lahempia 
maarayksia. 

Raskaan tyon lisan suorittamisesta naispuolisille liikennetyontekijoille 3. 
palkkaryhmassa on talousosaston johtaja kirjelmallaan n:o To 2291/4078, 
21. ll. 1947 antanut asianomaiset maaraykset. 

Valtion tyossa olevien tyontekijain terveyden- ja sairaanhoidon ohje
saannon 8 §:n saannosten soveltamisesta sairausajan palkan laskemiseen nah
den on rautatiehallitus kirjelmallaan To n:o H. 1739, 5. 12. 1947 antanut 
tarkempia ohjeita. 

Perhelisan maksamisesta valtion tyontekijoille valtioneuvoston 8. 11. 1947 
vahvistamien yleisten maaraysten mukaisesti rautatiehallitus ilmoitti kirjel
mallaan To n:o H . 958, 12. 12. 1947. 

Valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun lain ja asetuksen 
muuttamisesta lukien I. 10. 1947, valtion ylimaaraisista toimista annetun 
asetuksen muuttamisesta j a valtiovarainministerion paatoksesta valtion viran 
tai toimen haltijain kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden maaraa
misesta edellamainitusta paivasta lukien , kuin myos valtion viran tai toin;en 
haltijain palkkausten uudelleen jarjestelya koskevista maarayksista ja ohjeista 
rautatiehallitus ilmoitti V. R:n kaskylehdessa n:o 60/1947. 

Vaatetus- y. m. huoltotarvikkeiden myynnista rautatielaisille rautatie
hallitus tiedoitti V. R. kaskylehdessa n:t 2, 8, 10, 14, 16, 30 ja 34/1947. 

v. 1948. 

Tilapaisen toimen haltijain ja eraiden muiden valtion palveluk essa olevien 
henkiloiden perhelisan maksamisesta lukien I. 10. 1947 kulkulaitosten ja yleis
ten toiden ministerio antoi erinaisia maarayksia kirjelmallaan n:o 6675, 
22. 12. 1947, josta rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 2203, 
2. I. 1948. 

Valtioneuvoston 23. 12. 1947 ja valtionvaraiministerion samana paivana 
tekemasta paatoksesta valtion viran tai toimen tahi ylimaaraisen toimen 
haltijain palkkausten yleisesta tarkistuksesta virallisen elinkustannusindek
sin toteamiseksi rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 57, 9.1.1948. 

Tyopalkkojen indeksitarkistuksesta antoi sosiaaliministerio 22. 12. 1947 
paii.tOk en valtion tyosopimussuhteessa olevien tyontekijain palkkojen korot
tamisesta lukien I. I. 1948 5.5 %:lla, josta paatoksesta rautatiehallitus tiedoitti 
kirjelmallaan To n:o H . 24, 9. I. 1948. 

Matkakustannusten korvauksesta ja paivarahasta annetun asetuksen muut
tamisesta seka valtioneuvoston paatoksesta virkamatkojen matkustusluokista 
ja paivarahasta lukien I. l. 1948 rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o 
H. 58, 9. I. 1948. 

H enkiZO. 
kunta. 
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Sunnuntaityokorvausta nauttivien luetteloon siirretyista erinaisista viran 
haltijoista seka sanotun korvauksen maksamisesta joissakin tapauksissa rauta
tiehallitus tiedoitti kirjelmallaan Hlo n:o H. 32, 9. l. 1948. 

Valtiovarainministerio ilmoitti kirjelmallaan n:o 6943, 18 . 12. 1947 vahvis
taneensa rautatielaitoksen linjahallinnon ylimaaraisen varastomestarin palk
kausluokan lukien I. 10. 1947 l8:ksi, jossa vuosipalkkio on 145 200 markkaa, 
rautatiehallituksen kirjelma To n:o H. 62, 16. l. 1948. 

Sairausavu tuksen linjahallinnon koneosaston seka konepajojen ylimaarai
sille virkailijoille j a tyolaisille myontaa lukien 1. I. 1948 asianomaisen varikko
jakson tai konepajan paallikko. Rautatiehallituksen kirjelma Ko n:o H. 
60/264, 8. l. 1948. 

Tilapai een tehtavaan tai harjoittelua varten valtionrautateiden palveluk
seen otettujen henkiloiden palkkioiden yleisesta tarkistuksesta, mikali koskee 
palkkioiden korottamista lukien 1. 1. 1948 rautatiehallitus antoi lahempia 
ohjeita kirjelmallaan To n:o H . 37, 26. I. 1948. 

Sunnuntaityon rajoittamisesta rautatiehallitus antoi erinaisia maarayksia 
kirjelmallaan Hlo n:o H. 1617, 20. l. 194;8. 

Valtioneuvoston 12. 12. 1947 antamasta paatoksesta valtion viran tai toi
men haltijain virka-asunnoista ja luontoiseduista seka valtionrautateiden 
viran tai toimen haltijoille vuokratuista valtion asunnoista kannettavista 
va tikkeista lukien 1. 11. 1947 rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o 
230, 30. l. 1948. 

Valtion tyontekijain perhelisan maksamisen tarkkailusta rautatiehallitus 
tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 210, 30. I. 1948. 

Valtion viran tai toimen haltijain oikeudesta elakkeeseen 30. 12. 1924 
annetun lain seka valtion ylimaaraisen toimen haltijain oikeudesta elakkeeseen 
12. 2. 1943 annetun asetuksen kuin myos valtion tyossa olevien tyontekijain 
oikeudesta elakkeeseen 17. 6. 1925 annetun asetuksen muuttamisesta kaikki 
lukien 1. I. 1948 rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n :o H . 219, 30. I. 
1948. 

Tyontekijain tapaturmavakuutuslaissa saadettyjen korvausten korottami
sesta lukien I. I. 1948 rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 209, 
30. l. 1948. 

Erittain likaisen tyon lisan on katsottava kuuluvan siihen palkkaan, jonka 
mukaan tyontekijain palkkaedut vuosiloman ajalta maaraytyvat. Rautatie
hallituksen kirjelma To n:o H. 213, 30. I. 1948. 

Sosiaalimini terion paatoksesta 30/ l. 1948 tyopalkkojen saannostelyssa 
kaytettavasta paikkakuntaluokittelusta lukien 1. l. 1948 rautatiehallitus tie
doitti kirjelmallaan To n:o H. 82, 5. 2. 1948. 

Rata-auton kuljettajan patevyysvaatimukset rautatiehallitus vahvisti kir
jelmallaan n:o H . 183, 30. I. 1948 voimaan tuleviksi 1. 7. 1948. 

Valtioneuvoston paatoksesta 30. 12. 1947 valtion viran tai toimen~haltijain 
virka-asunnoista ja luontoisetujen vastikkeista annetun valtioneuvoston paa
tok en muuttamisesta, mikali koskee ruuasta pidatettavaa vastiketta ja joka 
paato tuli voimaan 1. I. 1948 rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o 
H. 230, 13. 2. 1948. 

Valtiovarainmini teriOn paatoksesta 7. 2. 1948 ylimaaraisten ylemman ja 
alemman palkkausluokan teknikkojen vuosipalkkioiden maaraami esta lukien 
1. 10. 1947 rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H . 128, 20. 2. 1948. 

Junahenkilokunnan virantoimitusrahojen laskemisesta aikana 1. l.-30. 4. 
1948 rautatiehallitus antoi kirjelmallaan To n:o H . 424, 27. 2. 1948 kulku
laitosten j a yleisten tOiden ministerion oikeutuksen mukaisesti lahempia 
maarayksia. 

Sosiaalimini terion palkkaosaston kirjelmassa n:o 206/44 A/48/76, 13. 2. 
1948 myonnettiin niille aikapalkalla tyoskenteleville liikennetyontekijoille, 
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j ot ka eivat saa tuotantopalkkiota tai urakkakompensatiota, palkkapaatoksen 
5 §:n edellyttama 10 %:n kuoppakorot u lukien 13. 2. 1948. Liikenneosaston 
johtajan kirjelma n:o H. 243/952 , 23. 2. 1948. 

Valtiovarainministerion paatoksesta 18. 2. 1948 valtion viran tai toimen 
haltijain kalliinpaikanli ien ja asuntoetujen vastikkeiden maaraamisesta, joka 
paatos astui voimaan l. 1. 1948 ja jolla lmmotaan edellamainitun ministerion 
samasta asiasta 12. 12 . 1947 antama paatos, rautatiehallitus ilmoitti kirjelmal
laan To n:o H. 57, 5. 3. 1948. 

Palkkakorttien hoitami esta ja verokirjojen tayttamisesta talouso aston 
johtaja antoi kirjelmaJlaan n :o 211 , 8. 3. 1948 erai sa tapauksissa noudatetta
via maarayk ia. 

Tyontekijain vuosilomasta ilmoitti kulkulaitosten ja yleisten tOiden mi
nisterion tyovoima-asiain osasto kiertokirjeellaan n:o 10, 19. 2.1948, ettavaltio
neuvosto on anottuna paivana muuttanut 10. 10. 1946 antamaansa paatosta 
yk ityisoikeudellise sa tyosopimussuhteessa valtioon olevien toimihenkiloiden 
ja tyontekijain vuosiloman pidentamisesta lukien 2. 5. 1948. Rautatiehallituk
sen kirjelma To n:o H. 377, 9. 3. 1948. 

Eraista muutoksista rautatiehallituksen 2. 4. 1947 vahvistamiin tyoaika
lain soveltamismaaraysten pykaliin 2, 3, 7, 8 ja 9 ilmoitti rautatiehallitus 
kirjelmallaan IDo n:o H. 607, 17. 3. 1948. 

Oikeuteen haastetun tai kuulusteluun kutsutun valtionrautateiden palve
luk essa olevan henkilon tyoajan ja palkan maa.raamisesta rautatiehallitus 
antoi kirjelmallaan IDo n:o H . 622 , 17. 3. 1948 tarkempia maarayksia. 

Valtion tyontekijana palvellun ajan hyvaksilukemisesta ikalisaa varten 
rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 608, 18. 3. 1948 valtiovarain
ministerion kirjelmas a n:o 1778, 15. 3. 1948 annetuista maarayksista. 

Viransijaisena palvellun ajan laskemise ·ta ikalisaan oikeuttavaksi rauta
tiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 609, 18. 3. 1948 valtiovarain
mini terion kirjelmassa n:o 1775, 15. 3. 1948 annetusta tulkinnasta. 

Valtion tyo sa olevien tyontekijain terveyden- ja sairaanhoidon ohje aannon 
8 §:n tulkinnasta rautatiehallitus il~oitti kirjelmallaan To n:o H. 636, 18. 3. 
1948 valtion toiden huoltotoimiktmnan poytakirjanotteen n :o 4, 21 . 1. 1948 
mukaisesti. 

Valtion viran tai toimen tahi ylimaaraisen ja tilapaisen toimen haltijain 
palkkausten yleisesta tarkistuk esta 23. 12. 1947 annetun valtioneuvoston paa
tOksen 2 §:n muuttamisesta lukien 1. 1. 1948 ja valtiovarainministerion paa
toksesta 15. 3. 1948 valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleise ta 
tarlristuksesta lukien l. 4. 1948, indeksin ollessa 110, rautatiehallitus ilmoitti 
V. R:n kaskylehde sa n:o 16/1948. 

Valtioneuvosto on 19.2.1948 tekemallaan paatok ella oikeuttanut valtion
rautateiden elakelaitoksen lukien l. 4. 1948 toistaiseksikantamaankuolinpesan 
puolesta uoritettavat elakemaksut, yli-ikamaksuja lukuunottamatta, kaksi
kertaisina seka maksamaan kuolinpesille tulevat elakkeet 65 % :1la elakkeiden 
perusmaarista korotettuina, kuitenkin siten , etta puheenaoleva kuolinpesa
elakkeiden ja niita vastaava maksujen korottaminen saa jatkua enintaan 
kahden vuoden ajan edellamainitusta paivasta lulcien. Talousosa ton johtajan 
kirjelma n :o To 649, 25. 3. 1948. 

Tyopalkkojen yleisesta indeksitarkistuksesta sosiaalim inisterio antoi paa
toksen 18. 3. 1948, jolla 1. l. 1948 voimaantullut indeksilisa korotetaan lukien 
l. 4. 1948 5.5 %:sta 11 %:iin . Rautatiehallituksen kirjelma n:o H. 24, 2. 4. 
1948. 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella suoritettavista paivarahoista valtio
neuvosto antoi 1. 4. 1948 uudet maaraykset lukien I. 1. 1948 vuoden loppuun, 
joista talousosaston johtaj a tiedoitti kirjelmillaan n :o 732 , 7. 4. ja 21. 6. 1948. 

23 8 155- 50 
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Valtioneuvoston 8 . 4.1948 tekemastapaatoksestavirkama,tkojen matkustus
luokista ja paivarahasta lukien 15. 4. 1948 rautatiehallitus ilmoitti kirjelmal
laan To n :o H. 855 , 23. 4. 1948. 

Vuo iloman ja virkavapauden myontami ·e ta rautatieha.llitus antoi kir
jelm allaan To n:o H. 839, 16. 4. 1948 selventavia maarayksia. 

Avustuksien myontamisesta rautatielaisille loman viettoa varten Loma
liitto r. y .-nimi"'en yhdi tyksen kanssa tehdyn sopirnuksen mukaan yhdistyk
en omistami sa lo manviettopaikoissa aikana 26. 5-31. 8. 1948 rautatiehallitus 

il moitti kirjelmallaan To n:o H . 504, 20 . 4. 1948. 
Tuntipalkalla olevien tyolaisten rr.erkitsernisesta tyovoimatilastoon A n:o 

38 rautatiehallitus antoi erinaisia muutettuja maarayksia kirjelmallaan n:o 
H. 838, 21. 4. 1948 . 

Valtion ylimaaraisista toimista 19. l. 1943 annetun asetuk en 5 §:n muutta
mise ta siten, etta ylimaarai en toirr.en ha.ltijalle suoritetaan lukien J. l. 1948 
enintaan viisi ikalisaa samojen perusteiden mukaan kuin peruspalkkaisen 
viran tai toimen haltij alle , rautatiehallitu ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 
898, 30. 4. 1948. 

Vuosiloman korvaam ise ta rahalla myos tilapaiseen tehtavaiin, sivutoirr.een 
tai harjoittelua varten valtionrautateiden palveluk. een otetuille henkiloille, 
milloin vuosilomaa ei voida heille j arje. taa, on kulkula.ito ten ja yleisten tOiden 
ministerio kirjelmallaan n:o 2511 , 21. 4. 1948 antanut suosturnuksen sa. Rauta
tiehallituksen kirjelma To n:o H. 41 , 7. 5. 1948. 

Virantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella suoritettava ta korvauk. esta 
on kulkulaitosten ja yleisten toiden rn inisterio kirjelmallaan 11:0 2540, 22. 4. 
1948 antanut muutetut maarayk et Jukien 1. l. 1948, jotka rautatiehallitus 
tiedoitti k:irjelmiillaan To n :o H. 245 , 14. 5. 1948 om i11e li~am aarayksineen. 

Tyokirjaan tehtavista merkinnoista 011 valtiovarainministerio Eelitta.n yt, 
etta sunnm1taityokorvauksen ja vuorotyokorvauksen rr.uodossa maksettava 
palkanli ·a on toistai ·eksi , kunne asiasta ehka tullaan antamaan tarkemrrat 
maaraykset, merkittava tyokirjaa11 siten , etta kummanlti11 mainitun korvauk
sen maara eriksee11 tulee selvasti erotetuksi muun palkan maarasta. Taman 
selityksen rautatiehallitus ilmoitti ltirjelmallaan To n:o H. 22 , 21. 5. 1948. 

Valtiovarainmi11isterion paatoksesta 25. 3. 1948, jonka mukaan e1111akko
peri11talain 11 §:ssa tarkoitettujen pidatystaulukoiden edellyttamiia ennakon 
pidattamista palka ta, elakkeesta ja elinkorosta, on taulukkojen mukaista 
pidatysmaaraa lukie11 l. 4. 1948 alennettava 20 %:lla, rautatiehallitus iln:oitti 
kirjelmalliian To n:o H . 1027, 21. 5. 1948. 

Tyoehtosopimuksen rautatiehallituk en ja Suon:en Rautatielaisten Liitto 
r. y:n valilla, jonka sopimuksen kulkulaitosten ja yleisten toiden mini terio 
kirjelmallaa.n n:o H. 2825/48, 5. 5. 1948 ja sosiaa.liministerion palkkaosasto 
kirjelmallaiin n:o 142/ 183 , K. 48/247/ 18. 5. 1948 hyviiksyivat, rautatiehallitus 
tiedoitti kirjelmallaan n :o H. 770 , 26. 5. 1948. 

14. 5. 1948 annetun asetuksen lisayksesta tyoajasta valtion virastoissa seka 
valtion viran ja toimen haltija.in vuosilomista 9. 5.1947 annettuun asetukseen, 
koskien valtion tilapaiseen tehtiivaan otetun henkilon vuosilomaa, rautatie
hallitus tiedoitti k:irj elmallaan To n:o H . 757 , 28. 5. 1948. 

Harjoittelua varten valtionrautateiden palvelukseen otettujen henkiloiden 
vuosilomasta kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerio jlmoitti kirjelmallaan 
n :o 3 148, 20. 5. 1948 , etta valtioneuvosto on oikeuttanut valtionrautateilla 
palvelevat harjoittelijat (esim. konttori- ja liikenneoppilaat) ja alokkaat 
lukien l. 5. 1948 laskemaan vuosilomaan oikeuttavik i palvelusvuo iksi sota
tilan aikana sotapalveluksessa olemansa ajan, siita vahennettyna saiinnon
mukaisen asevelvollisuuden suorittamiseen kaytetty aika, edellyttaen kuiten 
ltin , etta asianomaine11 011 ollut e1111en lomaa valtio11 palveluksessa keskeyty-
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mattomasti vahintaan kuusi kuukautta. Rautatiehallituksen kirjelma To n:o 
H. 757, 28. 5 . 1948. 

Avustuksen maksamisesta tyolaisille sairauden aikana talousosaston joh
taja ilmoitti kirjelmallaan n:o H04/1538, 31. 5. 1948, etta valtion siviili
sairaaloissa suoritettavista maksuista 30. 4. 1948 annetulla asetuksella on mai
nittujen sairaaloiden alimman eli kolmannen maksuluokan paivamaksu lukien 
l. 6. 1948 vahvistettu 140 markaksi. 

Virantoimitusrahojen seka ylityo- ja sunnuntaityokorvausten tilaamisesta 
yhteisella n. s. lisapalkkiolistalla A n:o 29 ja A n:o 29/2, rautatiehallitus antoi 
kirjelmallaan To n:o H. ll20, 11. 6. 1948 asianmukaiset ohjeet. 

Valtion tyossa olevien tyontekijain terveyden- ja sairaanhoidon ohje
saannon tulkinnasta, m. m. etta vitamiiniruiskeiden ja sadehoidon korvaami
nen ei kuulu tyonantajalle ja etta erikoislaakarin antamasta hoidosta aiheutu
neista kustannuksista on noudatettava valtion toiden huoltotoimikunnan 
kokouksessaan n:o 10, 14. 4. 1948 antamia yleisohjeita, rautatiehallitus ilmoitti 
kirjelmallaan To n:o H. 636, ll. 6. 1948 . 

.21. 5. 1948 annetusta asetuksesta valtion tulo- ja menoarvion ja tilin
paatoksen perusteista annetun lain soveltamisesta ja taytantoonpanosta 
23 . l. 1942 annetun asetuksen 25 §:n muuttamisesta rautatiehallitus tiedoitti 
kirjelmallaan To n:o 1936, 19. 6. 1948. 

Rautatielaakarin suorittamasta tutkimuksesta maksettavasta korvauk
sesta rautatiehallitus maarasi kirjelmallaan To n:o H. ll55, 19. 6. 1948, etta 
sairaan- ja terveydenhoidon ohje aannon 9 §:n 2 kohdassa mainitusta todistuk
sesta on rautatielaakarille tuleva korvaus lukien l. 7. 1948 korotettu 150 
markaksi. 

Viran tai toimen haltijain vuosiloman myontamisesta palkkauslain ll-13 
§§:ssa mainituis a tapauksissa seka valtion viran ja toimen haltijain vuosi
lomista annetun asetuksen 7 §:n perusteella rautatiehallitus tiedoitti kirjelmal
laan To n:o H. 805, 2 . 7. 1948 kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion 
kirjelman n:o 4152, 22. 6. 1948 mukai en tulkinnan. 

Valtioneuvo ton paatoksesta 6. 11. 1947 eraista perusteista kansanelake
vakuutusmaksun maaraamiseksi kansanelakelain 3 §:n 1 ja 2 momentin nojalla, 
sellaisina kuin ne ovat 30. 12. 1943 annetussa laissa, jonka mukaan sanotun 
lain 3 §:n 1 momentissa mainitun vakuutusmaksun enimmaismaara vahvis
tettiin viideksituhanneksi ja vahimmaismaara viideksisadaksi markaksi seka 
saman lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun samassa taloudessa elavien avio
puolisoiden yhte.mlaskettujen 'vuositulojen maaran seitsemaksikymmeneksi
tuhanneksi ja en aviopuolison vuositulon maaran, joka ei ole perheen paaasial
linen huoltaja viideksitoistatuhanneksi markaksi lukien l. l. 1948, rautatie
hallitu ilmoitti kirjelmallaan To n:o 2027, 2. 7. 1948. 

Valtiovarainministerion paatoksesta 16. 6. 1948 valtion viran tai toimen 
haltijain palkkausten yleisesta tarkistuksesta, jonka mukaan peruspalkkaisen 
viran tai toimen tahi ylimaaraisen toimen haltijain peruspalkka ja vuosi
palkkio eka ikalisat suoritetaan lukien 1. 7. 1948 aman suuruisina kuin 
edellisen vuosineljanneksen aikana, talousosaston johtaja tiedoitti kirjelmal
laan n:o To 1367, 9. 7. 1948. 

Ikalisaa koskevien saannosten soveltamisesta erais a tapauksissa rautatie
hallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H . 681, 13. 8. 1948 valtiovarainministe
rion kirjelmassa n:o 46/355 VMKD 48, 4326, 9. 8. 1948 mainitusta tulkinnasta. 

Asetuksesta 22. 7. 1948 tyoajasta valtion virastois a seka valtion viran ja 
toimen haltijain vuosilomista 9 . 5. 1947 annetun asetuk en 7 §:n muuttamisesta 
rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 757, 18. 8. 1948. 

Ikalisaa koskevien erinaisten saannosten soveltamisesta valtiovarain
ministerio antoi lrirjelmallaan n:o 18/ 351 VMKD 48, 4424, 16. 8. 1948 asian-

Henktl6-
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Jtllkt16· mukaisia ohjeita, joi ta rautatiehallitu tiedoitti kirjelmiillaan To n:o H. 681, 
Ufll". 27, 8. 1948, I •

1 
, < . 

. Palkkojen. maksamisesta tyontekijoille on rautatiehallitus kirjelmallaan 
To n:o 2238, 25. 8. 1948 huomaut.tanut, etta nostamattomlitt palkkaerat on 
ehdottoma ti maksutilaisuudessa .J;Uerkittava palkkali taan ja jalkeenpain 
niita ntaksettaessa otettava kunkin palkansaajan kuittaus, kuten .valtionrauta
teiden kassoja koskevien yleisten maaraysten II §:n 12 kohdassa on maaratty. 

22. 7. 1948 annetusta laista valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 
annetun lain muuttamisesta, jonka mukaan perhelisan maksaminen lopetetaan 
lukien I. 10. 1,948 palkanmaksun yhteydessa, koska lapsilisii.lain mukaista 
lapsilisaa taman jalkeen maksetaan huoltolautakuntien kautta, rautatiehallitus 
tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 1533, 6. 9. 1948 . 

22. 7. 1948 annetusta laista tyonantajan lapsilisa-ja kansanelakemaksuista, 
joka astui voimaan 1. 10. 1948, rautatiehallitus ilmoitti omine lisamaarayksi
neen kirjelmallaan To n:o H. 1534, 6. 9 . 1948. 

Ikalisan maksamisen vanhentumises a noudatetaan yhden vuoden maara
aikaa, joten oikaisuvaatimus on tehtava mainitun aja.n kuluessa korkeimma.n 
hallinto-oikeuden omaksuman kannan mukaan, josta rautatiehallitus tiedoitti 
kirjelmallaan To n:o H. 1569, 10. 9. 1948. 

Tyontekijain perhelisan maksamisen lopettamisesta lukien 1. 10.1948 rauta
tiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 1579, 17. 9. 1948. 

Junahenkilokunnan virantoimitusrahojen suorittamisesta aikana 1. 10. 
1948-30.4.1949 tiedoitti rautatiehallitus kirjelmallaan To n :o H. 424,17. 9. 
1948 kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirjelman n:o 5218, 9. 9. 
1948 mukaisesti. 

Tyonantajan lapsilisa- ja kansanelakemaksujen kirjaamisesta vuonna 1948 
kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeri6 antoi asianmukaiset maaraykset 
kirjelmallaan n:o 5438, 21. 9. 1948, joista rautatiehallitus tiedoitti kirjelmal
laan To n:o H. 1623, 24. 9. 1948. 

Viransijaisena toimivan liikenneoppilaan ja alokkaan oikeudesta ikalisaan 
rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 1043, 24. 9 . 1948. 

Alokkaiden palkkauksesta liikenneosaston johtaja tiedoitti kirjelmallaan 
Lkoj n :o H. 19, 25. 9. 1948, etta alemman patevyystutkinnon suorittanut 
alokas, jolle maararahojen puutteessa ei ole voitu antaa maarayskirjaa yli
maaraiseen asemamiehen toimeen, saa toimen valiaikaisena hoitajana tai ijai
sena hoitamaansa tointa seuraavan palkkauksen. 

Valtion tilapaisen toimen haltijain ja eraiden muiden valtion palveluksessa 
olevien henkiloiden perhelisii.n maksamisen lopettamisesta lukien 1. 10. 1948 
rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 1635, 1. 10. 1948. 

Valtiovarainministerion paatoksesta 23. 9. 1948 valt ion viran tai toimen 
haltijain palkkausten yleisesta tarkistuksesta, jonka mukaan peruspalkkaisen 
viran tai toimen tahi ylimaaraisen toimen haltijain peruspalkka ja vuo i
palkkio seka ikalisat suoritetaan lukien 1. 10. 1948 saman suuruisina kuin 
edellisen vuosineljanneksen aikana, rautatiehallitus tiedoitti kirjel:rrallaan To 
n:o H. 57, 8. 10. 1948. 

Sotavammaisten vuosilomasta antoi kulkulaitosten ja yleisten toiden 
ministerio kirjelmallaan n:o 5689, 2. 10. 1948 erinaisia maarayksia, joista 
rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 1015, 8. 10. 1948. 

23. 9. 1948 annetusta asetuksesta tyonantajan lapsilisa- ja kansanelake
maksusta annetun lain taytant66npanosta rautatiehallitus tiedoitti kirjelmiil
laan To n:o H . 1534, 15. 10. 1,948. 

Viran tai toimen haltijain vu0silomasta valtioneuvoston kanslia ilmoitti 
kirjelmallaan n:o 607 , 8. 16. 1948, etta milloin viran tai toimen haltijalle myon-
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netaan virkavapautta palkkauslain 11 §:n 2 momentissa mainitussa tarkoituk
essa, ei siihen kaytettya aikaa aa vahentaa vuosilomaan oikeuttavasta pal

velusajasta, josta tulkinnasta rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n :o 
H. 805, 15. 10. 1948. 

Valtionrautateiden palvelukses a olevien osallistumisesta valtionrautateille 
asetettujen toimi- ja lautakuntien tai komiteain kokouksiin rautatiehallitus 
ilmoitti kirjelmii.llaan IDo n:o H. 1690, 8. 10. 1948, etta mainittuihin kokouk
siin osallistuville jasenille ja varaja enille, mikali kokoukset tapahtuvat muuna 
kuin vapaa-aikana, on jarjestettava virkavapaus tai vapaus tyosta palkkaa 
vahentamatta. 

Lennatinasentaja, toimiessaan lennatinkorjaustyokunnan esimiehena, on 
oikeutettu saamaan sunnuntaityokorvausta valtiovarainministerion kirjelman 
n:o 5292, 6. 10. 1948 mukaan, josta rautatiehallitus tiedoitti kirjelmii.llii.an Hlo 
n:o H. 32, 15. 10. 1948. 

Lisapalkkiokortin n:o 2956, valirahakortin n:o 2955 ja liikenneo aston 
tuntityolaisen tyoaikakortin n:o 2959 kaytantoon ottamisesta rautatiehalli
tuksen tyontutkimustoimisto ilmoitti kirjelmallaan 15. 10. 1948. 

J aksonkayttokomitean asettamisesta valtionrautateille rautatiehallitus tie
doitti kirjelmallaan illo n:o 1865, 8. 11. 1948 kulkulaitosten ja yleisten toiden 
ministerion kirjelmallaan n:o 6360, 3 . 11. 1948 antamista maarayksista. 

Ylimaaraisen toimen haltijan ikalisii.n maii.raamisesta iina tapauksessa, 
etta asianomainen on ollut ennen valtion ylimaaraiseen toimeen tuloaan kun
nan, kuntien keskusjarjeston, kuntien yhtyman taikka uskonnollisen yhdys
kunnan palveluksessa valtiovarainministerio antoi kirjelmallaan n:o 5787, 
5. 11. 1948 lahempia maarayksia, joista rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan 
To n:o H. 1895, 19. 11. 1948. 

Valtion tyontekijain tyokirjoista kulkulaitosten ja yleisten toiden ministe
rio maarasi kirjelmallaan n:o 6692 , 8. 11. 1948, etta tyokirjat on annettava 
kaikille valtion tyossa oleville tyontekijoille. Tasta maarayksesta rautatie
hallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 1884, 19. 11. 1948. 

Junien valiaikojen laskemisesta tyoaika.an liikenneo astolla liikenneo aston 
johtaja ilmoitti kirjelmallaan Lkoj n:o H. 1018, 27. 11. 1948 rautatiehallituk
selta saaman a valtuuden nojalla, etta mainitun osaston junahenkilokunta on 
oikeutettu laskemaan tyoaikaan kotipaikkakunnalla aile 1 tunnin ja vieraalla 
paikkakunnalla alle 2 tunnin pituisen junien valiajan (lepoajan) 6. 12. 1948 
alka van tyoj akson alusta lukien. 

Vapaalippujen antamisesta seka n:enetetyn ansion korvaamisesta paa
luottamusmiehelle rautatiehallitus ilmoitti kirjelmii.llaan IDo n:o H. 1920, 
19. 11. 1948 kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion tyovoima-asiain
osaston kiertokirjeessa n:o 48, 28. 8. 1946 mainitusta tulkinnasta. 

Viran tai toimen haltijan vuosiloman myontamisesta eraissa tapauksissa-
m. m. asevelvollisuuden suorittamisen ajalta vakinaisessa vaessa rauhan aikana 
ja palkatonta virkavapautta nautittaessa, joissa kumpaisessakin tapauksessa 
tallainen palvelusajan keskeytys on vahennettavii. vuosilomaan oikeuttavista 
palvelusvuosista, rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaan To n:o H. 805, 13. 12. 
1948. 

Sotavii.en ja eraiden kulkulaitosvirastojen Ieski- ja orpoka salle pidatetta
vista elakemaksuista rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallaan To n:o H. 1970, 
3.12. 1948 valtiovarainministerion kirjelmii.llaan n:o 22/263 VMKD 1948, 
19. 11. 1948 antamat maaraykset. 

Vaatetustarvikkeiden myynnista rautatielaisille rautatiehallitus tiedoitti 
V. R:n kaskylehdessa n:t 6, 32, 33 ja 49/1948. 

H tnkilli· 
kunta. 
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IX. Tapaturmat. 

Tapaturmat. Alla oleva taulukko osoittaa liikenneonnettomuuksien lukumaaran vuosina 
1945-1948 seka naissa onnettomuuksissa tapaturmaisesti kuolleiden tai louk
kaantuneiden henkiloiden luvun. 

Tasoyli-
Onnetto- Pii.iille-Louk- kaytiiva-
muuksien Kuoli kaantul jn ybteen- onnetto-

lu1.-u a jot 
Yliajot ~=t~~f:et Muustn 

syystii 
muudet 

1945 • • 0 0 0. 0. 359 151 211 32 38 199 51 39 
1946 0 ••••• 0 0 354 117 143 43 81 94 55 81 
1947 •••• • • 0 0 308 85 170 42 86 65 41 74 
1948 •• •• ••• 0 373 129 96 41 62 121 67 82 

X. Taloudellinen tila. 

v. 1945· 

Valtionrautateiden piiiioma-arvo. 

d~~~~~;, Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kir-
_tila. janpidon muka~n vuoden 1944 lopu sa . . . . . . . . . . . . . . 6 301 045 940: -

P~~~~~a- Tahan on vuonna 1945 tullut lisaa: 
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . 334 589 493:
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . 157 338 302:
Uusien tyokoneiden arvo (rautatiera-

kennusten tyokoneita seka kaytto-
kalustoa lukuunottamatta). . . . . . . . 20 512 030: - 512 439 825: -

Ta ta on vuonna 1945 vahennetty: 
Vuoden kuluessa poi tettu: 

Kiin teistoj en arvosta . . . .. . ..... . 
Tyokoneiden )} .. ......... . 
Liikkuvan kaluston arvo ta . ... . . 

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

3 902 181: 
I 415 531: -

52 783 490: -

67 662 400:-
3 761 600: -

43 064 000: -

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten 

6 813 485 765: -

172 589 202: -

vuoden 1945 paattyessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 640 896 563: -
Tahan on lisattava uusien rautatierakennuksien kiinteisto-

arvot, yhteensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 116 348 105: -

Koko paaoma-arvo oli sii vuoden 1945 lopussa 1) . . . . . . . 7 757 244 668: 

Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiinteistojen osalle 4 897 141 440 mk 
liikkuvan kaluston I 677 766 703 mk ja tyokoneiden osalle 65 988 420 mk 
eli prosenteissa 73.74, 25.26 ja 0.99 %-

V altionm utateiden tulot . 

Tttlot. Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuonna 1945 3 479 890 316 mark-
kaan. Tasta on vahennetty suorituksia vieraille rautateille y. m. ja takaisin-

•l Tahan ei ole luettu kayttoka lustoa, jonka a rvo oli kertomusvuoden lopussa 
81 531 815: -. 
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maksuja rautatien kayttajille yhteensa 12 561 959 mk, joten kertomusvuoden 
nettotuloksi jaa 3 467 328 357 mk. Kun vastaava mitara oli edellisena vuonna 
3 053 976 540 mk, ovat tulot lisaantyneet 413 351 817 markalla eli 13.53 %-

Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuvat vuosina 1945-1943 -seuraavasti: 

Lisliys vuonna 1945 
Vuonna 1945 Vuonna 1944 Vuonna 1943 vuoteen 1944 

Tulon laatu verrattuna 
\ mk I % mk mk mk I % 

Henkiloliikenteen tulot ... 1854 097 003 53.49 1643 989 540 1504 039 221 210107 463 12.78 
Tavaraliikenteen tulot ... 1387 932 011 40.05. 1262 367 304 1429 068 080 125 564 707 9.95 
Muut liikennetulot 45 332 366 1.32 23 966 526 27196 562 21365 840 89.15 
Lennatintulot ........... 3 318 889 0.10 4168 848 2 885 554 --849 959 -20.39 
Autoliiken.netulot . ....... 52 958 824 1.46 24925 745 23 257 984 28 033 079 112.47 
Korvaus postinkuljetuk-

sesta ................. 36 349185 1.05 32 745 000 32 745000 3 604185 11.01 
Sekalaiset tulot •••• 0 ••• • 87 340 079 2.53 61813 577 51273 456 25 526 502 41.29 

Yhteensa ! 3 467 328 357 !100.oo ! 3 053 976 540 13 070 465 857 !413 351 817! 13.53 

V altionra utateiden menot. 

Valtionrautateiden hallinto-, kunnossapito- ja kayttomenot olivat vuonna 
1945 4 493 201 463 mk, oltuaan edellisena vuonna 2 687 943 003 mk ja osoit
tivat ' siten 1 805 258 460 markan eli 67.16% lisaysta. 

Menoprosentti, s. o. menojen ja tulojen valinen prosenttisuhde oli vuonna 
1945 129.58, vuonna 1944 se oli 88.02 ja vuonna 1943 70.82. 

Rautatiehallituksen menot olivat 73 930 235 mk ja linjahallinnon menot 
4 419 271 228 mk eli prosenteissa menojen kokonaismaarasta 1.65 ja 98.35 %. 

Menojen jakautuminen eri momenteille verrattuna edellisen vuoden vas
taaviin menoihin selviaa seuraavasta taulukosta: 

ll!enomiiliriit, markkaa 
Lisiiys tai vii.hennys (-) 

M e non laatu 
vuonna 1945 

v. 1945 I v . 1944 mk I % 

Rautatiehallitus 
Palk:kaukset .................. 47 024457 29 352 037 17 672 420 60.21 
Ylimaii.raisen henkilokunnan palk-

kiot ......... . .. ........ . . . . 13 598197 6 267199 7 330 998 116.97 
Viransijaisten Jkalk:kiot .... .. ... 585 945 678 447 - 92 502 - 13.64 
Matkakustan.n ·set ............ 984247 471602 512 645 108.70 
Vakinaiset elakkeet . ... ...... .. 4 607 286 2 448862 2158 424 88.14 
Ylimii.ii.raiset elak:keet ... . .... . . 308 562 149 765 158 797 106.03 
Apuraba eliikelaitokselle . ... .. . 213 533 142 421 71112 49.93 
Ammattiopetus .... . ........ . . 879127 367138 511989 139.45 
Paajobtajan kayttovarat ....... 102 764 17 846 84918 475.84 
Lii.mmi.tys, valaistus, vesi ja pub-

1480 746 1709 215 - 228 469 - 13.36 taanapito ...... . . . . . .. . ..... 
Painatuskustannukset .......... 349 758 265 070 84688 31.95 
Sekalaiset menot • • ••••••• 0 •••• 3 795 613 2 644 252 1151361 43.54 

Yhteensa 73930 235 44 513 854 29 416 381 

I 
66.09 

Rautatt'elaitoksen linjahallinto ja 
kii.yttomenot -

Henkilomenot 
Palk:kaukset .................. 1150 750 960 676 438 599 474 312 361 70.12 
Ylimii.ii.riisen benki.lokunnan ja 

tyovoiman palkkiot . . ........ 458 960 593 233 057 790 225 902 803 96.93 

Tuiot. 

Menot. 



Menot . 

RahaUimll 
tujOI. 

-184-

.. 
Lisays tal viLhennys (-) 

; ll .enon 
Menonliilirii., n1a.rkkan vuonna 1945 Ia at u 

I 

v. 1945 I v. 1944 mk "I % 

Viransijaisten palkkiot . ........ "103 554 238 37 693 680 65 860 558 174.73 
Virantekorahat, ylityiikorvaus ja 

palkinnot tarveaineiden saasta-
misesta . .................. . 111925 478 75072 485 36 852 993 49.09 

Matkakustannukset, paivarahat ja 
korvaus muuttoktistannuksista 8 929101 18 850 030 -9 920 929 -52.63 

Vakinaiset eliikkeet ... . .. . .... . 107'365 387 59 413 288 47 952 099 80.71 
Ylimaaraiset elakkeet . ......... . 6 672 517 3 776 788 2 895 729 76.07 
Apurahat elakelaitokselle ... .... 15874 047 10 426 541 5 447 50£ 52.25 
Tapaturmakorvaukset ........ . . 6 349 701 5 389 514 960187 17.82 
Muut huoltomenot ..... . ... . .. 1457 484· 845 232 612 252 72.44 

I K a I u.st o j a kay t to-
aineet 

Kiilyttiikalusto seka sen kunnossa-
~ito ja tarkastus .......... . . 8 688 424 6 955 371 1733 053 24.92 

Po ttoaineet .. . .... . . . ...... . . 1302 719 954 833 259 842 469 460112 56.34 
Muut kayttiiaineet ja sekalainen 

hankinta ......... .. ........ 129137 594 79 503 365 49 632 229 62.43 

R a t a- j a r a k e n n u k s e t 
Ra.dan, rata-alueen ja rakennusten 

kunnossaEito . . .... .. ... . .... 268109 574 184890134 83 219 440 45.01 
Sii.hkiivoim aitosten ynnii. vahva-

virta-, lennatin- ja puhelinjohto-
jen kunnossapito ....... . . . . . 14 205 723 11101993 3103 730 27.96 

Merkinanto- ja turvallisuuslaitr -
teiden kunnossapito .. ...... . . 7 312 637 4 329 613 2 983024 68.90 

Lumen ja jaan poistaminen .... 28 684078 14130 551 14 553 527 102.99 

Liikkuva ka l usto J 

Liikkuvan kaluston, tyiikoneiden 
ja koneellisten laitteiden kun-
nossapito ... . . . .. . .. . ....... 472 856 420 245 834 793 227 021627 92.35 

Korvaus vieraan Iiikkuvan kalus-
ton kaytiista ...... ... ...... . 762 699 3 998 794 - 3236095 -80.93 

Mu ut asiamenot 
Painatuskustannukset . . . ..... . . 16 687 519 9181964 7 505 555 81.74 
Vahingonkorvaukset ... . ....... 19 554458 7 071608 12 482 850 176.52 
Verot . ..... . . . .. .. . ... ... .. .. 886 156 423 572 462 584 109.21 
Postil.aitokselle po:;tinkuljetuk-

sesta suoritettava korvaus .... 1000 000 1000 000 - -
SekaJaiset menot ........ .. . . .. 2 411640 1 703 702 707 938 41.56 
Kuoletukset ja tileista poistot .. 174414846 119 077 900 55 336 946 46.47 

Linjaha llinto yhteensa I 4 419 271 228 I 2 643 429149 I 1 775 842 o79" I 67.18 

Kaikkiaan 4 493 201463 I 2 687 943 003 1805 258 460 I 67.16 

Rahallinen tulos. 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan laskettu rahallinen tulo valtion
rautateiden liikenteesta v. 1945 osoitti 1 026 milj . markan vajausta. Kun 
vastaava t ulos v. 1944 osoitti 366 milj. markan ylij aamaa, on v . 1945 rahalli
nen tulos edelliseen vuoteen verrattuna l 392 milj. markkaa eli 380.54% 
huonompi. ' 

Til.smallisin luvuin esitettyina valtionrautateiden tulojen ja meriojen \isays 
sekiiit ;ylij aaman pienentyrrinen kayvat ilmi seuraavasta taulukosta: · 
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' -' Vuonna 19~5 ,J . Vuonna· 1944 ~ I- Llsiiys vuonna 1943 

mk I mk mk I % 

Tulot ••••••••••••••• 0 •••••••• 3 46'7 328 357 1 3 053 976.540 I 4133518171 13.53 
Menot .................... .. . . 4493 201463 2 687 94'3'003 1805258 460 67.1"6 

Yli j aama tai vajaus ( - )
1f-1 o25 813106 I 36!)033 537 l - 1391906 .643 I -380.54 

v. 1946. J • 

Valtionrautateiden piiiiomd-arvo. 

Valticmrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kir-
janpidon mukaan vuoden 1945 lopu sa ............. . 

Tahan on vuonna 1946 tullut li aa: 
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . 265 892 8~7: - ; 
Uuden liikkuvan kaluston a vo ..... : 600 26.2 559: -
Uusien tyokoneiden arvo (rautatie_J J 

_,. 

6 640 896 562:-

rakennusten tyokoneita seka kaytto-
kalustoa lukuunottamatta) . . . . . . . . 22 507 .551: - - 888 ·662 937: -

========~----~------

Tasta onwonna 1946 vahennetty: -
Vuoden kuluessa poistettu: 

Kiinteistojen arvosta ..... ....... . 
Tyokoneiden >> •••••••.•••• 

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

Kiinteistojen arvosta ........... . 
Tyokoneiden >> ••• •••••• • •• 

Liikkuvan ka]u ton arvosta ...... . 

15 224.170: ~ 
2 3"94 218: -
6 062 179: -

71 041 500: -
4 108 800: -

48 488 000:-

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten 
vuoden 1946 paattyessa .......................... . 

Tahan on lisattava uusien rautatierakennuksien kiinteistO-
arvot, yhteensa ....... . ..... . ....... . ............ . 
seka Hyvinkaan paakonepajan rakennusarvo ....... . 

Koko p:taoma-arvo oli siis vuoden 1946 lopussa 1 ) ...... . 

7 529 559 499: -

147 318 867:-

7 382 240 632:-

1 513 512 018:-
126 203 498: -

9 021 956 148: -

Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiinteistojen o aile 5 076 768 598 mk, 
liikkuvan kaluston 2 223 479 082 mk ja tyokoneiden osalle 81 992 951 mk 
eli prosenteissa 68.77, 30.12 ja 1.11. 

V altionra utateiden tnlot. 

Ra~li~n 
tulOB. 

Talou
deUinen 

tila. 
PaaO'IIU!

arvo. 

Valtionrautateiden bruttotulot nou ivat vuonna 1946 6 128 338 544 mark- Tulot. 
kaan. Tasta on vii.hennetty suorituksia vieraille rautateille y. m. j.a takaisin
mak;suja rautatien kayttajille yhteensa 42 020 599 mk, joten kertomusvuoden 
nettotuloksi jaa 6 086 317 945 mk. Kun vastaava maara oli edellisena vuonna 
3 467 328 357 ·mk, ovat tulot lisaantyneet 2 618 989 588 marka1la eli 75.53 %-

1) Tahan ei ole luettu kayttokalustoa, jouka arvo oli kertomusvuodf:m lopul:rsa 
84 357 687: -. 

24 
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Tulot. Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuvat vuosina 1946-1944 seuraavasti 

Llsays vuonna 1946 
Vuonna 1946 Vuonna 1945 Vuonna 1944 vuoteen 1945 

Tulon laatu vermttuna 

mk I % mk mk mk I % I 
I I 

Henkiloliikenteen tulot . . . 2 528 922 596 41.43 1854097 oo3 1643 989 540 674825 593 36.39 
Tavaraliikenteen tulot ... 3133 820 241 51.34 1387 932 011 1262 367 304 1745 888 230 125.79 
Muut liikennetulot 107 079 470 1.64 45 332 366 23 966 526 61747104 136.21 
Lennatintulot ... . ..... . . 4847 662 0.70 3 318 889 4168 848 1528 773 46.06 
Autoliikennetulot . . ...... 86 006 281 1.31 52 958 824 24 925 745 33 047 457 62.40 
Korvaus postinkuljetuk-

64 692 740 sesta ................. 1.06 36 349185 32 745000 28 343 555 77.98 
Sekalaiset tulot . ........ 160 948 955 2.52 87 340 079 61813 577 73 608871 84.27 

Yhteensa 16 086 317 945I100.oo 13 467 328 35713 053 976 54012 618 989 5881 75.53 

v altionra utateiden. menot. 

Menot. Valtionrautateiden hallinto-, kunnossapito- ja kaytti:imenot olivat vuonna 
1946 6 485 910 715 mk, oltuaan edellisena vuonna 4 493 201 463 mk ja osoit-
tivat iten 1 992 709 252 markan eli 44.35 % lisaysta. . . 

Menoprosentti, s. o. menojen ja tulojen valinen prosenttisuhde oli vuonna 
1946 106.57, vuonna 1945 se oli 129.58 ja vuonna 1944 88.02. 

Rautatiehallituksen menot olivat 103 935 136 mk ja linjahallinnon menot 
6 381975 579 mk eli prosenteissa menojen kokonaismaarasta 1.60 ja 98.4o %· 

Menojen jakautuminen eri momenteille verrattuna edellisen vuoden vastaa
viin menoihin selviaa seuraava·sta taulukosta: 

Menomillirii, markkaa 
Llsiiys tai viihennys (-) 

M e n on laatu 
vuonna 1946 

v. 1946 I v. 1945 mk I % 

Rautatiehallitus 
Palkkaukset ....... .. ......... 57 060188 47 024 457 10 035 731 21.34 
Ylimaarliisen benk.ilokunnan palk-

kiot . .. . . . . . . .. . ... ... . . ... . 21604119 13 598197 8005 922 58.87 
Viransijaisten palkkict . . ....... 961186 685 946 375 241 64.04 
MatkakustannUkset ............ 1647 216 984 247 662 969 67.36 
Vakinaiset elakkeet ... . ....... . 5 900 475 4 607 286 1293189 28.07 
Ylimaii.raiset eli.ikkeet .......... 400 589 308 562 92 027 29.82 
AP,uraha elakelaitokselle ... . .. .. 274 774 213 533 61241 28.68 
Aillmattiopetus . ' . . .. . . .. . ..... 1343 254 879127 464127 52.79 
Paajobtajan kayttovarat . . ..... 35847 102 764 - 66917 --65.12 
Lammitys, valaistus, vesi ja puh-

7 771 984 1480 746 6 291238 429.88 taanapito .................. . 
Painatuskustannukset ...... . ... 539101 349 758 189 343 64.14 
Sekalaiset menot .... . ........ _ 6 396 403 3 795 613 2 600 790 68.52 

Ybteensa 103 935136 73 930 235 30 004 901 40.59 

Rautatielaitoksen linjahallinto ja 
Myttomenot 

Henkilomenot 
Palkkaukset •• 0 0 ••••• • •••••••• 1551182 619 1150 750 960 400 431659 34.80 
Ylimii.ii.raisen henk.ilokunnan ja 

613 256 358 458 960 563 154 295 765 33.62 tyovoiman palkkiot ..... .. .. 
Viransijaisten palkkiot . . ...... . 149 8-19 327 103 554 238 46 295 089 44.71' 
Virantekorahat ja palkinnot tarve-

264 953 942 111925 478 153028 464 136.7 2 a.ineiden saastamisesta . .. . ... 
Matkakustannukset, pil.ivii.rahat ja 

korvaus muuttokUstannuksista 21390 716 8 929101 12 461615 139.68 
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M~not. 

Menomliiirii, markkaa 
Lisiiys tal vabennys (-) 

Menon laatu 
vuonna 1945 

v . l946 I v. 1945 mk I % 

Va.~~i~~t elak!reet ... .. . ...... j 144120 805 107 365387 36 755 418 34.23 
Ylimaarruset elii.kkeet .......... 8 836128 6 672 517 2163 611 32.43 
Apurahat elakelaitokselle ...... 20 475 401 15 874047 4601354 28.99 
Tapaturmakorvaukset ...... ... . 12 075 767 6 349 701 5 726 066 90.18 
Muut huoltomenot ........ .. .. 2 287 473 1457 484 829 989 56.95 

K a l u s t o j a k a y t t o-
aineet 

Kayttokalusto seka sen kunnossa-
~ito ja tarkastus ...... . ...... 12 626 019 8 688424 3937 595 45.32 

Po ttoaineet ...... . ..... ...... 2110 043 919 1302 71~ 954 807 323 965 61.97 
Muut kayttOaineet ja sekalainen 

hankint!l. .. ..... ............ 150 620 885 129137 594 21483 291 16.64 

Rat a- ja rakennukset 
Radan, rata-alueen ja rakennusten 

369 895 543 kunnossapito .. . . ............ 268109 574 101785 969 37.96 
Sii.bkovoimalaitosten ynnii. vahva-

virta-, lennii.tin- ja puhelinjoh-
to jen kunnossapito ....... . . . 21978 042 14 205 723 7 772 319 54.71 

Merkinanto- ja turvallisuuslaittei-
8 957 454 den kunnossapito .. ... ...... 7 312 637 1644817 22.49 

Lumen ja jii.ii.n poistaminen .... 45 372 632 28 684078 16 688 554 58.18 

Liikkuva kalusto 
Liikknvan kaluston, tyokoneiden 

ja koneellisten laitteiden kun-
684 528 974 nossapito . ........ .... .. .... 472 856420 211672 554 44.76 

Korvaus vieraan liikkuvan kalus-
ton kaytostii. ....... . ........ 27123 762 699 -735576 -96.44 

Muut asiamenot 

Painatuskustannukset ......... , 21024 950 16 687 519 4337 431 26.oo 
Vahingonkorvaukset ........... 20 665 488 19 554458 1111030 5.68 
Verot .. ... .............. ..... 896 230 886156 10074 1.14 
Postilaitokselle postinkuljetuk-

sesta suoritettava korvaus . . . . 3 000000 1000 000 2000000 200.0 
Sekalaiset menot .. ...... ..... . 2 801464 2 411640 389 824 16.17 
Kuoletukset ...... ...... ..... . 141108320 174414846 -33306526 -19.01 

Linjahallinto' yhteensal 6 381975 579 I 4419 271228 I 1962 704351 I 44.41 

I Kaikkiaan I 6485 910 715 I 4493 201463 I 1992 709 252 I 44.35 

Rahallin.en tul'os. 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan laskettu rahallinen tulos valtion- Ralutltinen 
rautateiden liikenteesta v . 1946 osoitti 400 milj . markan vajauksen . Kun tutos. 

vastaava tulos v. 1945 osoitti 1 026 milj. markan vajauksen, on v. 1946 rahal-
Iinen tulos edelliseen vuo£een verrattuna 626 milj. markkaa parempi eli 61.o 2 %. 

Tasmallisin luvuin esitettyina valtionrautateiden tulojen ja menojen lisays 
seka ylijaaman pienentyminen ·kayvat ilmi seuraavasta taulukosta: 

Vuon,na 1946 Vuonna 1945 Llsays vuonna 1946 
mk mk Dlk % 

Tulot • •••• • • • 0 0 • • • 0 • • 0 0. 0 •••• 6086 317 946 3 467 328 357 2 618 989 589 75.53 
Menot ........................ 6 485 910 715 4 493 201463 1992 709 252 44.35 

Ylijii.ii.mii. tai vajaus (-) I -399 592 768 l-1 025 873 106 626 280 337 61.02 
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v. 1947· 

Valtionrautateiden piiiioma-arvo. 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kir-
j an pi don mukaan vuoden 1946 lopussa . . .......... .. . 

Tahan on vuonna 1947 tullut lisaa: 
Uudisrakennusten arvo.............. 470 909 954: 
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . 373 229 367: 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatiera-

7 382 24'0 632 : -

. . . . . 
kennusten tyokoneita seka kaytto-
kalustoa lukuunottamatta) . . . . . . . 49 729 465: - 893 868 786: -

========~-----------

Tasta on vuonna 1947 vahennetty: 
Vuoden kuluessa poistettu: . 

Kiinteistojen arvosta ...... .... . . 
Tyokoneiden >> ••• • •••• • •• • 

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

Kiinteistojen arvosta ........... . 
Tyokoneiden >> •••••••• • • •• 

Liikku van kaluston arvosta .... .- .. 

11 069 473:-
4 948 379: -
3 121 362:-

75 466 900:-
5 583 900: -

50 333 000:-

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten· 
vuoden 1947 paattyessa . ............ . . ....... .... . 

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

seka Hyvinkaan paakonepajan rakennusarvo ........... . 

8 276 1{)9 418: -
~ 

.: 

150 523 014: -

8 125 586 404: -

1 979 085 410: -
262 629 075: -

Koko paiioma-arvo oli siis vuoden 1947 lopussa 1 ) • ...... 10 367 300 889: 

Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiinteistojen osalle 5 461 159 094 mk, 
liikkuvan kaluston 2 543 254 087 mk ja tyokoneiden osalle 121 173 223 mk 
eli prosenteissa 67. 21, 31.2 9 j a l. 5o . 

V altionra utateiden tulot. 

Tulot. Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuonna 1947 8 351 538 969 mark-
kaan. Tasta on vahennetty suorituksia vieraille rautateille y . m. ja takaisin
maksuja rautatien kayttajille yhteensa 91 206 3"93 mk, joten kertomusvuoden 
nettotuloksi j aa 8 260 332 576 mk. Kun vastaava maara oli edellisena vuonna 
6 086 317 945 mk, ovat tulot lisaantyneet 2 174 014 631 markalla eli 35.72 %-

Paaryhmiinsa lopulliset tulot j akautu vat vuosina 194 7-1945 seuraa vasti: 

Lisays vuon.na 1947 
Vuonna 1947 Vuonna 1946 Vuonna 1945 vuoteen 1.946 

Tulon laatu verrattuna 
--

mk I %. mk mk mk I % . 
I 

Henkiliiliikenteen tulot . . 3 039 003 637 36.54 2 528 922 596 1854097 003 510 Q81 041 20.17 
Tavaraliikenteen tulot . . . 4 629 671287 55.83 3133820 241 1387 932 011 1495 851046 47.73 
Muut liikennetulot 166 924 760 2.02 ~07 079 470 45 332 366 59 845 290 55.88 
Lennii.tintulot . ..... . .... 6 372 201 0.77 4847 662 3 318 889 1524 539 31.45 
Autoliikennetulot .. .... .. 107 446 383 . 1.30 86 006 281 52 958824 21440102 24.93 
Korvaus postinkuljetuk-

sesta . .. .............. 70 052 008 0.84 64692 740 36 349185 5 359 268 8.28 
Sekalaiset tulot . ... .... . 240 862 300 2.70 160 948 955 87 340 079 79 913 345 -49.65 

Yhteensa l 8 260 332 576I100.oo I 6 086 317 94513 467 328 35712174 014 6311 35.~"z 
1 ) T ahan ei ole luettu kayttokalustoa, jonka arvo oli kertomusvuoden lopussa 

94 984 896: -. 
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V altionrautateiden menot. 

Yaltionrautateiden hallinto-, kunnossapito- ja kayttomenot oliv~t vuonna Menot. 
1947 8 514 437 938 mk, oltuaan edellisenii vuonna 6 485 910 715. mk ja 
osoittivat siten 2 028 527 223 markan eli 31.28 % lisaysta. 

Menoprosentti, s. o. menojen ja tulojen valinen prosenttisuhde oli vuonna 
1947 103.08, vuonna 1946 se oli 106.57 ja. vuonna 1945 129.158. 

Rautatiehallituksen menot olivat 146 572 553 mk ja linjahallinnon menot 
8 367 865 385, mk eli prosenteissa menojen kokonaismaarasta 1.72 ja 98.28 %· 

Menojen jakautuminen eri momenteille verrattuna edellisen vuoden vas
taaviin menoihin selviaa seuraavasta taulukosta: 

Menomiiiirli. markkaa ~ L"'" 4> '"'MO>O (-) 
M e non laatu vuonna 194-7 

v. 1947 I v. 1946 mk / % 

Rautatiehallitus 
Palkkaukset ........ .. . ....... . -89 845 719 !J7 060188 32 785 531 . 57.46 
Ylimaaraisen ihenkilokunnan palk-

kiot ...................... .. 28 661844 21604119 7 ()57 725 32.67 
Viransijaisten ~lkkiot ......... 753 891 961186 - 207 289 - 21..56 
Matkakustann set ............ 3018425 1647 216 1371209 83.24 
Vakinaiset elii.kkeet ............ 8109 752 5 900 475 2 209 277 37.44 
Ylimaaraiset e1ii.kkeet .. .. .. ... . 537 910 400 589 137 321 34.28 
Apuraha elakelaitokselle ....... 302000 274 774 27226 9.91 
Ammattiopetu.s ....... ....... . 1923188 1343 254 579 934 43.17 
Pii.ii.johtajan kayttovarat . . ..... 27 498 35847 -8349 -23.29 
Lii.mmitys, valaistus, vesi ja pub-

3 983 252 7 771984 -3 788 732 --48.74 taanapito ................... 
Painatuskustannukset ..... •.... 839 270 539101 300169 55.67 

ekalaiset meflot .......... ... . 8 569 798 6 396 403 2173 395 33.98 . . . 
Yhteensii. 146572 553 103 935136 42 637 417 41.02 

Rautatielaitoksen linjahallinto ia 
kiiyttomenot 

Henkilomenot 
Palkkaukset ... ........ ..... .. 2 253 775 764 1551182 619 702 593145 45.29 
Ylimaiiraisen henkilokunnan · ja 

804612 901 613 256 358 tyovoirnan palkkiot ......... 191356 543 31.20 
Viransijai ten palkkiot ......... 241967 969 149 849 327 92118 642 61.47 
Virantekorahat ja palkinnot tarve-

576148 410 264 953 942 aineiden sii.ii.stii.misestii. ....... 311194 468 117.45 
Matkakustannu.kset, pii.iviirahat ja 

korvau.s muuttolcistannuksista 22275 477 21390 716 884761 4.14 
Vakinaiset elakkeet ............ 199116136 144120 805 54 995 331 38.16 
Ylimii..ii.raiset elakkeet ....... . .. 12 477 423 8 836128 3 641295 41.21 
Apurahat elakelaitokselle .... . .. 24187 988 20 475401 3 712 587 18.13 
Tapaturmakorvau.kset .......... 12 900 724 12 075 767 824 957 6.83 
Muut huoltomenot ............ 4 728 273 2287473 2440800 106.70 

Kalusto j a k ii. y t t 6- ' . 
aineet 

Kii.yttokalusto seka sen kunnossa- -~ito ja tarkastus ............ 21286 298 12 626'019 8 660 279 68.59 
Po ttoaineet .. . ............... 2 341594818 2110 043 919 231550899 : 10.97 
Muut kii.yttoaineet ja sekalainen 

hankinta .............. . .... 145 494046 150 620 885 -c5126839 - 3.40 

Rat a- ja rakennukset 
Radan, rata-alueen ja rakennusten 

.. 
kunnossapito ........ -.. . .... . 547 756 730 369 895 543 177861187 . 48.08 
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Menot . 

Menomaara, markkaa 
Lisays tal vahennys (- ) 

M e non lantu 
vuonna 1947 

v. 1947 I v . 1946 mk I ~ 

Sahkiivoimalaitosten ynna vahva-
virta-, lennatin- ja puhelinjoh-

26 098 333 21978 042 I tojen kunnossapito ........ . . 4120 291 18.74 
Mer!pnanto- ja. turvallisuuslait-

8 957 454 teiden kunnossapito . ..... . .. 11670 051 2 712 597 30.28 
Lumen ja jiiiiJ\ poistaminen .... 42 277 759 45 372 632 - 3094873 - 6.8'2 ' 

Liikkuva kalusto 
' ~ 

Liikkuvan kaluston, tyokoneiden 
ja koneellisten laitteiden kun-
nossapito ........ . . ......... 887 750 071 684 528 974 203 221097 29.68 

Korvaus vieraan liikkuvan kalus-
ton kiiytiistii ................ 23 232 27123 - 3891 - 14.3 

Muut asiamenot 

Painatuskustannukset ........ . . 22 814 424 21024 950 1789 474 8.51 
Vahingonkorvaukset ........... 23 498 450 20 665 488 2 832 962 : 13.71 
Verot . . ....... .. ............. 1216 488 896 230 320 258 35.7 
Postilaitokselle ' postinkuljetuk- ' 

sesta suoritettava korvaus ... 3 000 000 3 000 000 ~ -
Sekalaiset menot .. ........... . 4070 925 2 801464 1269 461 45::n 
Kuoletukset •••• 0 • ••••••• ••• • • 137122 696 141108 320 - 3985 625 - 2.82 

Linjahallinto yhteensal 8 367 865 385 I 6 381975 579 I 1985889 806 I 31.u 

Kaikkiaan l 8 514 437 938 I 6 485 910 715 I 2 028 527 223 I 31.28 

Rahallinen tulos. 
Rat::f~!~~n Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan laskettu rahallinen tulos valtion-

rautateiden liikenteesta v. 1947 osoitti 254.1 milj. markan vajauksen . Kun 
vastaava tulos v. 1946 osoitti 400 milj. markan vajauk en, on v. 1947 rahalli
nen tulos edelliseen vuoteen verrattuna 145.9 milj. markkaa parempi eli 
36.48 %-

Tasmallisin luvuin esitettyina valtionrautateiden tulojen ja menojen lisays 
seka ylijaaman pienentyminen kayvat ilmi seuraavasta taulukosta: 

Vuonna 1947 

I 
Vuonna 1946 

I 
Llsiiys vuonna 1947 

mk mk mk I % 

Tulot ........ . ........ . .... . ·1 8 260332 577 
I 

6 086 317 946 I 2174 014 631 I 35.72 
Menot .... . ............. . ..... 8 514 437 938 6 485 910 715 2 028 527 223 31.28 

Y1ijiiiimii. tai vajaus (- )I - 254105 361 I - 399 592768 I 145 487 408 36·.48 

V. 1948. 

Valtionra utateiden tpddoma-arvo. 
Z~~:~ Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kir-

c~ta. j anpidon mukaan vuoden 194 7 lopussa ............. . 
P'::':.a- Tahan on vuonna 1948 tullut lisaa: 

Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . 658 810 403: -
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . 603 826 413: -
Uusien tyokoneiden arvo (rautatiera-

kennusten tyokoneita seka kaytto-

8 130 062 386:-

kalustoa lukuunottamatta) . . . . . . . 53 807 381:- l 316 444 197:-
========~-----------

9 446 506 583: -
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Tasta on vuonna 1948 vahennetty: 
Vuoden kulue sa poistettu: 

Kiinteistojen arvosta ........... . 
Tyokoneiden >> ••• • •••••••• 

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

IGinteistojen arvosta ........... . 
Tyokoneiden >> • ••••••• • • • • 

Liikkuvan kaluston arvosta ... . .. . 

8 190 236:-
4 867 417:-
1 972 330:-

78 488 500:-
7 302 000:-

66 705 000: -

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten 
vuoden 1948 paattyessa ... . ........... . ..... . .... . 

Tahan on lisattav§. uusien rautatierakennuksien kiinteisto-
arvo, yhteensa ................. ~ ................ . 

seka Hyvinkaan paakonepajan rakennusarvo . ......... . 
Koko paaoma-arvo oli siis vuoden 1948 lopussa 1 ) ..•••.•. 

167 525 483:-

9 278 981 100:-

2 509 129 051:-
557 293 658: -

12 345 403 809: -

Valmiiden ratojen paaoma-arvo ta tuli kiinteistojen osalle 6 035 953 145 mk, 
liikkuvan kalu ton 3 077 918 471 mk ja tyokoneiden osalle 165 140 084 mk 
eli prosenteis a 65.05, 33.17 ja 1.7 8. 

V altionra utateiden tulot. 

Talou· 
dellinen 

tila. 
Piiiloma· 

arvo. 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuonna 1948 13 759 001 418 mark- Tulot. 

kaan. Tasta on vahennetty suorituksia vieraille rautateille y. m. ja takaisin
maksuja rautatien kayttajille yhteensa 116 746 911 mk, joten kertomusvuoden 
nettotuloksi jaa 13 642 254 507 mk. Kun vastaava maara oli edellisena vuonna 
8 260 332 577 mk, ovat tulot lisaantyneet 5 381 921 929 markalla eli 65.15 %. 

Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuvat vuosina 1948-1946 seuraavasti: 

Lisays vuonna 1948 
Vuouna 1948 Vuonna 1947 Vuouna 1946 vuoteen 194 7 

Tulon laatu verrattuna 

mk I 
0 1 mk mk mk I % 10 

Henk:iliiliikenteen tulot ... 3 848 42130J 28.21 3 039 003 637 2 528 922 596 809 417 667 26.63 
Ta varaliikenteen tulot ... 9 030 758166 66.20 4 629 671287 3133 820 241 4401086 879 95.06 
Muut liikennetulot ...... 232 624 383 1.64 166 924 760 107 079 470 65 699 623 39.36 
Lennii.tintulot ........... 6 910 018 0.05 6 372 201 4 847 662 537 817 8.44 
Autoliikennetulot ........ 157 757 834 1.1 8 107 446 383 86006 281 50 311451 46.82 
Korvaus postinkuljetnk-

sesta ..... . ......... .. 98 603 300 0.74 70 052 008 64 692 740 28 551292 40.75 
Sekalaiset tulot ••••••• 0. 267179 502 1.98 240862 300 160 948 955 26 317 202 10.93 

Yhteensa l13 642 254 507I100.oo Is 260 332 57616 086 317 50715 381921 9311 65.15 

Valtionrautateiden menot. 

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

1948 11 957 915 932 mk, oltuaan edelli ena vuonna 8 514 437 938 mk ja osoit-
tivat siten 3 443 477 994 markan eli 40.44 % lisaysta. 

Menoprosentti, s. o. menojen ja tulojen valinen prosenttisuhde oli vuonna 
948 87.65. Vuonna 1947 se oli 103.08 ja vuonna 1946 106.57. 

Rautatiehallituksen menot olivat 201 419 236 mk ja linjahallinnon menot 
11 756 496 696 mk eli prosenteissa menojen kokonaismaarasta 1.68 ja 98.32 %. 

1) Tahan ei ole luettu kayttokalustoa, jonka arvo oli kertomusvuoden lopussa 
116 765 016: 50. 
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Menojen jakautuminen eri momenteille verrattuna edellisen vuoden vas
taaviin menoihin selviaa seuraavasta taulukosta: 

Menomiiliriit, markkaa Lisiiys tai viibennys (-) 

Menon laatu vuonua 1948 

v . 1948 I v. 1947 mk I ~~ 

Rautatiehallitus 
Palkkaukset 117 836 355 89 845 719 27 990 636 31.15 
Ylimii.iiriiisen h~~k:il6ir"~~~ .pa.lk: 

kiot ........................ 41085 976 28 661844 12 424132 43.34. 
Viransijaisten palkkiot ......... 1007 859 753 897 253 962 33.68 
Matkakustannukset . .... . .. .... 4 579 745 3 018 425 1561320 51.72 
Vakinaiset elakkeet .. . ......... 11305890 8109 752 3196138 39.41 
Ylimii.iiriiiset cliikkeet . . ....... . 644850 537 910 106 940 19.87 
Aptuaha eliikelaitokselle .... . .. 791735 302 000 489 735 162.16 
Ammattiopetus ....... ... ...... 3 734144 1923188 1810 956 94.16 
Pii.iijohtajan kiiyttiivara t ...... . 29075 27 498 1577 5. 74. 
Liimmitys, valaistus, vesi ja puh-

6 336193 3 983 252 2 352 941 59.07 taanapito ... .. ... . . . . ... .... 
Painatuskustannukset .. ..... . .. 1224050 839 270 384 780 45.84 
ekalais t mcnot .............. 10 825 714 8 569 798 2 255 916 26.32 

Valtion tyiinantajana suoritetta-
vat la psili sa- j a kansanelake-
maksut ... .. .. .............. 2 017 650 - 2 017 650 100.00 

Yhteensii 201419 236 146 572 553 54846 683 37.42 

Rautatielaitoksen linjahallinto ja 
ki:iyttihnenot 

Henkilomenot 
Palkkaukset .................. 2 956 409 984 2 253 775 764 702 634 220 31.18 
Ylimiiiiriiisen henk:ilokunnan ja 

804 612 901 315 589 591 tyovoiman palkkiot .... . . ... 1120 202 492 39.22 
Viransijaisten palkkiot . .. ..... . 348174 798 241967 969 106 206 829 43.89 
Virantekorahat ja palkiunot tar-

veaineiden sii.ii.stiimisestii . . . . 682172 673 576148 410 106024 263 18.41 
Matkakustannukset, pii.iviirahat ja 

korvaus muuttokustannuksista 56 827 760 22 275 477 34552 283 155.12 
Vakinaiset ellikkeet ............ 271920 628 199116136 72 804 492 36.42 
YlimiHi.riUset eliikkeet ... . ...... 18841830 12 477 423 6 364407 51.01 
Apurahat eliikelaitokselle . .. . ... 67 088 298 24187 988 42 900 310 177.36 
Tapaturmakorvaukset . . ....... . 21524 227 12 900 724 8 623 503 66.85 
M:uut huoltomenot ••• ••••••• 0. 7 646 697 4 728 273 2 918 424 61.72 

Kalusto ja kiiytto-
aineet 

Kiiyttokalusto seka sen kunnossa- l 
30 674 375 212-86 298 9 388 077 44.11 pita ja tarkastus ... .. ...... . 

Polttoaineet ... ...... ......... 3 229 961243 2 341594 818 888 366 425 37.94 
Muut kayttoaineet ja sekalamen 

hankinta .. ..... ....... . . .. . 190141111 145 494 046 44 647 065 30.69 

Rata- ja rakennukset 

Radan, rata-alueen ja rakennusten 
498870112 91.09 kunnossapito ............... 1046 626 842 547 756 730 

Siihkovoimalaitosten ynnii vahva-
virta-, lenniitin- ja puhelinjoh-

26 098 333 7 729 042 29.62 tojen kunnossapito .......... 33 827 375 
Merkinanto- ja turvallisuuslaittei-

den kunnossapito .. .... ...... 17 347 302 11670 051 5 677 251 48.65 
Lumen ja jiiiin poistaminen ... . 85177 791 42 277 759 42900 032 101.47 
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Menot 

Menomiillra, markkaa 
LiSilys tai v iihennys (- ) 

Menon l a atu 
vuonna 1948 

v. 1048 I v. 19H mk I ~lo 

Liikkuva kalusto 
Liikkuvan kaluston, tyiikoneiden 

ja koneellisten laitteiden kun-
1286 316 610 887 750 071 398 566 539 nossapito ................... 44.89 

Korvaus vieraan liik1:uvan kalus-
ton kiiytiista ................ 3 307 717 23 232 3 284 485 14.137 

Muut asiamenot 
Painatus1:ustannukset .......... 35 210 858 22 814 424 12396 434 54.33 
Vahingonkorvaukset . . .... . .... 28023 835 23 498 450 4 525 385 19.26 
Verot ........................ 1782 619 1216 488 566131 46.54 
Postilaitokselle postinkuljetuk-

sesta suoritettava korvaus .... 3000 000 3 000 000 - -
Sekalaiset menot ......... .. ... 8 023 470 4070 925 3 952 545 97.00 
Kuoletukset .................. 151511 '104 137122 695 14 389 009 10.49 
Valtion tyiinantajana suoritetta-

vat la psilisa- j a kansaneliike-
54 754 457 54 754457 maksut .................... - 100.00 

Linjahallinto yhteensa I 11 756 496 696 I 8367 865 385 I 3 388 631311 I 40.49 

Kaikkiaan 11 957 915 932 8 514 437 938 3 443 477 994 40.44 

Rahallinen tulos. 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan laskettu rahallinen tulos valtion- Rallallinen 

k li K tulos. rautateiden liikenteesta v. 1948 osoitti 1 684 milj. mar an y jaaman. un 
vastaava tu]os v. 1947 osoitti 254 milj. markan vajauksen, on v. 1948 rahalli
nen tu]os edelliseen vuoteen verrattuna l. 938 milj. markkaa parempi eli 763 %-

Tasmallisin luvuin esitettyina valtionrautateiden tu]ojen ja menojen lisays 
seka ylijaaman pienentyminen kayvat ilmi seuraavasta taulukosta: 

Vuonna 1948 

I 
Vuoona 1947 

I 
Lisii.ys vuouna 1948 

mk lllk mk I % 

Tulot .......... .. .. .. ....... ·1 13 642 254 5071 8 260 332 577 
I 

5 381921931 
I 

65.15 
Menot ..................... ... 11 957 915 932 8 514 437 938 3 443 477 994 40.44 

Ylijaiimii. tai vajaus (- )I 1 684 338 575 I -254105361 I 1938 443 937 I 763 

Helsingissa, rautatiehallitukse a, marraskuun 7 paivana 1950. 

H. Roos. 

Arvi Nikkilii. 

8155-50 


