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RAUTATIEHALLITUKSEN KERTOMUS 
VUOSILTA 1949-1951. 

YL EIS KATSA U S. 

Rautatieliikenne on tunnetusti suhdanncherkkiia -
liikenteen miiiira vaihtelee vii.littomiisti maan talous
eliimii.ssa esiintyvien nousujen ja laskujen mukaan. 
Rautateiden toimintaa selostavan katsauksen taus
taksi on tasta syystii paikallaan lyhyesti palauttaa 
mieliin kertomuskautena talouselamiin alalia tapah· 
tunut kehitys. 

Vuodet 1949-1951 ovat Suomen talouseliimiissii 
ripeiin kehityksen ja vilkkaan toiminnan aikaa. Sille 
ominaisia piirteitii ovat tuotannon kasvaminen ja 
en mukana kansantulon lisiiiintyminen. Tiitii h.-uvas

tavat tilastollisen piiiitoimiston suorittamat kansan
tulolaskelmat, jotka ilmaisevat yhteiskunnan h-unakin 
vuonna tuottamain tavaroiden ja palvelusten miiariin 
ckii brutto- etta nettoarvoina. Reaalinen netto· 

kan antuote on ollut indeksilukuina ilmaistuna (vuosi 
1938 = 100) vuonna 1949 117, vuonna 1950 123 ja 
vuonna 1951 144. 

Tarkasteltaessa eri elinkeinonhaarojen kehitysta 
voidaan todeta, etta maa· ja metsiitaloudessa on 
saavutettu toista. maailmansotaa. edeltiinyt taso. Teol
li uude sa ja rakennustoiminnassa se on suure ti yli
tetty. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi oli vuo· 
teen 1938 verrattuna kysymyksessii. olevina vuosina 
HO, 150 ja 177. Rakennustoiminnan vastaavat luvut 
olivat 161, 166 ja 168. 

Ulkomaankaupan kehitys on noudattanut samankal· 
tai ta nousevaa suuntaa. Vuoden 1949 alkupuolella 
vientimarkkinat tosin kiristyivat ja aiheuttivat mar· 
kan arvon devalvoimisen kahdesti mainitun vuoden 
kulu • a, mutta vuoden loppupuolella vientimme jiil· 
leen elpyi. Seuraavan vuoden kauppavaihdo a paii.s· 
tiin jo lii.helle sodanedellistii. tasoa ja vuoden 1951 
aikana se ylitettiin vapaan viennin (ilman sotakor· 
vauksia) osalta 5 ja tuonnin osalta 12 prosentilla. 
Maailmanmarkkinoiden hintakehitys oli meille suo· 
tui a koko kysymyk essii. olevan ajan, joskin siina 
vuoden 1950 kuluessa oli havaittavissa meidan kan
naltamme heikkenei.Ilistii, joka johtui tuontihintojen 
noususta. Viimeisen katsausvuoden aikana vienti
ja tuontihintojen viilinen suhde muuttui hyvin edul
liseksi. Eriiiit kohonneet tuontihinnat alkoivat laskea 
maalislmusta 1951 alkaen, kun taa puutavaroiclen ja 
puunjalostustuotteiden hinnat maailmanmarkkinoilla 
nousivat jatkuvasti vuoden loppuun saakka. Tlilloin 
oli vienti- ja tuontihintoje=e viilinen suhde (terms 

of trade) noin 77 % ja vientimme volyymi Uihes 22 % 
korkeampi kuin vuonna 1950. Kesii.lla 1951 alkoi 
lmitenkin nii.kya merkkejii suhdanteitten heikkenemi· 
sestii. Yhdysvalloissa alennettiin selluloosan hintoja. 
Englanti ja Liinsi-Euroopan maat alkoivat maksu
tasevaikeuksiensa vuoksi saiinnostella tuontihintoja 
ja rajoittaa tuontia varsinkin puutavaroiden ja 
puunjalostustuotteiden o alta. Meidiin ulkomaan
kauppaan perustuva talouselamiimme on suhdanne· 
herkkiiii, silla vienti=e kiisittiili 20-25 % ja tuon
timme noin 20 % bruttokansantuotteesta=e. Nain 
ollen maailmanmarkkinoiden hintakehityksellii. on 
suoranainen vaikutus talouselamiiamme. Toisaalta 
taa.s Suomen osuus maailmankaupasta on vain 0.6% 
ja puunjalostustuotteidenkin o alta vain 15--20 %, 
joten m illa ei ole mal1dollisuuksia suurestikaan vai· 
kuttaa ulkomaankaupassamme vallitseviin hintoihin. 

Edelli een >errattuna epiiedullinen ilmio on sen· 
sijaan katsauskauden aikana talouseliimii.ssamme il
mennyt kustannustason jatkuva nousu. Toisen maail
mansodan jiilkeinen inflaatio oli vuoteen 1949 men
nessii jo tasaantumassa. Mainittu vuosi onkin ver
rattain rauhallinen sekii hinta- etta palkkakehityk· 
seen uiihden. Tukkuhintaindeksi kohosi sen aikana 
vain 3.1 o/o. Indeksiin sisiiltyvii.t ulkomaiset tavarat 
kallistuivat 9.1% ja kotimaiset O.s %. Nousun 
syynii olivat devalvaatiot, sillii ulkomaan valuutan 
maar:iiset hinnat alenivat koko ajau. Devalvaatioiden 
ja eraiden tukipalkkioiclen poi tanri en aiheuttaman 
hintojen nousun vuoksi rikkoontui tyomarkkinoilla 
vallinnut rauha vuoden 1949 lopulla. Seuraavan 
vuoden alu sa myonnetyt 7.5 %: n kuoppakorotukset 
eiviit riittiineet rauhoittamaan liikehtimistii. palkka
rintamalla, vaan tilanne kehittyi ylei lakon uhaksi, 
joka laukesi vasta toukokuussa solmitulla F-sopimnk· 
sella. Tii.lloin korotettiin tyontekijain palkkoja 
15% :lla ja ne sidottiin elin.kustannusindeksin piste
lukuun 860. Tii.tii sopimusta edeltii.neet palkkalevotto
muudet aiheuttivat yhdessa hinnankorotusten kanssa 
inflaatiopsykoosin, ja inflaatio riistaytyi uudelleen 
valloilleen. Sen vauhtia lisii.si F -sopimuksen aiheut
tama kustannusten nonsu sekii. maataloustuotteiden 
hinnankorotukset. Palkkaliikkeet alkoivat uudelleen 
saman vnoden syksyllii. Niiden johdosta nostettiin 
yleistii palkkatasoa 8% lokakuussa tehdyllii. A-sopi
muksella. Niiiden molempien sopimusten tulkinnassa 
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ja toteuttamisessa on esiintynyt paljon kitkaa ja 
eriroielisyyksia eika toistaiseksi olla tiiysin selvilla 
siitii, miten paljon ne ovat palkkatasoon vaikutta
neet. Virkamiehille myonnettiin palkankorotuksia 
heiniikuussa 1950 ja maaliskuussa 1951. Palkkata on 
nousu on teollisuudessa noin 50 %, metsatoissa 50-
60 %, maataloudessa noin 30 %, rakennustoiminnassa 
noin 71 % ja virkamiehille palkkaluokasta riippuen 
38-56 %. Hinnat nousivat vuoden 1950 kuluessa 
myos huomattavasti enemmiin kuin edellisena vuonna. 
Tukkuhi:ntaindeksi nousi 27 % ja elinkustannusin
deksi tukipalkkiosta huoli:matta noin 20 % . Tukku
hintaindeksiin kuuluvat tuontitavarat, joita on noin 
lf.! i:ndek ilaskehnaan b.-uuluvasta tavaramii.iirii. ta, kal
listuivat 17.3 % ja koti:maiset noin 30 %. Kotimai
nen hintataso oli siis noussut huomattavasti kansain
vali:sen tason ylapuolelle. Vuosi 1951 on ollut palk
kakehityksen suhteen rauhallinen, joski:n palkkojen 
li:ukumi:nen ylospain lienee jossai:n maari:n jatkunut. 
Hinnat sensijaan ovat jatkuvasti kohonneet. Tukku
hi:ntaindeksin nousu on viimeisen katsausvuoden ku
luessa 34 % - Siihen vaikuttavista osatekijoista met
sataloustuotteitten i:ndeksi kohosi yli 90 %, teolli
suustuotteiden 40% ja maataloustuotteitten 20 %. 
Tuontitavaroiden nousu on keskimaarin 20 %. 

Liikenteen maii.ra. 
Maamme teollisuu ·tuotannon ja ulkomaankaupan 

ripea elpymincn toi mukanaau myoskin tavaraliiken
teen voimakkaan lisaantymisen. Miten kuljetukset 
jakaantuivat eri kuljetusmuotojen kesken ei tois
taiseksi voida varmuudella sanoa, koska kuljetusti
lastot Suomcssa ovat, mutatietilastoa lukuuuotta
matta, puutteelliset. Vuonna 1951 elinkei:noelii
miiii.=e edustavien keskusjarjestojen toimesta pe
rustetuu Tuotannon Kuljetusasiain Neuvottelukun
nan suorittaman erikoistutkimuk. en perusteella voi
daan kuitenkin tehda se johtopalitos, etta noin puo-

let tuotannon kaikista joukkokuljetuksista (vauuu
kuormaliikennettii. edellyttii.vastii.) tulee rautateiden 
osalle toisen puolen jaii.dessa maantie- tai vesikulje
tuksen varaan. Vuosina 1946-1948 ylittiviit rauta
teillii. kuljetetut tavaramiiii.rat ruusaasti 1930-luvuu 
keskimiiaraiset tavaraliikenteen luvut ja lii.henivii.t 
vuonna 1937 saavutettua huipputulosta 15.7 miljoo
naa tonnia. Nii.ihin verratttma edusti vuosi 1949 
melko hiljaisen liikenteen kautta. Kuljetettu tonni
mii.ii.ra oli 13.9 miljoonaa ja tonnikilometrimii.arii. 
3.0 miljardia, mitkii. luvut merkitsivii.t vuoden 1948 
tasoon verrattuna 10, vastaavasti 15 prosentin va
hennysiii. Vuonna 1950 tavaraliikenne jalleen lisaan
tyi, niin etta tonnimiiarii. nousi 15.8 miljoonaan ja 
tonnikilometrimaara 3.-t miljardii:n. Viimeisenii. kat
sausvuotena 1951 tavaraliikenteen sum·uus oli ennii
tykselli:nen. Kuljetettu tavaramaara oli 19.5 mil
joonaa tonnia ja tonnikilometrimiiara 4.4 miljardia. 

• euraava taulukko esittii.a katsauskauden aikana 
paivittiiin kuormattujen vauuujen keskimaariin seka 
vauuuylijaiiman (+) tai -vajauksen (-). Lukumiia
ristii. kay selvii.sti ilroi taloudellisessa aktiviteetissa 
tapahtuneet muutokset. Vuodelle 1949 oli ominaista 
vaunuylijii.iimii.. Muut katsauskauden vuodet taas 
ovat vajausvoittoisia. Vuoden 1950 syksylla kuor
mausten lukumiiarli. tosin laski A-sopimusta edeltii.
neiden lakkojen vuoksi. Haitallisesti ja kuormaus
lukuja vahentii.vii.sti vaikutti myoskin huhtikuussa 
1950 sattunut 5 paivaa kestanyt veturiroieslakko, 
joka aiheutui elakkeiden mii.aria kookevista erimie
lisyyksistli.. Viimeisen katsausvuoden aikana vaunu
vajaus oli suurimmillaan pysytellen itsepintaisesti 
3 OOO:n lahettyvilla. Esitetyt lukumiili.rat eiviit kui
tcnkaan kuvastane todellista tavaravaunujen puu
tetta, silla vauuupulan aikana asiakkaat ilmeisesti 
tilaavat tarvettaan suurempia vaunumli.ariii. yritta<:>n 
tii.lla keinoin paranta.a malldollisuuksiaan saada vau
nuja kayttoonsa. 

Piiivittain kuormattujen vaunujen keskimaii.riit seka vaunuylijaama ( +) tai -vajaus (-). 

Tammikuu ••••••••• 0 ••••••• • ••••••••••• 0 3 84 
Helmikuu ••••••••••• 0 • ••• • •••• ••• 0 •• ••••• 4441 
Maaliskuu • 0 • • • •• •• • • • 0 • •• ••• • • • • • •• 0 ••• • • 4 470 
Huhtikuu .. . . . .. .. ....... . .... . . ... .. . . . . 4 238 
Toukokuu . ..... .. .. . ..... ... .. . .. . ... . . .. 4 397 
Kesakuu 0 • •••••• • • •• •• 0 0 ••••• • • ••• 0 ••••• 4 403 
Heinakuu •••• • • • ••• •• ••••••• •• • • •• 0 •••• • • 4 555 
Elolmu •••••••••• • • • ••• ••• •••••• • ••••• • 0 0 4 783 
Syyskuu •••••• 0 •• 0 •••• • 0 ••••• 0. 0 •• • • • • • 0 5 ±17 
Lokakuu •• • •• 0 •••• • ••••• • ••••• • 0 ••••• 0 •• 5 365 
Marraskuu •••••••• 0 ••• 0 •••••• •• • ••••• • • 0 54 7 
J"oulukuu • • 0 0 • •• • • •• ••• • • • •• • • ••• • • •••••• 4 576 

Kuljetustoiminta rautateilla on luonteeltaan massa
kuljetusta ja niinpa si ina vaunukuormaliikeru1e kasit
tii.iikin yli 94% kaikista tavarakuljetuksista. Vaunu
kuormaliikenteen keskimaiirainen kuljetusmatka, joka 
oli vuonna 1938 noin 164 km, oli pidentynyt vuoteen 
1949 mennessa 21± kilometriksi ja vuoteen 1951 men
ncssa 226 kilometrik i. Ennen vuotta 1949 tapahtu
nut vii.limatkojen kasvu johtunee suurimmalta o al
taan rauhanteossa menetettyjen rataosien aiheutta
ma ta kuljetusolojen rakennemuutoksesta. Sen jal
keinen pidentyminen taas lienee seuraus talousela
miin aktiviteetin yleisestii. nornsusta. Esimerkkinli. 

v. 1949. Y. 1950. v. 1951. 

+3 611 4 385 + 38 4 877 -1545 
+2 531 4 9-!2 8 0 4 849 -2 799 
+2 654 5 09-! 862 4514 -3 006 
+3 291 4 777 78 5 081 -3165 
+3 561 4 07 -1002 5 427 -2690 
+2 739 5 402 -1500 6 028 -2931 
+2436 4 51G 74 5 896 -2919 
+1 21 5 770 - 669 6 099 - 3 330 
+ 207 5180 + 206 60 3 -3 364 
+ 24 4 725 +1 7 6184 -3 331 
+ 417 5 426 + 262 5 966 -2 274 
+1328 4 872 - 544 4 756 -1245 

mainittakoon, etta viola vuonna 1950 laskettiin noin 
17 % Suomcn metsista olevan hakkuiden kannatta
vaisuusrajan ulkopuolella, mutta puutavaran hintojen 
nousu saattoi sittemmi:n syrjii.isetkin scudut hakkui
deu pii..riin, joka sitten osaltaan aiheutti myos rauta
tieliikenteessii kuljetusmatkojen pidentymistii. 

Henkiloliikenteen kehitys on ollut kat a;uskauden 
aikana huomattavasti ta ai ·empaa kuin tavaraliiken
tceu. Sodanjiilkeisia huippulukuja ci ole euiia saa
vutettu, mutta liikenne on ollut kuitenki:n huomat
tavasti vilkkaampaa kuin 1930-luvulla. Allaoleva 
asetelma kuvaa henkiloliikentecn kehitysta. 
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Vuonna 1948 48.7 milj. matkaa 2.24 miljard. henkilokilometriii.. 

" 
1949 43.9 

" 
" 

1950 45.7 ,. 
" 

" 
1951 45.1 

" " 
HenkilOliikenteen vii.heneminen katsauskauden ai

kana johtunee osittain autoliikenteen kilpailun li
sii.ii.ntymisestii. Suurin syy lienee kuitenkin se, ettii. 
matkustaminen sotien jiilkeen oli epii.tavallisen vil
kasta. A.rmeijasta kotiutetut miehet ja luovutetusta 
Karjalasta siirretty viiesto etsivii.t lopullista sijoittu
mispaikkaansa, ja liikkuvaisuus lienee palautunut 
normaaliksi vasta vuoden 1948 jii.lkeen. 

Miten kuljetusten lisii.ii.ntyminen vaikutti liiken
teen miiiirii.ii.n rataverkolla, siitii. on vaikea antaa 
tarkkaa kuvaa. ;r onkiulainen kii.sitys liikennetihey
destii. saadaan kuitenkin vertaamalla toisiinsa eri 
vuosina kutakin ratakilometriii kohden kuljetettujen 
akselikilometrien miiii.rii.ii.. Tiimii. suhdeluku oli 
vuonna 1949 251400 ja kasvoi vuoteen 1951 men
nessii 282 660: ksi, joten sen lisii.ys oli yli 11 %. 

Ra.ta.verkoston suorituskyvyn 
lisiili.minen. 
Kun tarkastele=e niitii. edellytyksiii., jotka edellii.

selostettujen kuljetusten suorittamista varten ovat 
olleet valtionrautateiden kiiytettii.vi ii., on otettava 
huomioon se koko Itii.-Suomen k-uljetusoloissa sotien 
jiilkeen tapahtunut rakennemuutos, jonka Karjalan 
ratojen, aimaan kanavan sekii. Viipurin ja sen liihi
y:mpii.ristojen satamien menetykset olivat aihcutta
neet. Teollisuuden uusi sijoittuminen ja tuotannon 
luonnollisen kuljetustarpeen suuri kasvu aiheuttivat 
sitii.pait.si liikenteelle omat vaatimuksensa. Huomat
tavimpien puutavara-alueitte=e tuotannon pii.ii.osa 
oli muuttuneiden olosuhteitten vuoksi ohjattava Sa
von rataa pitkin kulutuspaikoille ja viennin osalta 
Kotkan ja Haminan satamiin. Rataverkosto=e on 
rakennettu suurimmalta osaltaan 1930-luvun tarpeita 
vastaavaksi, eikii. sitii. vielii. katsauskaudeu alkaessa 
oltu tarvittavien varojen puutteessa voitu sop uttaa 
uuteen tilanteeseen. ;Junanliihetysviilit olivat pitkiii. 
ja ratapiliat ahtaita. Niiden kapa iteetti ei ole lii.
heskiiiin aina riittiinyt liipiiisemiiiin liikennettii.. 
Tiimii. puute on selvimmin ilmenny;t risteysasemien ja 
jiirjcstelyratapihojeu kohdalla. Erikoi en vaikeita 
ovat olleet talvikuukaudet, jolloin la.skumiikien toi
minta hidastuu ja vaihtotyohon kuluu muutenkin 
runsaammin aikaa. Tiistii. johtuen tavarajunat ovat 
joutuneet liian usein odottamaan jopa tuntikausia 
risteysasemalle pii.ii.syii lii.heisillii. liikennepaikoilla. 
Koska vetureitten kattiloissa odottamisen aikanakin 
on pidettii.vii tiiysi tyopaine ja koska jii.ykistyneiden 
vaunujen liikkeellesaaminen vaatii paljon energiaa, 
seurauksena on ollut suhteettoman suuri palttoaineen 
k-ulutus ja kaluston liiallinen rasitus. Liikenne on 
usein hidastunut j opa siiuii. miiiirin, ettii. varikkoase
milla on syntynyt pulaa vetureista. Vaunuston kier
toaika on pi.dentynyt lisii.ten iten vaunupulaa ja 
viivyttaen tavaraliihetysten k-ulk-ua. Henkilokunnan 
kohdalla tiimii. hidastuminen on merkiunyt tyotunti
maii.rien lisiiii.ntymistii ylityokorvauksineen ilman vas
taavaa lisasuoritusta. Koska on selviia, etta tiimii 
rataverkoston kapasiteettivajaus on esiintynyt huo
mattavana tappiomomenttina tilinpii.iitOkscssii. sekii. 
alentanut rautatei.den kilpailul,ykyii., pii.ii.huomio on 
tiimiinkin kat.sauskaudeu aikana edelleen kiinnitetty 
kapasiteetin lisiiii.miseen. Siitii. syystii on siirrytty 

2.08 
" " 2.18 

2.28 
" " 

entistii. raskaampaan kiskotukseen, laajennettu rata
pihoja sekii. rakennettu uusia ohikulkupaikkoja ja 
vilkkaimmin liikennoidyille rataosille kaksoisraiteita. 

Sodan aikana ja sen jiilkeisinii. vuosina ei rahoi
tus-, tyovoima- ja materiaalinsaantivaikeuksien vuoksi 
oltu voitu uusia rataverkoston kiskotusta siinii. miiii
rin kuin toisaalta liikenne ja toisaalta kiskojen ku
luneisuus olisi edelly:ttiinyt. Suuri osa kiskoista olikin 
yli-ikii.istii.. Tii.tii. todistivat varsinkin talvisin jokapiii
vii.iset luk-uisat kiskojen katkealllistapaukset, joiden 
vuoksi liikenne kii.vi muutamin paikoin suora.staan 
vaaralliseksi. Useiden rataosien kevyt kiskotus oli 
esteenii. raskaitten veturityyppien kii.ytolle ja hei
kensi si.ten nii.iden mtojen suorituskykyii.. 

Katsauskauden eriiiinii. tiirkeimmistii. jiilleenraken
nustehtiivistii. on nii.in ollen pidetty kiskotuksen uusi
mista sikiili kun materiaalia on saatu kiiytettavii.ksi. 
Edellytykset tii.hii.n ovatkin parantuneet kotimaisen 
kiskoyalssaamou jonkin verran lisiiii.ntyneiden toimi
tusten ja ulkomailta suoritettujen hankintojen an
siosta. Pahimmin rasitetun Savon radan kiskoja oli 
jo vuonna 1948 alettu vaihtaa 43 kg/m painoisiin 
ja tyo saatiin Kouvolan-Pieksii.miien vii.lillii. lop
puunsuoritetuksi vuoden 1949 kuluessa. Tii.miin jii.l
keen voitiin mainitul.k'l. rataosalla siirtyii. Trl-sarjan 
veturien kiiyttoon, mikii. merkitsee huomattavaa suori
tuskyvyn lisiiii.ntyrnistii.. Pieksiimiien-Haapamii.en vii.
lillii. ollaan niinikii.ii.n siirtyniiissii 43 kg/ m:n kisko
tukseeu ja Kontiomii.en-Iisalmen vii.linen rata on 
uusittu 30 kg/m: n kiskoilla. Koska llikenteen ta
loudellisuutta ja kilpailukykyii. silmii.lliipitii.cn ollaan 
jatlruvasti menossa yhii. raskaampaa kalustoa ja suu
rempaa nopeutta kohden, otettiin valtionrautateillii 
vuoden 1951 kuluessa kii.ytii.ntoon 1\lusi ja entistii. 
vahvempi kiskotyyppi, nimittiiin 59,740 kg/m:n 
kisko. Belgian Suomelle myontii.miin luoton turvin 
voitiin tii.tii. kiskoa siihen kuuluvine sidekiskoineen 
tuoda maahan niin paljon, ettii. Pasilan-Riihimii.en 
viilisen rataosan molemmat pii.ii.raiteet saadaan sillii. 
kiskotetuksi vaihteita lukuunottamatta. Tyotii. ei kui
tenkaan saatu piiii.tokseeu katsauskauden aikana. 
Yllii.mainittujen uusimistoiden lisii.ksi suoritettiin mui
takin kiskojcn vaihtoja, joten uudelleen kiskotettu 
raidepituus on liihes 500 km. Vielii on mainittava, 
ettii. katsauskauden loppupuolella saatiin kii.yntiin 
radan piiiillysrakenteen muuttalllinen sepeliraken
teeksi, mikii merkitsee radan ajokuntoisuuden tun
tuvaa parauemista ja sen ohella tuottaa huomion
arvoisia siiiistojii. kunnossapitokustannuksissa. 

Osittain tyottomyyden torjumiseksi myonnetyillii 
miiti.raral10illa on jatkettu aikaisemmin aloitettujen 
kaksoisraiteiden rakentamista. Vuonna 1949 saatiin 
liikennoitiivii.iin kuntoon Kuopion- Iloharjun vii.linen 
noin 4 hilometrin pituinen kaksoisraide. Seuraavan 
vuoden kuluessa vahnistui Lahden-Uudenkylii.n ja 
Lahden-Herralan vii.lille toinen raide ja viimeisen 
katsausvuoden aikana Tampereen-Messukyliin vii.
lille. Nii.iden lisiiksi tyot ovat olleet kii.ynnissii. Hii
meenlinnan- Lempiiii.lii.n, Hen·alan- Riihimiien j a 
Kouvolan-Inkeroisten vii.lisillii. kaksoisraidetyomailla. 

Huomattavia ratapihojen laajennustoitii on suori
tettu Pasilassa, Riihimii.ellii., Tampereella, Seinii.
joella, Oulussa, Kuopiossa, Kotkau Hovinsaaressa 
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ja Hamina.n Hillossa. Miiii.riirahojen pienuuden vuoksi 
laajcnnukset ovat kuitenkin riittamii.ttomiii. ja kulu
nee vielii useita vuosia ennenkuin edes tii1·keimmille 
jii.rjestelyratapihoille saadaan liikenteen vaatimat 
raiteet j a telmilliset vii.lineet. 

Raskaimmin kuormitettujen rataosien lii.pii.isykykyii. 
on pyritty parantamaan myos rakentamalla keski
tettyjii. vaihdelaitoksia. Ne nopeuttavat jnnakoh
tausten hoitamiseen liittyviii. tehtaviii. yksiraiteisilla 
rataosilla, minkii. ohella ne lisiiiiviit junatnrvallisuutta 
ja tuottavat melkoisia sii.iistoja henkilomenoissa. 

Tyot Pohjois-Suomen sodassa hii.vitettyjen rato
jen korja~tmiseksi ovat olleet kii.ynnissii. vuodesta 
1944 lii.htien. Ne olikin saatu liikennekelpoiseen kun
toon jo vuonna 1947 lukunnottamatta Aavasaksan
Kaulirannan ja Kemijii.rven-Kelloselii.n vii.lisiii. rata
osia. Tosin liikennoitiin viimeksimainittua rataa tal
visin Kemijoen jiiii.lle asennettua raidetta pitkin. 
Sillat olivat kuitenkin vii.liaikaisia, ja ne on raken
nett.u katsauskauden aikana pysyviii iksi. Sunrimmat 
nii tii. ovat Ounasjoen, Suutarinkorvan, Tengelion
joen ja Kemijiirven sillat, jotka kaikki valmistuivat 
vuonna 1951. 

Uudet rautatierakennukset. 

iinii. mietinnossii, jonka lakia Yautatierakennuk
sista vuosina 1947-1951 valmistelemaan asetettu ko
mitea jiitti valtioneuvostolle, oli kiireellisimmin ra
kennettavina ratoina mainittu =· Parikkalan
Simpeleen yhdysrata seka Oriveden-Jii.msan rautatie, 
joka viimeksimainittu oli ollut tyon alia jo vuosi
kausia. Ensiksimainittu voitiinkin avata rajoitetulle 
liikenteello jo 1. 12. 1947, mutta lopulliseen kun
toon so valmistui vasta vuonna 1949. Samana vuonna 
valmistui myoskin Kovjoen-Uudenkaarlepyyn rata. 
Oriveden-Jii.msan rata avattiin tiiydelliselle liiken
teelle vuonna 1950. Viimeistelytyot jatkuvat kuiten
kin ja radan jatko Jii.msankoskelle sekii. Olkkolan 
haararata ovat edelleen tyon alaisina. Suolahden
Haapajii.rven ja Kontiomiien-Taivalkosken rautatie
rakennuksilla on jatkettu keskeytyksissii. olleita toita 
sekii. menoarviossa myonnettyjen etta tyottomyysra
ltojen tnrvin. Uusia katsauskauden aikana aloitettuja 
rautatierakennustyomaita ovat Joensuun-Koveron, 
Siilinjii.rven-Juankosken ja Mnrtomiien-Otanmii.en 
rautatierakennukset. Niiista on viimeksimainittu kat· 
sottu kiireelliseksi. 

Knn valmistuneiden uusien ratojen lisii.ksi otetaan 
huomioon vuonna 1950 ostettu R=an rautatie, val
tionrautateiden oman radan pituus on lisiiii.ntynyt 
katsauskautena 95 km: llii. eli 4 704 lrm: stii. 4 799 
km:iin. 

Liikkuva.n ka.luston lisa.a.minen. 

Toisen maailmansodan jii.lkeisenii aikana valtion
rautateiden kii.ytossii. olleista vetureista huomattava 
osa on ollut liian vanhoja. Veturien yli-ikii.isyys 
tekee liikenteen hoitamisen epii.varmaksi ja on ta
loudellisesti epiiedullista, koska kuluneen kaluston 
kunnossapitomenot nousevat suhteettoman korkeiksi 
ja polttoaineen kulutus pysyy liian suurena. Uusien 
vetureitten haukkimiseen on sen vuoksi katsauskau
tena kiinnitetty vakavaa huomiota. Se onkin tar
keimpiii jii.lleenrakennustehtii.viii.. Kotimaisten vetu
ritehtaitten toimituskyky - sotakorvaustoistii joh
tuen - on kuitenkin jatkuvasti ollut vii.hainen. Vuo
den 1949 aikana saatiin liikenteeseen vuonna 1943 

tehdystii. 6 kpl kiisittii.neestii hankintasopimuksesta 
viimeiset kaksi uutta Hrl-sarjan vetw·ia. Vuonna 
1950 valmistui 3 'l'r1-veturia ja viimeisen katsaus
vuoden aikana samoin 3, jotka kaikki oli tilattu v. 
1946. Tanskasta vuonna 1946 tilatuista 20 Tk3-
sarjan vetur:ista saatiin liikenteeseen vuonna 1949 
12 kpl ja vuonna 1950 loput 8 h-pl. Nii.mii kaikki 
koottiin Hyvinkiiiin konepajassa. Vuonna 1949 saa
pui maahan 2 raskasta vaihtovctnria (Vr4) ja vuonna 
1950 viimeinen saman sarjan veturi, joita oli vuonna 
1948 ostettu edullisesti U.S.A:sta 24 kpl. Nii.ma 
vaihtovetnrit on soveltuakseen paremmin meikiilii.i
seen kayttoon varustettava lisii.pyorii.kerralla korkean 
akselipainonsa vuoksi, ja vasta sitten kun tamii. toi
menpide on suoritettu, niistii. saadaan tii.ysi hyoty.
Yhteensii. valtionrautatiet saivat vuosina 1949-1951 
kii.yttoonsa 31 uutta veturia. Sitiipaitsi siirtyi Ran
man rautatien ostossa VR: lle 10 vetnria, joista kui
tenkin hyliittiin heti yksi ja 2 poistettiin yleisestii. 
liikenteestii. Vuonna 1950 myytiin yksityisille liiken
noitsijoille 2 vanhaa veturia. Samana vuonna romu
tettiin loppuunkulnneina 9 ja seuraavana vuonna 
8 veturia. Katsauskauden aikana lisiiii.ntyi veturi
kanta siis 19 yksikollii., joista 7 kuitenkin oli van
haa (Ranman rautatien) . Vuoden 1951 vilkas lii
kenne pakotti toimenpiteisiin vetovoiman li ii.ii.mi
seksi. Koska kotimainen tuotanto ei vielii.kiiii.n ollut 
tarpeek i suuri, saatiin oikeus tilata Saksasta 20 
Trl-sarjan vetnria samalla kun kotimaisille veturi
tehtaille sijoitettiin 12 samanlaista. 

Vuonna 1951 meillii. oli liikenteessii. 40 vuoden iii.n 
ylittii.neitii. vetureita 245 kpl eli noin 30 % vetnreit
ten yhte:ismaii.riistii.. Senraavien vuosien taloudellista 
tulosta ajatellen on vetovoimastanime suuri osa vaa
ralllsen vanhaa, joten veturikannan uusiminen on 
eras liihivuosien tii.rkeinimistii. tavotteista. 

Vetovoimakysymys on muutenkin kehitysvaillees
saan. Siirtyminen yhii. enemmiin dieselvetureitten 
kii.yttoon on parhaillaan harkittavana, ja ratkaisu 
riippuu siitii., missii. miiii.rin ne todetaan hoyryvetu
reita taloudellisemmiksi. Erii.iden kaupunki· ja sata
maratapihojen vaihtotyossii. dieselveturit ovat hOyry
vetureihin verrattuna sopivampia =· jii.lkimmaisten 
hairitseviin savunmuodostuksen ja niiden aikaansaa
man tulipalovaaran vuoksi. Vuonna 1951 tilattiin 
valtionrautateille 3 dieselvaihtoveturia ja niistii. saa
tavat kokemukset yhdessii. ulkomailla tapahtuvan ke
hityksen kanssa tulevat aikanaan vaikuttamaan veto
voimakysymyksen ratkaisuun. 

Koska henkiloliikenne muutamilla rataosilla on 
siksi vii.hii.istii., ettii. vetnrin kayttii.minen paikallis
luontoisten matkustajajunien vetovoimana on epii.ta
loudellista erittii.inkin siellii, missii pysii.htymispaikko
jen viilimatkat ovat lyhyitii., on tarkoitus niiiden 
ratojen liikenteessii. yhii. ene=iin siirtyii moottori
vaunujen kiiyttoon. Liikenne tulee siten joustavam
maksi ja samalla vetnrit vapautuvat sellaisiin kulje
tuksiin, joissa niiden tehoa voidaan taloudellisemmin 
kii.yttii.ii hyviik;,i. Linja-autoliikenteen kilpailu on 
useilla paikkakunnilla pakottanut rautatiet lisiiii.
maii.n kulkuvuorojaan, jolloin moottorivannu on ha
vaittu ,sopivaksi kuljetusviilineeksi. Tiimiinkaltaisen 
liikenteen hoitamista varten tilattiin vuonna 1949 
20 dieselmoottorivaunua. Ensimmii.isen koeajo suo
ritettiin vuoden 1951 loppupuolella ja muut valmis
tunevat senraavan vuoden ajkana. Tii.mii.n lisii.ksi 
suunnitellaan vielii. kevytrakenteisten moottorivaunu
jen, ns. kiskoautojen hankintaa. 
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Vaunuston suhteen rautatiet ovat sikali edulli e sa 
ascmassa, etta vaunuja on jatkuvasti voitu mkentaa 
valtionrautateiden omassa vaunutehtaassa Pasilan 
konepajassa. Materiaalipula seka mii.ii.rarahojen niuk
kuus ovat kuitenkin hidastaneet vaunuston uusintaa. 
Katsauskauden aikana on rakennettu yhteensii. 1578 
tavaravaunua rautateiden omaa tarvetta silmallapi
tii.en seka lisii.ksi yksityisten liikennoitsijain tilaamia 
shlliovaunuja ja posti- ja lennii.tinhallituksen asunto
vaunuja. Tavaravaunukantaamme voidaankin luku
mii.ii.riiltiiii.n jo pitaa jok eenkin riittavii.na. Jatkuva 
tuotanto on kuitenkin tarpeen vuooittain kaytostii. 
poistettavan kuluneen kaluston korvaamiseksi. Vau
nuston kunto ja konstruktio kaipaavat sensijaan jat
kuvaa huolenpitoa. Kiristyva kilpailu edellyttii.ii. 
uusien vaunutyyppien kii.ytii.ntoonottoa ja koskee 
Uimii. seka henkilo- ettii. tavaravaunustoa. Viimemai
nittujen sul1teen suoritettiin v. 1951 alussa asiakkai
uon keskuudessa laaja mielipidetutkimus, joka antoi 
arvokkaita viitteita uusien tavaravaunujen kehittii.
mista varten. Mainitun vuoden lopulla saatiin suun
nittelutyota varten lisii.a konstruktoorejii. ja uusien 
tavaravaunutyyppien kchittaminen saatiin silloin 
kayntiin. 

Henkilovaunuista on katsauskauden aikana esiin
tynyt suurtakin pulaa varsinkin juhlapaivien aiheut
taman liikenteen jii.rjestelyssa. Myiis vaunujen kunto 
on ollut arveluttavan heikko ja vanhanaikainen. 
Tii.ta seka Olympiakisoja silmii.llii.pitaen on katsaus
kauden aikana rakennettu Pasilan konepajassa 3. luo
kan paivavaunuja 47 ja 3.luokan makuuvaunuja 
6 kpl sekii. 18 neliakselista konduktoorivaunua. Nii.i
den lisaksi on korj attu perusteelli esti lii.hes 600 
henb.-ilovaunua. Seka piiiva- ettii. makuuvaunujen i
sustuksessa on yhii. ene=ii.n otettu huomioon mat
kustajien mukavuus. Olympialaisiin mennessii. saa· 
daankin liikenteeseen uudentyyppisella sisustusraken
teella varustettuja vaunuja. 

Liikenteen kulun tehostaminen. 

Sotaa lii.hinnii. seuranneena aikana oli ollut pakko 
suorittaa liikenteen jiirjestelyssii. ja eri liikennemuo
tojen yhteensovittamisessa melko pitkalle meneviii. 
siiii.nnostelytoimenpiteitii. kuljetusten kiireellisyysjar-

. jestyksen miiiirii.limiseksi. Tii.tii. varten valtioneuvosto 
oli asettanut Kuljetusasiain keskusjohto-nimisen eli
men. Sittemmin kii.vivii.t pakkotoimenpiteet tarpeet
tomi.ksi, ja mainitun elimen toiminta voitiin lopettaa 
vuonna 1948. Vuoden 1951 kulue sa tapahtuneen 
liikenteen voimakkaan kasvamisen takia oli jii.lleen 
varustauduttava kuljetusten siiannostelyyn. Valtio
neuvosto asetti saman vuoden heinii.kuussa Kuljetus
neuvosto-nimisen elimen suunnittelemaan liikenteen 
hoitamiseksi viilttii.rnii.ttomiii. jiirjestelyjii.. A5utuskes
kuksia samanaikaisesti uhanneen polttoainepulan 
vuoksi tehostettiin lokakuun ensimmii.isellii. viikolla 
kuljetusneuvoston aloitteesta halkojen kuljetu ta asu
tuskeskuksiin, ja vaunujen vapauttamiseksi tii.hii.n 
tehtiiviiii.n kiellettiin vientipaperipuun kuormaus 1.-
7. 10. 1951 vii.liseksi ajaksi. Toimenpiteen ansiosta 
saatiinkin suurimpien kulutuspaikkah-untien poltto
ainevajaus tii.ytetyksi. Jotta paisunut tavaraliikenne 
olisi voitu seuraavan talvikauden aikana hoitaa, su· 
pistettiin rataverkolla henkiloliikennettii. peruutta
malla ja yhdistelemii.llii. henkilo- ja pikajunia. Kaik
kiaan poistettiin liikenteestii. noin 100 henkilo- tai 
pikajunaparia. 

2 

Liikenteen joustavaa hoitamista sil~ii.llii.pitaen ryh
dyttiin katsauskauden aikana myos rautateiden 
omassa piil·issii suunnittelemaan paranuuksia kulje
tusmenetelmiin ja mahdollisuuksien mukaan korvaa
maan kapasiteettivajausta erilaisilla jiirjestelytoimen
piteillii.. Koska vaunustoa ei kyetty kuljettamaan 
ilman viivii.stynrisiii ja vaikeita ruuhkaantumisia, oli 
ilmeistii., ettei vuoden 1950 alusta alkaen esiintyneen 
vaunupulan syynit ollut vaunujen lukumiiarii.n abso
luuttinen pienuus, vaan niiden liian hidas kulku. 
Vaunuston kiertoaika, joka oli vuonna 1938 ollut 
noin 4 lh vuorokautta, oli tosin vuoteen 1951 men
nessii lyhentynyt noin ± vuorokaucleksi huolimatta 
siitii., etta keskimiiii.rii.inen kuljetusmatka oli piden
tynyt. 'l'apahtunutta kehitystii on siis pidettiivii hy
vii.nii, mutta koska kuljetuskriisiin ei muuta tietii 
ollut saatavissa helpotusta, vaunuston kiiyttoii. on 
ruvettu entisestiiiin tehostamaan. 'l'ii.hii.n on pyritty 
mm. lyhentii.rnii.llii. yhteistoiminnassa liikennoitsijoiden 
kanssa vaunujen kuormaus- ja purkausaikoja sekii. 
korottamalla vaununvuokrat 5. 6. 1951 lukien kak
sinkertaisiksi. 

Junaliikenteen kulun parantamista silmii.llii.pitiien 
on edelleen ryhdytty alustaviin toimenpiteisiin keski
tetyn junaohjauk en kii.ytii.ntoonottamiseksi. Mene
telmii.n tarkoituksena on saattaa pitemmii.n rataosan 
junakulku yhdestii. pisteestii. tapahtuvan lapi vuoro
kauden jatkuvan valvonnan alaiseksi. Tii.ten laske
taan voitavan rajoittaa junakulussa tapahtuvien eri
laisten hii.irioitten vaikutus mahdollisimman vii.hii.i
seksi ja ohjata ne jnnat, jotka kullakin hetkellii. 
harkitaan kiireellisimmiksi, turhitta viivytyksittii. 
eteenpain sekii yleensii huolehtia junien kulkuj iirjes
tyksestii. silmii.llii.pitii.en parasta kokonaistulosta. Kat
·sauskauden loppupuolella ryhdyttiin rakentamaan me
netelmiin edellyttii.miii. parannettuja viestiyhteyksiii., 
selektoripuhelimia. 

Sellaiset suuret vaunujen ruuhkaantumiseen ja ei
sonta-ajan pitenemiseen vaikuttavat tekijiit kuin me
riliikenteessii. sattuneet viiviistymiset ja tOiden kes
keyttii.minen satamissa pyhii.pii.ivien ajaksi eivii.t ole 
rautatielaitoksen hallittavissa. Ne ovat kuitenkin 
aiheuttaneet vaikeita liikenneruuhkia vientisatamis a 
ja niiden lii.heisyydessii olevilla ratapihoilla. J onkin 
verran helpotusta tilanteeseen on saatu siten, etta 
raskaimmin liikennoityihin satamiin on mii.ii.ratty 
melko laajoilla valtuuksilla varnstettu virkamies yh
teysmieheksi liikennoitsijoiden ja rautateiden va
lille. Mm. niiihin satamiin osoitettujen vaunujen 
kuormaus on asetettu yhteysmiehen antamasta lu
vasta riippuvaksi. Toimenpiteen tarkoituksena on 
ollut piiii.stii. siihen, ettii tavara kuormataan lii.hetys
asemalla vasta sitten, kun se on vii.lttii.matonta, jotta 
se ehtisi tarkoitettuun laivaan. Tiiten vii.ltytii.ii.n vau
nujen seisottamisesta satamissa liihettii.jien varas
toina. Kun liikenne vientisatamiin talvikausina Poh
jois- ja Itii.-Suomen satamien jiiii.dyttyii. oli vaikcutu
nut, on liikenteen tasoittumista eri satamien vii.lillii. 
pyritty helpottamaan myontii.mallii. talvella 1948-
1949 ja 1949-1950 erilaisia rahtitasoituksia piiii.
asiassa Kotkan, Helsingin, Hangon ja Turun sata
mien kesken. 

Vaunuston tehokkaampaan kii.yttoon ja turhien 
kuljetusten viilttiimiseen tii.htiisi myos vuoden 1951 
lopussa tehty pii.ii.tos, ettii. rautatien omastakin tava
rasta on vuoden 1952 alusta lukien ryhdyttiiva kan
tamaan tii.yden tariffin mukaiset maksut. Kireiin 
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vaunutilant en aikana oli voitu todeta vaunuja sei
sotctun nais a kuljetuksis a huomattavau pitkiakin 
aikoja, jonl'a lisiiksi oman tavaran kuljetuk en ai
heuttamiin kustannuksiin ei kiinnitetty riittaviiii. huo
miota. 'l'iimii johti erfussii tapauksi sa niiennii.i esti 
edullisiin hankintoihin, jotka kuitenltin kulj •tuRku · 
tannukset huomioon ottaen todellisuudessa olivat 
epi:;.edulli~ia . Oman tavaran rahditus Uiyden tariff0-
mukaan on omiaan nopeuttamaan kulJetu ten suon
tu ·ta ja samalla johtamaan entistii. taloudellisempaan 
lopputulok een. 

Ko ka vaunut kaikista ponnistuksi!Sta huolimatta 
ovat jontuneet soisomaan kuljetuksen aikana suh
teettoman pitkiii. aikoja lii.hetys· ja miiiirii.asemien 
vii.! illii. olevilla liikennt>paikoilla, ryhdyttiin miiiirati · 
toisesti l'ehittiimiiiin mahdollisuuksia kii.yttiiii koko· 
junakuljetuksia niissii tapauksissa, joihin mainittua 
kuljetusmuotoa voitiin soveltaa. Ahtaat ratapihat 
aiheuttavat kuitenltin vaikeultsia, j oten asia on edel
leen kehityksen alaiscna. 

Toi aalta on kiinnitetty huomiota siihen, etta vau
nujen oli i mikiili mahdollista kuljettava tiiyteen 
kuormattuina. Toimenpiteet kaluston kantavuuden 
tai tilavuuden paremman hyvaksikiiyton edistiimiseksi 
ovat tii;ysin aiheellisia. Tavaravaunujen tyhjiinii.kul
kuprosentti oli vuosina 1949-1951 keskimiiiiriu 
19.3 %. Jos siihen Ji-ataiin vajaakuormassa kulje
tetun kaluston osuus prosenttiluku nons e tavara
vaunujen o alta 46: een ja henkilovaunujen osalta 
periiti 61: een. Suurin paljousalennus myonnettiin 
vuoden 1938 tariffeissa 10 000 k:ilosta alkaen. Vuonna 
1945 tiimii raja korotettiin 12 000 k:iloon, ja vuonna 
1949 se miiarattiin 13 000 ki.loksi. Koska lahettajallc 
on edullista viibintlian viimeksimainitun painorajan 
ylittiivien tavaramiiarien Iahettaruiuen, mikali van
nun kantavuu ei a.seta sille estetta, tiilla menette
lyllii on edistetty vaunuston tehokasta kayttOa. Kat· 
sauskauden lopulla ke kimiiariiinen kuorma olikin 
vaunultuormaliikente s ii. noin 14 tonnia. 

Kappaletavaran kuljetukse sa vaunujen vajaa
lmormas ·a ltulkeminen on hyvin silmiinpistaviiii.. Vuo
den 1950 aikana ldiytettiin 25.4 % vaunustosta kap
paletavaran kuljettamisecn vaunujen h.'llorman olle ;;a, 
ke k:imii.iirin 2.6 tonnia. Vaunut kulkivat hitailla 
tavarajunilla, joten kappaletavaran kuljetus sitoi 
suhteettoman suuren osan vaunu to ta. Katsau kau
den aikana kehitettiin kappalctavaran kuljettamista 
varten uusi jiirjestelma. Sen mukaan kuormataan 
tavarat ascma- tai siirtovaunuihin jotka tayteen 
lruormattuina Hihetetiiiin nopeilla lapikullmjunilla 
siirtokuormausasemillc. Niiilla kuormataan lahetykset 
suuntavaunui!tin ja ne kulkevat siis ainoastaan osan 
matkastaan hitailla kappaletavara- tai jiirjestelyju
nilla. Duden jiirjestelman tarkoitultsena on kappa
let:waran kuljetusajan lyhentiiminen, mikii olisi 
omiaan lisiiamii.an rautatciden kilpailultykya ja te
ho taisi vaunuston l'ayttoii. Se otettiin kokeilutar
koituk essa kaytiintoon rataverkko=e itai ella puo
liskolla vuoden 1950 joululmus a ja koko ratavcr
kolla 15. 3. 1951. Naitlen toim npiteiden ansiosta 
la ki lmvpaletavarau kuljetul,scen kiiytettyjen vaunu· 
jen suhtcellineu miiura viimeisen katsausvuoden ai
kana 21.; o/c: iiu samalla kun kuljetettu tavaramiiii.rii 
kasvoi 7.4 %: !Ia. 'aunuston kullmun vaikutti uusi 
jiirjestelmii sitC'n, ettii kun aikaiscmmin oli kappale
tavaravaunuista noin 70 % hidaskulkuisia ja noin 
30 % nopeakulkuisia, suhde muuttui vuodcn 1951 
kuluessa liih es piiinvastaiseksi. 

Talla tavoin jarje tettyna jiii kappaletavarajunien 
kuljetettavak i vain valiasemille osoitctut ja ni:ilta 
liihteviit liihetykset, joita on usein niin vahan, ettei 
junan kayttiimista jakelu- ja kerailytehtaviian ole 
pidetty taloudellisena, vaan se on pyritty uoritta· 
maan autoilla siirtokuormausa.semalta vastaanotta
jalle ja liihettiijaltii tai Iahetysasemalta siirtokuor
mausas malle. Tallainen kuljetusmuoto otettiin kay
tiintoon seuraavilla rataosilla katsauskauden aikana: 
Imatra-Riihimiiki-Tampere-Tyrviiii, Myllykoski
Voikka, Miintyharju-Pieksii.mili, Varkaus-Jocn
suu-Dimaharju ja Haapamili-Jyviiskylii. Duden 
jiirjestelm~in kaildd edut ja mahdollisct varjopuolet 
t>ivat vicla ole selviisti ilmenneet, sillii tarvitaan 
aikaa, enneukuin seka tavaran lahettiijat etta rauta
teiden henkilokunta siilten tiiysin tottuvat. Tiihan 
saakka saatlut kokemukset ovat kuitenkin myonteisia 
ja jiirje telman k ltittami tii jatketaan. 

Vuonna 1948 aloitettua liikennensiamiestoimintaa 
on kat auskaudella edelleeu kehitetty. Tama toiminta 
on otettu asiakkaidcn taholta vastaan tyydytyk ella, 
sillii on luonnollista, etta asiakkaan ja rautateiden 
vtili:set suulliset neuvottelut ovat antoisampia kuin 
laaja ja kankcahko ki:rjeenvail1to tai anomultsien 
kii.sittely. Ne ovat usein vai1."uttaneet seka rauta
teitlcn etta asiakkaan kuljetuspulmiin ratkaiseva ti. 
Kiiytyjcn neuvottelujen tulok ena on tehty sopimult
Eia, jotka ovat hankldneet laitokselle lisiia liiken
netta. 

Liikenneasiamichet toimivat tariffiosaston a lai ina. 
Taman o aston piiris a toimii vuodesta 1948 n. k. 
kaupallincn toinlikunta, jonka tehtiivana on valmis
tella liikenteen hankintaan liittyvia kysymyksiii ja 
tehdii alotteita rautateiden pysyttamiseksi muihin 
kulli:uneuvoihin verrattuna kilpailukykyisena. Toimi
kuunassa ovat liikenne- ja tariffiosastojen lisaksi 
edustettuina myos tyontutkimustoimi!Sto ja Oy Poh
jolan Liikenne Ab. Kaupallisen toimikunnan aloit
teesta on katsauskauden aikana jarjestetty myos 
kahdet asiakaspiiivat. Ensimmiiiset pidettiin syys
talvella 1950 ja toiset seuraavan vuoden loppupuo
lella. Ensimmaisille neuvottelupiiiville kutsuttiin rau
tateiden asiakkaita kaikilta elinkeinoelaman alo:ilta. 

curaavassa tilai uudessa oli liisna ainoastaan metsii
talouden seka puu- ja paperiteolli uucleu edustajia. 
Neuvottelupii.ivien tarkoitulisena on ollut toisaalta 
selvittaii kuljetusten suorittamiseen vaikuttavia teki
joitii rautateiden nakokulmasta katsottuua, toisaalta 
taas liikennoitsijat ovat voineet esittiia mielipitei· 
taan ja toivomuksiaan siitii, mitcn liikenne parhai
ten saataisiin sopcutumaan heidiin tarpeitaan ja etu
jaan vastaavaksi. Mole=at t:ilaisuuclet ovat osoit
tautuneet tarkoituksenmultaisik i ja rakentaviksi siina 
mielessii, etta ne ovat edistancet rautateiden ja asiak
kaiden viilista yhteisymmiirrysta ja molemminpuolista 
etua. 

H enkiloku.nta. 
Muutokset henkilokunnan lukumaiirii.ssii ja sen te

kemiissa tyomiiii.rassa ovat erikoiscu huomion koh
teina, koska en aiheuttamista meuoista muodostuu 
rautateiden suurin kustannusera, noin puolet kaildsta 
lm tannuksista. Katsauskauden kulues a tapahtuneet 
muutokset suoritteissa vaikuttavat tietenkin jarjes
telyihin. Kysymykse a olcvana aikana suoritteiden 
maara va:iltteli huomattavasti laskien cnsin uoin 
15 %: lla vuonna 1949 ja nousten taa noin 26 %: lla 
vuonna 1951 vuoteen 194 verrattuna. 
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Tarkastelussa on syyta jakaa henkilokunta kah
teen paaryhmaan, toisaalta virkasuhtecssa olevaan 
( = vakinaiseen ja ylimii.iiraiseen henkilokuntaan) ja 
toisualta tyoliiisiin. Edellinen ryhma tyookentelee 
pii..'i.asiallisesti liikenteen hoitamisessa. Jalkimmai
sen suuruus ja toiminta ovat riippuvaisia mm. siita, 
miten paljon varoja on saatu kaytettavii.ksi korjaus
ja kunnossapito- sekii uus:imistoita varten. Virkasuh
tee sa oleva henkilokunta on edelleen syyta jakaa 
kahteen alaryhmaan, nimittain tyossii. lasnii. olleisiin 
sekii vuosi- ja sairaslomien, koulutuksen ym. takia 
palkkaa nauttivana poissa olleisiin. Edel1isen alaryh
man suuruus on rautateiden johdon lii.hinnii. mii.ii.rii.t
tii.vissii, kun taas jalkimmaisen alaryhman suuruu 
riippuu paaasiassa virkamiehille laissa myonnettyjen 
lomaetuisuuksien sanelemista sii.ii.doksistii.. Naiden 
ryhmien lukumaarii.inen kehitys ilman rautatieraken
nusosastoa on esitetty allaolevas a asctelmassa. 

Virkasuhteessa oleva 
TyOiiiiset Yhteensii henklJOkunta 

ty6s ii iiisnii 
lomien ym. 

takia poissa 
oileet olleet 

v. 1948 22 442 3 054 12 381 37 877 
v. 1949 21598 3 027 13 056 37 681 
v. 1950 21074 2 960 11873 35 907 
v. 1951 21072 3 002 11542 35 616 

Liikenteen hoitamisessa tyossa lii.sna olevana 
tarvittu henkilokunta on siis vii.hentynyt katsauskau
den aikana yli 6 % : lla verrattuna vuoteen 1948. 
Samanaikaisesti liikenne kuitenkin lisaantyi ja rata
verkon pituus kasvoi uusien rataosien liikenteelle 
uvaami en ja Rauman ruutatien o tamiscn vuoksi noin 
2 %: lla. Tyovoiman ja tyomaariin viilinen suhde on 
siis ollut edullisempi kuin pelkkii lukumiiii.den nume
rollinen vertailu osoittaa. Tyontckijaii kohden laske
tun tyomaiiriin li iiiint.yminen johtuu crilaisista ratio
nalisoirnis-, koneellistamis- ja jarjestelytoinumpiteista. 

HenkilOkunnan kohdalla on pakko todeta, etta sen 
aiheuttamat h:ustannukset ovat nous eet tarkastelu
vuosina ylei kustannnkcia nopeammin. Tama ilmio 
on luonteenomainen koko sodanjalkeiselle y:rittiijii
toiminnalle. Allaolevassa asetelmassa on E:'l!itetty rin
nakkain rautateitten henkilokustannusindck i ja ylei
nen kustannu indeksi (vuosi 1938 = 100). 

v. 1949 
v. 1950 
v. 1951 

Rautateiden 
henkil6-

kustannusten 
indeksi 
1061 
1444 
1 785 

Rnutateiden 
yleinen 

kustannns
lndek"i 
1107 
l 335 
1714 

Oikean kasityksen saamiseksi henkilOkustannuksista 
niit~i. on verratta"a suoritteiden maarii.ii.n. Kun ne 
riippuvat sekii brutto- etta nettoliikcnteestii, niita 
on seuraavassu. a etelma a ven·attu kumpaankin. 
J ott a voitaisiin niihdii niiden sul1de viimeisen rau
hanvuoden tasoon, kustannukset on muunnettu vuo
den 1938 rahanarvoon. 

v. 1938 
v. 1949 
v. 1950 
v. 1951 

Henkil6kustannukset vnoden 
1938 mhana. 

Markkaa 1 000 Markkaa. 1 000 
bruttotonnik:m:ii (henkil6- + 

kohti tonnik"lll):ii kohti 
41 125 
48 118 
43 103 
40 92 

Henkilokustannnkset, jotka sodan jalkeisena aikana 
olivat kohonneet bruttotonnikilometria kohti, ovat 
katsauskauden aikana alentuncet viimcistcn rauhan
vuosien tasolle ja nettoliikenteen yksikkoa kohden 
alittaneetkin sen. Viimeksimainittua knvaavassa lu
kusarjassa huomattava jatkuva alenemineu johtuu 
siita, etta kaluston tyhjiina ja vajaakuormassa kul
kemista on onnistuttu vahentamaiin. Tapahtunutta 
kehitysta on siis talouselamiin henkilokustannusten 
yleisen kehityksen huomioonottaen pidettiiva rauta
teiden taloudenhoidon kannalta hyvana. 

Sosiaalinen huolto. 

Se, etta kuluneen korkeasuhdanteen vaatiman, 
ajoittain rautateiden suorituskyvyn ylarajaa h.ipovan 
liikenteen hoitamises a on onnistuttu, joskaan ei aina 
kiitettavasti, on rautateiden johdon ja henkilokun
nan vali en hyviin yhteistyon tulos. Henkilokunnan 
tyoolojen ja tyotehon parantami eksi on tehty, mita 
kaytettiivissa olevien miiiirarahojen puitteissa on ollut 
mahdollista seka varsinaisen sai.:J:aan- ja terveyden
hoidon etta sosiaalisen toiminnan eri aloilla. Vii
meksimainitussa on olosul1teitten pakosta kiinnitetty 
erikoista huomiota rautatielaisten asuntokysymyk
seen. Sotien jalkeinen yleinen asuntopula on tuntu
nut vaikeana myoskin rautatielii.isten kohdalla. Vielii 
vuoteen 1948 asti jatkuneesta vaunumajoitukse ta on 
voitu katsauskaudella miltei kokonaan lnopua, ainoas
taan tilapiiismajoitukseen, kuten rautatierakennusten 
heukilokuntaa varten, on vaunumajoitusta kiiytetty. 
Rautatielaito on jatkanut toimintaansa henldlokun
nan asunnonsaannin helpottamiseksi rakentamalla 
uusia taloja ja laajentamalla seka kunnostamalla 
entisia. Asuntoja on katsauskaudella valmistunut 
seuraavasti: vuonna 1949 valmistui 161 asuntoa, 
joissa on yhteensa 456 huonetta, vuonna 1950 437 
asuntoa, joiden yhteinen huoneluku on 844 ja vuonna 
1951 valmistui 178 asnntoa kiisittaen kaikkiaan 593 
ltuonetta. Asutnskesknksiin rakennetut talot ovat 
enimmiik een 24 perheen kivitaloja. Muualla valmis
tuneet rakennnkset ovat pienehkoja puutaloja. Osa 
a nnnoista taas on saatu laajentamalla entisiii jo 
valmiita rakennuksia. 

Koska kiiytettavissii olevien varojen vahyyden 
vuoksi ei henkiloh'Ullnan asunnontarvetta ole voitu 
laheskaan ty:ydyttiiii rautateiden suorittamalla asuin
rakennw;ten tuotannolla, rautatiehallitus on ryhtynyt 
toirnenpiteisiin omakotirakennustoiminnan aikaansaa
miseksi rautatielai ten keskuudessa. Tassa tarkoitnk
sessa on esitetty ja saatu 10 miljoonan markan suu
ruinen miiiiriiraha vuosien 1950 ja 1951 tnlo- ja mc
noarvioon. Niiistii varoista on myonnetty lainoja rau
tatit'liii~ille omakotitonttieu ostoon ja maan kunnos
tamiscksi tonteiksi. Lainojen suuruus on ollut keski
miiarin 100 000 markkaa, ja niita on myonnetty 
vuonna 1950 97: lie ja vuonna 1951 106: lie omakoti
rakentajalle. Rautatiehallitus on myo kin hankldnut 
eri paikkakunnilla maa-alueita, joista vuokrataan 
tontteja henkilokunnan omakotirakennuksia varten. 

Tassa yhteydessa ansaitsee maininnan myos hcJl· 
kilokunnan tyoolojen parantami eksi suoritcttu ra
kennustoiminta. Paitsi snurimmille paikkakunnille 
rakennettuja taydellisiii huoltorakennuksia on ra
kcnnettu erilaisia huoltotiloja tai rakennelmia, tyo
maasaunoja, lepohuoneita ja poliklinikoit.a. 

Henkisen virkistyksl?n ja fy:ysilliscn kunnon hy
vaksi tapahtuvaa toimint.aa on myos eclistetty. Ta
hiin sisiiltyvat liihinnii suuriperheisteu rauta tielais-
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ten lomanvicton taloudcllincn tukeminen, lomanvietto
paikkojen jiirjestiiminen, vapaa-ajan harrastustcn 
ohjaaminen, reumahoitoavu tusten maksruninen ja 
mheilutoiminta. Viimeksimainittua johtamaan rauta
tiehallitus asetti jo vuonna 1946 Valtionrautatei.den 
Urheilutoimikunta-nimisen elimen. Tiimii on katsaus· 
kauden aikana jatkanut ja laajentanut toimintaansa 
rataverkon cri osilla toimivine piiri- ja aluctoimi
kuntineen. Urheilutoiminnassa on myos kiinnitetty 
huomiota kilpaurheiluun, varsinkin retkeilyn ja muun 
massaw·heilun harrastamista on edistetty. Ne ovat· 
kin voittamassa yhii enemmiin alaa. Retkeilytoimin
nan tchostruniseksi on rakenteilla kaksi rctkeilyma
jaa, toinen P clkosenniemen Pyhiituntw-ille, toinen 
Vuokattiin. Retkcilymajoj en pystyttiiminen on ta
pahtunut osaksi talkoovoimin ja ne ovat vielii kes
kcneraisiii, mutta Jriiden kunnostamista jatketaan. 

Tyontutkimukset. 
Tvontutkimustoimisto on katsauskaudcn aikana 

suorittanut yhteensii 1 eriluista tutkimusta, minkii 
lisii.ksi se on osallistunut rautateiden eri tyoaloilla 
vireillii olleisiin uudistuspyrkimyksiin osaksi suullis
ten neuvotteluj n muodossa, osaksi antaen lausuntoja 
ja selvityksiii ja suorittaen toimeenpanoon liittyvia 
suunnittclutoitii. Varsinaiset tutkimukset ovat piiii
asias a kohdistuneet tyomenetelmien, tyoviilineiden ja 
tyoolosuhteiden kehittamiseen sekii henkilokunnan 
kayton tarkkailuun liittyviin tyotulosten mittarunisiin 
rautateiden eri tyoaloilla, konepajoja lukuunotta
matta. Konepajoissa suoritettavien tutkimusten suh
tPen on osaksi turvauduttu ulkopuolisiin tutkijoihin, 
osaksi on m·aisiin konepajoihin syntymiissii omat 
t utkijaelimensa. 

Aloitetoiminta ja tuota.nto. 
komi teat. 
llenkilokunnan tyotiiiin kohtaan tunteman mielen

kiinnon vireilliipitfuniscksi ja jotta tyossii saadut 
kokemukset saataisiin palvelemaan koko laitoksen 
l'tuja, rautatiehallitus on ryhtynyt ylei een aloitetoi
m..intaan. Rantateiden palvelukse sa olevat voivat 
tchda ehdotuksia tyomenctclmien tai vii.lineiden ke
ltittamisestii tai niissii. havaitsemicnsa puuttecllisuuk
sicn poisiamisesta. Tiimii toiminta on ollut kiiyn
nis a vuoden 1950 alusia luh.-ien. Aloitteita on tehty 
suhteelliscn run aa ti ja tyydyttiivii. pro enttiruaiirii 
niistii on voitu esittiia palkittavaksi. 

Tuotantokomiteoista annetun lain nojalla on toisen 
maailmansodan jiilkeen yksi tyisiin tuotantolai toksiin 
perustettu tuotantokomiteoita, joissa tyontekijiiin ja 
tyonantajan edustajat kokoontuvat neuvottclcmaan 
tuotannon tehostrunist.a, tarve· ja raaka-aineiden 
saiistavaistii kiiyttoii sekii tyontekijiiin sosiaalisia 
ctuja koskevista kysymyksistii. Sekii ulkomailla etta 
kotimaassa tiimii.ntapaisesta molemminpuolista yhteis
:-·mmarrystii edistiiviistii toiminnasta saatujen myon
teisten kokemusten vuoksi tehtiin vuonna 1948 rauta
tichallituk en ja rautatieliiisjiirjestojen viililla vapaa
ehtoinen sopimus jak onkiiyttokomiteain asettami
sesta kokeilwnielessa craiden liikennejaksojen alueille 
,-uodeksi 1949. Sopimus uudistettiin sittemmin vuo
cleksi 1950 ja uudelleen vuosiksi 1951 ja 1952. Kes· 
kuselimeksi !komiteo:ille asetettiin vuonna 1951 kes
kuskiiyttokomitea. 

Ka.nsa.inviLlinen yhteistyo. 
Valtionrautatiet on tietojen ja kokemusten vaihtoa 

varten ollut jatkuvasti kiinteii.ssii yhteistyossii. mui-

den pohjoismaisten rautat iden kanssa. Toiminta on 
tapahtunut Pohjoismaisen Rautatievirkruniesyhdistyk
sen puittcissa, joka nimestii.iin huolimatta asiallisesti 
on rautateiden viilinen puolivirallinon yhdysclin. Sen 
aloittee ta pantiin katsauskauden aikana alulle ja 
osaksi saatiin pii.ii.tokseen useita tii.rkeitii. tutkimuksia. 
Niistii mai.niitakoon nun. toimenpitcet kiskojen elin· 
ijan kohottamiscksi, eraitten viesti- ja turvalaitteidcn 
osien standardisoiminen, hoyryvctw·eiden korjaus, 
kustannuslaskennan periaatteet ja sovellutukset, 
vaihtotoiden kustannusten alentaminen, tilastojen 
yhdenmukaistaminen jne. Valtionrautateillii on ollut 
cdustajansa kaikissa tntkimusvaliokunnissa. Tiillai
nen virallisista muodoista vapaa kosketus on jatku
vasti muodostunut yhii hedelmiilliscmmiiksi. - Vuo
desta 1950 liihtien on Suomi vuorollaan toiminut yh
distykscn johtavana maana. 

Yaltionrautatiet on jatkuvasti ollut jasenenii. ruyos 
Kansainva]jsessii Rautatieliitossa (UIC), joka sulkce 
piiriinsii. maailman kaikki tiirkeimmii.t rautatiet. Lii
ton tchtii.vana on liihinnii selvittiiii ja kehittiiii kan
sainvji.liscn yhdy liikenteen ecleHytyksena olevia tek
nillisia, taloudellisia ja organisatoorisia kysymyksiii. 
Se harjoittaa myos laaja tutkimustoimintaa. Liitolla 
on siinii mii.iirin virallinen asema, etta eraiit sen rat
kaisuista ovat luouteeltaan velvoittavia toisten taas 
rajoittuessa vain suosituksiin. 

Valtionrautatciden yhdysliikennesopimuksia ulko
maisten rautatciden ja eriiiden laivayhtioiden kanssa 
on katsauskauden kuluessa tiiydennetty. Niiitii sopi
muksia ko ketellaan jiiljempanii rautateiden eri tyo· 
alojen selostusten yhteydessii. 

Talous. 

Kun tarkastellaan valtionrautateiden tehtiiviii. ja 
paiimaiiria, huomataan, etteivii.t yksinomaan talou
delliset niikokohdat ole miiaranncet sen toiminnan 
suuntaviivoja. On ollut otettava huomioon sen vai
kutus koko maan ja sen e ri osieu taloudellisiin mah
d<lllisuuksiin, varsinkin kun yrityksella on mas akulje
tusten subteen ainakin pitkillii matkoilla ollut osit
tainen monopoliasema. 

Koko toisen maailmansodan jalkeisen ajan val
tionrautateiden tariffit on valtiovallan toimesta pi· 
dotty alhai en!L venattuna kohouneeseen hinta- ja 
kustannustasoon. Rautateidcn kantamat maksut ovat 
nam jaiincet jiilkeen ylei esta hintakehityksestii.. 
Syyksi tiihiin on mainittu inflaation vastustaminen 
ja vakauttamisyritykset. Selviiii. onkin, etta kulje
tusmal{sujcn korottaminen muutcnkin kriitillisissii ti
lantei sa oli ·i aiheuttanut yhii laajemman inflaatio
psykoosin. ToisaUllta se valtion tulo- ja menoarviossa 
alijaamiinii. markkinoille tuleva ostovoima, jota cdus
taa valtion varoi ta korvattava liikennelaitoksen tap
pio, on voinut osaltaan vaih-uttaa inflaatiota edistii.
viisti. Tariffitason jatkuva pitfuninen kannattavai
suusrajan alapuolella on siis ollut rahanarvopolitiikan 
kannalta teoreettisesti kyseenalainen toimenpide. Sen 
seurauksena rautatielaitos on ainoastaan joutunut 
tukcmaan kansantaloutemme eriiitii. muita sektoreita 
srunalla kun sen oma tilinpiiiitos on osoittanut ali
jiiiimii.ii. Rautatietariffeissa katsauskauden aikana 
tapalltunut kehitys nakyy indeksilukuina allaolevasta 
asetelmasta, josta ilmenee myos niiden suhde yleisen 
Junta· ja rautateiden kustannustason kehitykseen 
(vuosi 1938 = 100). 
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3. lk:n Ta.vara.· 
Tukkuhinta-

Ra.utatelden 
lippujen !liken teen kustannns· 

hlnta mnksut indeksi ten indeksi 

v. 19,!9 735 775 915 1107 
v. 1950 722 775 1054 1335 
v. 1951 931 1042 1508 1714 

Valtionrautateiden kantamat maksut kohosivat siis 
vuodesta 1938 katsauskauden loppuun vain noin 10· 
kertaisiksi1 kun taas kotimarkkinatavaroiden hinnat 
kohoaivat va<~taavana aikana noin 15 ja rautateiden 
kustannukset y li 17 kertaisiksi. 

Katsauskauden aikana on tehty valtionrautateiden 
tariffeihin melkoisia muutoksia. Naiden tarkoituk
sena on ollut sekii. rautateiden kilpailukyvyn lisiiii· 
minen etta kannattavaisuuden parantaminen. Kesii.· 
kuussa 1949 toimeenpantiin tavaratariffien uudelleen· 
jii.rjestely, jolloin korkeampien luokkien ja lyhyiden 
matkojen maksuja alennettiin ja keskipitkien matko· 
jen ja alempien luokkien tariffeja korotettiin. Aikai· 
semmat neljii. kappaletavaraluokkaa yhdistettiin yh· 
deksi. Rautatiehallitus sai samalla oikeuden tehdii. 
asiakkaiden kanssa suuria kuljetuksia koskevia eri· 
koissopimuksia. Vuonna 1950 suoritettiin henkilolii· 
kenteen tariffeissa rakennemuutoksia niiden tason 
'jii.ii.dessii. kuitenkin ennalleen. Samana vuonna valmis· 
teltiin tariffien korottamista, joka toteutettiin sou· 
raavan vuoden helmikuun. ensimmii.isestii. pii.ivii.stii. lu· 
kien. Tii.lloin maksut kohosivat henkiloliikenteen 
osalta keskimii.ii.rin 25% ja tavaraliikenteen osalta 
36%. 

Tariffitason jii.lkeenjaii.minen ja menojen kasva· 
miuen ovat yhdessii. vaikuttaneet sen, etta rautateiden 
tilinpaatos on katsauskauden aikana - vuotta 1951 
lukuunottamatta - osoittanut alijii.ii.mii.ii.. Tii.mii.n 
suuruus on ollut vuonna 1949 noin 936 miljoonaa 
markkaa ja vuonna 1950 lii..hes 2 508 miljoonaa, mikii. 
johtui ensi sijassa melkoisesta henkilomenojen li
siiii.ntymisestii.. Viimeisen katsausvuoden aikana ta· 
riffei sa tapahtuneen nousun ja mii.ii.rii.tietoisten me· 
nojensupistamistoimenpiteiden ansiosta sn.avutettiin 
noin 731 miljoonan markan suuruinen ylijiiiimii.. 
Nii.mii. taloudellista tulosta koskevat luvut eivii.t anna 
oikeata kuvaa todellisesta tilanteesta, sillii. kiiytto· 
kustannuksiin sisii.ltyvii.t kuoletukset eivii.t jii.ljem· 
pii.nii. mainituista syistii. vastaa omaisuuden reaalista 
arvonvii.hennystii.. 

Kun eduskunta oli kiinnittii.nyt huomiota tilin· 
pii.ii.toksien osoittamiin tappioihin, 1..-ul..kulaitoaten ja 
yleisten toiden ministerio asetti vuoden 1949 lopulla 
uudelleen toimikunnan suunnittelemaan rautateiden 
hallinnon ja erikoisesti taloushallinnon uudistamista. 
Tii.mii.n toimikunnan esityksestii. sii.ii.dettiin laki val
tionrautateiden talouden hoidon yleisistii. perustei ta 
toukokuun 19 pii.ivii.ltii. 1950. Lain tarkoituksena on 
rautateiden kannattavailsuuden parantaminen terveit
ten liikeperiaatteitten mukaan ja maan etua silmiiJlii. 
pitii.en, ja se miiii.riiii, ettii. valtionrautateillii. kan· 
nettujen maksujen on mikii.li mahdollista peitettii.vii. 
kuljetuksista aiheutuneet kustannukset. Samalla se 
pyrkii vapauttamaan laitoksen uusintainvestoinnit si· 
donnaisuudesta valtion budjettiin. Tiissii. tarkoituk· 
sessa laki mii.ii.riisi perustettavaksi uudistusrahaston, 
jota rautatiehallitus hoitaa kulkulaitosten ja yleis
ten toiden ministerion antamien ohjeitteu mukaan. 
Varat tii.han rahastoon saadaan tulo- ja menoar
viossa miiii.rii.tyistii kii.yttoomaisuuden vanhenemi esta 
ja kulumisesta aiheutuneista kuoletuksista ja kii.y· 

tootii poistetun omaisuuden myynneistii.. Rahaston 
varoja kii.ytetii.ii..n uusintahankintojen suorittamiseen 
ja rautateiden suorituskyvyn 1i ii.ii.ntymiseen nopeasti 
vaikuttaviin uusinvestointeihin. Se antn.a siis jon· 
kinverran joustavuutta vastaiselle toiminnalle, mutta 
sen vaikutus tulee tii.ydellisesti nakyviin vasta sitten, 
kun rahaston varat vastaavat rataverkolla vallitse· 
vaa todellista uusimistarvetta. Tiitii varten on selvi· 
tettii.vii rautateiden kii.yttOomaisuuden nykyarvo ja 
laskettava poistojen oikea mii.iirii.. Laki mii.ii.riiii 
myo~, ettii mikiili rautatiet valtiovallan toimcnpi· 
teillii. velvoitetaan suorittamaan kuljetuksia kannat· 
tavaisuustasoa halvemmilla maksuilla, hyvitetii.ii.n 
niiin syntynyt tulojen menetys valtion yleisistii. va· 
roista tulo· ja menoarvioon vuosittain otettavan mii.ii.· 
rii.rahan puitteis a. Laki antaa siis myos entistii. 
tii.smii.llisemmii.t ohjeet rautateiden tariffipolitiikasta. 
Koska sen mukaan kannettujen maksujen on peitet· 
tiivii. kustannukset, jouduttiin viimeisen katsausvuo· 
den kuluessa ehdottamaan henkiloliikenteen tariffien 
korottamista 18.5 %: lla ja tavaratariffien 23 %: lla. 
Nii.mii. korotukset mii.ii.rii.ttiin toimeenpantaviksi vuo
den 1952 alusta lukien. 

Lain tarkoituksen toteuttamista varten ja sen no· 
jalla 29 pii.ivii.nii. joulukuuta 1950 erii.iden valtion· 
rautateille tulevien korvausten jii.rjestelystii. ja tut· 
kimuselimestii. annetun asetuksen mukaan perustet· 
tiin r111utatiehallituksen yhteyteen liiketaloudellinen 
tutkimuselin, jonka pii.ii.asialliseksi tehtii.vii.ksi tuli lii
kenteen kustannusten laskeminen sekii vuosittaisen 
elvityksen antaminen tulojen ja kustannusten kehi· 

tyksestii. sekii. niiden odotettavissa olevista muutok
sista. Tutkimuselin, joka toimii vii.littomii.sti piiii.joh· 
tajan alaisena, aloitti toimintansa kesii.kuun 1 pii.i· 
vii.nii. 1951. 

Laki tuo liiketaloudelliset periaatteet ja niiden 
mukana kannattavaisuuskysymyksen cntistii. miiii..rii..ii.· 
vii.mmii.ksi rautateiden talouden hoidossa. Koska 
kannetuilla maksuilla pyritii.ii.n peittii.miiiin kuljetuk· 
sista aiheutuneet kustannukset, on eri kustannusryh· 
mien entistii tarkempi tunteminen tarpeen. Liike· 
periaatteiden mukaan kuuluvat kustannuksiin myos 
kii.yttoomaisuuden poistot. Ne on laskettu rautatei· 
den tilinpii.iitoksessii. omaisuuden kirjanpitoarvosta. 
Todellisen kiiyttotulok:sen selvillesaamiseksi poistot 
on laskettava omaisuusesineitten nykyarvosta. Siten 
ne paremmin vastaavat kulumisen aiheuttamaa uusi· 
mistarvetta, mutta ne muodostuvat silloin myos ny· 
kyisiii. kirjanpidossa esiintyviii poistoja suuremmiksi. 
Vuoden 1951 lopulla asetettiin rautatiehallitukseen 
toimikunta valtionrautateiden omaisuuden nykyarvon 
mii..ii.rii.ii.mistii varten. Toinen tekijii., joka my<is vai· 
kuttaa tilinpii..ii.toksen ja todellisen kii.yttotuloksen 
erilaisuuteen on se, ettii. rautateiden varastoista lai
toksen eri elimille luovutettavat tavarat kirjataan 
hankinta-arvonsa mukaan. Koska tavaroiden varas
tointiajat rautateilla ovat melko pitkiii., luovutus· 
hinnat jii.ii.vat inflaation vaikutuksesta jiilkeen. :Jos 
ne kirjattaisiin luovutettaessa jii.lleenhankinta-ar· 
vonsa mukaisina, kuten liiketaloudelliset periaatteet 
edellyttiivii.t, viime vuosien kii.yttotulokset nii.yttii.isi
vii.t myos heikommilta. 

Valtionrautateiden· heikkoon kii.yttotulokseen kat· 
sauskauden aikana on vaikuttanut kustannustason 
kohoaminen. Reaaliset kokonaiskiiyttokustannukset 
ovat vuodesta 1938 vuoteen 1951 lisii.ii.ntyneet 37 %. 
Eniten ovat kohonneet kalnston kunnossapitokustau
nukset, joidcn osalta nousu on 75 %, sekii veturien 



-14-

ja moottorivaunujen polttoainekustannukset (67 %) . 
Samanaikaisesti liikenne lisii.antyi melkein samassa 
suhteessa kuin kokonaiskayttOkustannukset eli noin 
40 %. Tariffien reaalinen taso viimeiseen katsaus· 
vuoteen mennessa taas on laskenut vuoteen 1938 ver
rattuna (tariffi-indeksi verrattuna ~o~arkkinata
varain yleisindeksiin) 3: n luokan lippuJen osalta 
noin 38 % ja tavaraliikenteen osalta noin 31 %- . 

Oikean kiisityksen saamiseksi kustannusten kehi
tyksesta nlita on verrattava suoritt~isiin. _Seuraa
vasta taulukosta voidaan todeta, etta reaalikustan
nukset bruttotonnikilometriii. kohden ovat nons eet, 
mutta nettoliikenteen yksikkoa kohti alentuneet. Se
lityksena tahii.n on tayttosuhteen (kulj~tetun kuor
man suhde sallittuun kuormaan prosenttema) parane
minen, toi in sanoen kaluston tyhjii.na ja vajaakuor
massa kulkemisen vaheneminen. 

Vr:n kiiyttokustannukset vucden 1938 hintatason mukaan. 

Brutto- Netto- KaytW-Jilkenne, liikenne, Tayttosuhde kustannukset milj. milj. 
Markkaa Markkaa 1000 

brutto- (henkilo HenkilO Ta vara- 1000 (henkilo 
tonni- +tonni- liikenne liikenne brut to- + tonni. 
Inn. km.) 1). '). tonnikm km.) 

v. kohtl kohti. 

1938 10 909 3 593 26.8 39.6 86.0 261.0 
1949 12 658 5110 38.3 49 .3 100.0 249.0 
1950 13 665 5 716 39.1 52.2 93.0 222.0 
1951 15 258 6 6-!5 38.0 59.G 4.3 19-±.0 

Kun vuo ina 1935-1939 tarjotuista paikkakilomet
reistii. kii.ytettlin keskinliiii.rin 26 % ja tarjotuista ta
Yaran tonuikilometreistii. keskimaarin 39 %, vastaa· 
vat prosenttiluvut olivat vuosina 1949-1951 39 ja 
54. Tuhatta henkilo- ja tonnikilometriii. kohti Iaske· 
tut reaaliset kustannuk et olivatkin noin 14 % alhai
semmat kuin 1930-luvun toisella puoliskolla. Tarjot
tujen kuljetusmahdollisuuksien parempi hyvii.ksikaytto 
on kin eras nlistii. tekij oistii., j oiden takia tariffitason 
jii.ii.minen jalkeen yleisesta hint~tasosta ei .?.le ailteut
tanut kayttotuloksen huononennsta enempaa kum on 
tapahtunut. 

1) Henkilokilometrit % :na tarjotuista paikkakilo
metreis ta. 

2) Tavaraliikenteen tonnikilometrit % :na tarjo
tuista nettotonnikilometreistii.. 

Loppupli.atelmia. 

Edellaolevassa on selvitetty valtionrautateiden pli
rissa vuosina 1949-1951 esiintyneita keskeisimpia 
kysymyksiii.. Useat niistii. tulevat jii.lempii.na osastoit
tain esitettavii.ssa kertomuksessa yksityiskohtaisesti 
esille. 

Kulunut kolmivuotiskausi on ollut seka toiminta
menetelmlin etta valineislin kohdistuvan maaratietoi
sen uudistus- ja jalleenrakennustyon aikaa. Tam~ 
tyo on myonnettyjen maararahojen pienuuden vuoks1 
ollut rajoitettava etupii.ii.ssa sellaisiin tehtavlin, jotka 
kasvanut liikenne ja muuttuneet olosuhteet ovat teh
neet pakollisiksi, jotta kuljetuksista edes jotenkin 
olisi selvitty. Varsinaislin pitempaa ajanjaksoa var
ten tehtaviin peruskorjaukslin ei ole ollut varaa. 
Liikenteen hoitamisen edellytykset, rataverkoston ka: 
pasiteetti ja liikkuva kalusto ovat oll~et .s~aa l~ok
kaa kuin toista maailmansotaa edeltancma vuosma
kin. Nettoliikenne sensijaan on kasvanut vuodesta 
1938 vuoteen 1951 mennessa yli 83 o/o . 

Kuljetusvalineiden ja suoritettujen. kuljetus:palve
luksien valillli on vallinnut epasuhde, JOka on aiheut
tanut taloudellisesti heikon kayttOtuloksen. On todet
tava etta toisen maailmansodan jalkeen talousela
miis~ii.=e havaittava kustannustason kohoamisilmio 
on ollut selvasti havaittavissa myoskin rautateiden 
taloudessa. Kustannustaso on kohonnut liian kor
keaksi siitii. huolimatta, etta asian korjaamiseksi on 
tehty mitii. on voitu. Suuri liikenn~ on t~ytynyt ~~~
taa osittain yli·ikaisella, vanhamallisella Ja lukumaa
raltii.ii.n liian pienella kalustolla seka toisenlaisia olo
suhteita varten rakennetuilla teknillisilla laitteilla. 
Raha-, tyovoima- ja materiaali~~~eudct ovat. j~h~a
neet taloudellisesti kyseenalaistm osaratkatSUlhin. 
Toiseltapuolen kilpailu moottoriajon~uvoliikcn~e~n 
kanssa on kiristynyt. Autoliikenne onkm rautateihin 
verrattuna sikali edullise=assa asemassa, etta toi
sen maailmansodan jalkeen Suomen autokanta on 
suUJ·elta osalta uusittu. Moottoriajoneuvojen seka 
teknillinen etta laadullinen taso on siten pysynyt 
kuljetustoiminnan vaatimusten ~asalla. . . . 

Kustannustason alentaminen Ja rautate1den kilpai
lukyvyn lisaii.minen ovat nykyhetken tarkeinlmii.t teh
tavii.t. Niiden vuoksi ja jotta paastaislin epii.talou
dellisista osaratkaisuista, rautatiehallituksessa val
mistettlin viimeisen katsausvuoden kuluessa viisivuo
tissuunnitelma, jonka tarkoituksena on kehittaa val
tionrautatiet elinkeinoelii.ma=e vaatimuksia vastaa
vaksi ja taloudellisesti kilpailukykyiseksi liikelaitok
seksi. Viimeisen katsauskauden lopulla alkanut ta
loudellinen laskukausi antaneekin tilaisuuden taman 
vlisivuotissuunnitelman toteuttamiseen, koska lasku
kauden ylittaminen joka tapauksessa vaatinee valtion 
investointien Jaajentamista. 



I. Yleinen hallinto. 

v. 1949. 

Virkojen ja toimien perustamincn 
j a m u u t t a m i n e n. Tam.mikuun 27 paivii.na 1949 
annetulla a<;etuksella peru tettiin ja muutettiin rauta
tiehallituksessa ja rautatielaitokscn linjahallinnossa 
erii.ita peruspalkkaisia vil'koja ja toimia. 

Eraiden virkojen ja toimien pat& 
v y y s v a at i m u k s e t . Ta=ikuun 21 pii.ivii.nii 
1949 annetulla asetuksella muutettiin valtionrauta
teiden konepajojen tyonjohtajien ja alityonjohtajien 
pii.tevyysvaatimuksis'ta annetun asetuksen l § siten, 
etta heilta ei enii.ii vaadita 6 vuoden kaytiinnollista 
kokemusta tyoalallaan. Konemestarien pii.tevyyskir
joista joulukuun 8 pii.ivanii 1949 annetulla a etuk ella 
muutettiin vcturinkuljettajien, veturimestarien ja 
konemestarien piitevyysvaatimuksia. Heiniikuun 1 pii.i
vii.nii 1949 antamallaan piiiitoksellii rautatiehallitus 
muutti konttoriapulaisilta vaadittavia pliltevyysvaati
muksia siten, etta taydellinen kauppa· tai teknillinen 
koulu tuottaa saman patevyyden kuin keski· tai tytto
koulu. 

Hallinnollinen jako. Kovjoen-Uucl n
kaarlepyyn viilinen 7.95 km pituinen rataosa avattiin 
yleiselle liikenteelle 20 pii.iviistii huhtikuuta lukien ja 
mii.ii.riittiin hallinnollisessa ja tilastollisessa suhtees a 
kuuluvaksi Oulun rataan ja Kokkolan liikennealuee-
een seka 2. talousjaksoon, 6. ratajaksoon, 2. >arikko

jaksoon, 3. varastojaksoon sekii 5. liikennejaksoon. 
Rakennuksena1aisesta Oriveden-Jiimsiin radasta 

voitiin 6.4 J..-m pituinen rataosa Lii.nkipohja-Evajiirvi 
avata y1eiselle liikenteelle 1 paivasta lokaJ..-uuta lu
kien. Mainittu rataosa miiiirattiin hallinnollisessa ja 
ti1astollisessa suhteessa kuuluvaksi Vaasan rataan ja 
Tampereen liikennea1ueeseen sekii. 2. ta1ousjaksoon, 
4. ratajaksoon, 2. varikkojaksoon, 2. varastojaksoon 
sekii 4. 1iikennejaksoon. 

H a 11 into as e t us j a t yo jii r j est y s. Maa
liskuun 18 piiiviina 1949 annetulla a etuksella muutet
tiin valtionrau•tatciden hallinnosta 21 piiiviinii joulu
kuuta 1932 annetun a etuk en 15 ja 46 pykiiliii siten, 
ettii tammikuun 27 piiivanii 1949 annetulla asetuksella 
perustetut uudet virat ja toimet lisiittiin niihin. a
moin 49 §: iin lisiittiin huoltopiiii.llikon ja psykologin 
piitevyysvaatimukset ja 56 §: ssii miiiiriittiin niiiden 
virkojen tiiyttiimi jiirjestys. Lokakuun 21 piiiviinii 
1949 antamallaan piiii.toksellii rautatiehallitus muutti 
tyojiirje tyksen 15 §: n 20 kohdan ja 33 § : n 25 kohdan 
siten, ettii tietojen talteen ottaminen sekii rautatie
hallitul<sen tiedonantojen ja julkaisujen toimittami
nen kuin myos tietojen antaminen sanomalehtiin sill-

rettiin yleisen toimiston tehtiivistii tariffitoimiston 
tehtaviin. Lokakuun H piiiviinii 1949 antamallaan 
piiatoksellii rautatiehallitus muutti tyojarjestyksen 
26 §: n 1 kohdan siten, etta siina mainitut kustan
nukset eivat saa ylittaii 100 000 mru·kkaa entisen 
20 000 markan sijasta ja 2 ja 3 kohtia siten, ettii 
ratkaisuvalta ediissii. siihkovil'ran hankintaa sekii. koti
ja vil'kapuhelimien hankkimista koskevissa a ioissa 
silirettiin rautatiehallitukselta sahkoteknilliselle toi
mistolle. 

To i m i k u n nat. Kuluneena vuonna rautatie
hallitus a etti seuraavat 16 toimikuntaa nimittiiin: 

1) suunnittelemaan ehdotusta yhdysliikennesopi
mukseksi Ahvenanmaalta 'l'urkunn liikennoivien lai
vojen kanssa, 

2) tutkimaan kysymystii sunnuntaityokorvauksen 
maksami en aiheuttamista epiisuhteista valtionrauta
teiden viran- ja toimen haltij ain palkkauksessa sekii 
laatimaan ehdotuksen asiantilan korjaamiseksi, 

3) valmistelemaan ,siiannot avustuksen jiirjestiimi
sestii rautatieonnettomuuksien varal ta" nimisen ohje
sii.ii.nnon tarkistamista ja taydentamistii ja laatimaan 
siitii ehdotuksen, 

4) selvittiimiiiin Vapon toiminnan lakkaami esta 
aiheutuvia jarjestelytoimenpiteita valtionrautateiden 
osalta ja antamaan niista 1ausunnon, 

5) laatimaan valtionrautateiden henkilokunnan kie
litaidon lisiiiimisesta valmistavan ehdotuksen ja sa
malla huomioima.an, missii kilieellisyysjiirjestykses ii 
uunnitelma olisi toteutettava, 

6) jiirjestiimiian Helsingin konepajan eri osastojen 
muuttoa Hyvinkii.iin konepajaan ja toisten konepajo
jen tyoskentelyii. sen jalkeen, kun Hyvinkiiiin kone
pajan toiminta alkaa, 

7) tutkimaan liikenne·, kone- ja varasto·osastojen 
henkilo· ja asiamenojen supistamismahdollisuuksia 
eka varsinkin polttoaineen siiasteliiiiin kiiyton jii.r

jeste1yii., valvontaa ja ohjaamista, 
8) laatimaan ehdotuksen valtionrautateiden raken

nusohjelmaksi vuosiksi 1950-1954, 
9) tutkimaan valtionrautateiden linjahallinnon ke

hittiimistii ja jaksojakoa. 
10) tutkimaan mahdollisuuksia nykyi ten palkan

tilaus- ja palkanmaksujiirjestelmien yksinkertaista
miseksi siihen liittyvinen tilitys- ja kirjanpitokysy
myksineen, 

11) tutkimaan ja uusimaan o1jyjen varastoimis
ja jakeluohjeita, 

12) asiantuntijatoimikunnan tutkimaan junavau
rioiden teknillisiii syitii. 
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A mmattiopetus. 

Rautatieopistou johtajau valittomassii valvonna sa 
jarjestettiin kertomusvuouna 12 erilaista kurssia 687 
oppilaalle. Turvalaitekursseja pidettiin lisaksi kah
deksat kaikkiaau 404 osauottajalle. 

Liikenuejaksoissa pidettiin 20 alokaskurssia 350 
osauottajalle seka niihin liittyen varikoilla 41 ilma· 
jarrukurssia 645 alokkaalle. Kautta rataverkon toi-

Liikenneo as to: 
Yle=ii.t liikenneoppikurssi t •••••••••• •• ••••••••• 0 

Alustavat 
" 

•••••••••••••••••• • • 0. 

Ale=at " 
•• •• •• 0 •••••• • •••••••• 

Turvalaitekurssit ••••••• 0. 0 ••••••••• ••••••••••••• 

Yhteensa 
Hallin to· ja talouso a tot: 

Hallinto· ja talousosastojen oppikurssit 

Kone· ja varasto-o a tot: 
Kone· ja varasto-osastojen oppikurssit 

Koneosasto: 
Veturiukuljettajaoppih-urssit ................... .. . 

meenpaunuilla 69: lla konduktoorien luentokurssilla 
oli 1 266 o auottajaa. 

Veturinlammittiijiikursseja oli yhdeksat kaikkiaau 
213 oppilaalle. 

Opiston eri puolille rataverkkoa jiirjestiimillii eng· 
lannin, ruotsin, ranskan, saksan ja venajiin kielten 
kursseilla (yht. 144 kurssia) oli 2 093 oppilasta. 

Edelliimainitut rautatieopiston kurssit jakaantuivat 
o anottajiin nahden eri o astojcn kesken seuraavasti: 

2 h-urssia, 20 oppilasta, 64 naista, 144 mie tii 
1 

" 
105 

" 
24 

" 
81 ,. 

2 
" 

116 
" " 

116 
" 8 

" 
404 

" " 
404 

" 
13 kurssia, 833 oppilasta, 8 naista, 745 miesta 

1 kurssi, 36 oppilasta, 30 naista, 6 miestii. 

1 kurssi, 39 oppilasta, 20 naista, 19 miestii. 

3 kurssia, 111 miesoppilasta 
Vaunumiesoppikur sit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

------------~~--------~---
2 72 

Yhteensii. 

Kertomusvuonna aloitettiin leunii.tinteknillisen hen
kiloston laaja, osittain kirjeellinen koulutus. 

Henkilokuunau kielitaidon kohentamiseksi tarvitta
via toimenpiteitii. pohtimaan rautatiehallitus asetti 
toimikuunau mii.iirii.ten puheenjohtajaksi liikenneosas· 
ton johtaja T. N. Nerosen. 

Asiakaspalvelutehtii.vissii. olevien apuneuvoksi jul
kaistiin ,Konduktoorin Kieliavain". 

Tyontutkimus. Tyontutkimustoimisto suoritti v. 
1949 kaikkiaan 34 tutkimusta tai muuta laajahkoa 
selvittelyii.. Lisii.ksi aunettiin suuri joukko lausuntoja 
erilaisista muualla vireille tulleista ky ymyksistii. 
Seuraavassa kosketellaan erii.itii. keskeisimpiii. tutki· 
muksia. 

Liikenneo aston piirissa selvitettiin edellytykset ko· 
neellistaa siirtokuormlliUstyot Kouvola.ssa. Tutkimuk
set osoittivat siten voitavan saavuttaa noin 1 milj. 
markan sii.ii.sto vuodessa. Suunnitelmaa ei ole vielii. 
voitu toteuttaa, sillii. lisenssin saamisessa trukkien 
ostoon on kohdattu vaikeuksia. Vaasan ja Lahden 
tavaratoimistoissa suoritettiin kaikkia tyoaloja kos· 
keva tutkimus. Toimeenpantujen menetelmiimuuto -
ten tuloksena voitiin vapauttaa yhteensii. 32 henki· 
loii., mikii. merkitsee 5.9 milj. markan sii.iistoii. vuo
des a. - Makuuvaunujen saattotapaa koskevan tut
kimuksen tuloksena voitiin vii.littomiisti suorittaa 
eraitii. ajovuorojen tarkistuksia, jotka tuottavat 3.~ 

' milj. markan vuosisaii.ston. Lisii.ksi osoitettiin erii.itii. 
vaunuja voitavau panna matkaan kokonaan ilman 
saattajaa ja siten sii.ii.stii.ii. noin 9 milj . markkaa vuo· 
dessa. Rautatiehallitus tekikin asiasta myonteisen 
periaatepii.atok en ja muutamista ehdotukseen sisal
tyvista vaunuista on saattaja jo poistettu. - Eri 
tahoilla suoritettujen tutkimusteu autamien viittei· 
den pohjalla suuuniteltiin perustyyppi tavaratoimis· 
tojen ja muiden vastaavien tiskijii.rjestelyksi tarvit
tavi.ne kalustoineen. Lopullinen muotoilu ja sovel
taminen kii.ytii.ntoon sfutyi huonerakcunusjaoston hal· 
tuun. - Yhteistoiminnassa koueteknillisen toimiston 

kans a laadittiin uudet tarkistetut piirustukset ma· 
kasiinikii.rryjii. varten, konstruoitiin kuormlliUsrulla· 
vaunu raskaiden osineiden siirtoon, hankittiin rulla· 
kankia sekii. levitettiin selostuksia erii.istii. muista 
kuormaus· ja purkaustoissa kii.ytettii.vistii. apuvali
neistii.. Matkapalvelua varten suunniteltiin ryntii.ys
liikenteen aikana kaytettii.vii.ksi yksinkertaiset frau· 
keerauskoneet paikkalippujen myynnin ja tilityksen 
ykisinkertaistamiseksi. 

Talousosastossa suoritettiin selvittelyjii., joiden tu
loksena pii.ii.kas an ja talousjaksojen kirjanpitomene
telmissii. voitiin toimeenpauna toitii. sii.ii.stii.viii. yksin
kertaistamisia. Kysymys niiden vaikutuksesta henki· 
lokuunan mii.ii.raii.n jii.tettiin avoimeksi ja jii.rjestet· 
tiivii.ksi tulevan uuden jaksojaon yhteydessii.. 

RatosaS'tossa tutkittiin tyomenctelmii. kiskonvaih· 
toa varten sellaisissa olosuhteissa kii.ytettii.vii.ksi, 
joissa rata voidaan vaihdon yhteydessii. saattaa lopul· 
liseen h-untoon. Taloudellisesti osoittautui tiimii. me
netelmii. samanarvoiseksi aikai cmmin tutkitun kaksi· 
jakoisen menetelmiin kanssa, mutta tyon laatu tulee 
pare=aksi. - Muut tutkimukset koskivat pii.ii.· 
asiassa tyovii.lineita, erityisesti nostotyossii. tarvitta· 
via. Niista saatiin tukehakun muodon tarkistus lop
puun suoritetuksi. Muiden o alta siirtyi viimeistely 
seuraavan vuoden alkuun. - Vuoden lopulla pautiin 
vireille kysymys ratapihojen aurauksen ja lumen· 
kuormauksen kon ellistamisesta, missii. tarkoituksessa 
oltiin yhteydessii. erii.iin yksityisen konepajan kanssa. 
Ensi=ii.isessii. vaiheessa syntynyt konstruktio on 
parhaillaau koneteknillisen toimiston tarkastettavana. 

Koneo astos a uoritettiin loppuun tutkimus Pa i
lau konepajan konttoris a sekii. Karjaan, Iisalmen ja 
Joensuun varikkojcn konttoreissa. Ne antoivat ai
hetta lukuisiin tOiden uudelleen jii.rjestelyii. koske· 
viin ehdotuksiin. Kaikkiaan 7 henkiloii. voitiin osoit· 
taa vapautuvaksi, vuosipalkat yhteensa 881 760 mk. 
Toimeenpano on kuitenkin jii.anyt riippumaan kone
osaston johdon harkinnasta, miten paljon se tarvit-
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see re ervia jalkipolven kouluttamiseksi ja lomasi
jaisiksi_ ittemmin on ratkaisua viivyttii.nyt myos 
mahdollisesti toteutettava koneosaston linjahallinnon 
muuto , joka saattaa vaikuttaa varikkoj en tyovoi
mantarpee een. 

Varasto-osastossa saatettiin loppuun tutkimUB Pa
silan varastossa. Sen aiheuttamien uudelleen jarjes
telyjen voitiin merkitii tuottavan 3 henkilon vapau
tumisen, vuosipalkat yhteensii. 363 330 mk. Toimeen
pano on jaii.nyt avoirueksi samoista syistii kuin edellii. 
koneo aston kohdalla on selostettu. - Polttoaine
huoltopaikkojen tyontekijoiden tilinlaskentaa varten 
suunniteltiiu yhteziliinen menettely tarvittavine ohjei
nccn ja lomakkeineen. Kysymys joutui vuoden lo
pulla varastome tarien aloitteesta uudelleen piiivii
jii.rjestyk en erii.iden yksityiskohtien tarkistamiseksi. 
- Vuoden lopulla aloitettiin tutkimus Riihimii.en 
polttoainehuoltopaikalla. Kenttatyot saatiin loppuun 

uoritetuik i, mutta kertomuksen valmi tuminen siir
tyi eura~van vuoden alkuun. - Rinnan edelliseu 
tutkimuksen kanssa suoritettiin kenttatyot kumipyo
rilla ja knulalaakereilla varustettujen hiili- ja hal
kokiirryjen edullisuuden arvo telemiseksi. 

Lomakehuolto on jatkunut entiseen tapaan suun-
nittelu- ja valvontatyona. e on vaatinut yhden 
tyontutkijan ajan. 

J oulukuun lopulla tehtiin paatos yleisen aloite
toiminnan kiiyntiin panemisesta. Se paiisi alkamaan 
hE>ti vuoden vaihteen jiilkeen. 

PsykoteknWinen ~aboratorio. Toimintavuosi ei itse 
tyon laatuun nahden suiD·estikaan poikkea edelli-
ista. Melkoisia muutoksia on kuitenkin tapahtunut 

laitoksen tutkimisolosuhteissa, jotka vuoden aikana 
on saatu ratkaisevasti parantumaan. L aitoksen kayt
toon on saatu oma laboratoriovaunu. J ohtuen tyol
lisyystilanteen muuttUlllisesta tyomarkkinoilla on 
tutkimistyon luonne tullut entistakin karsivammaksi, 
jota pait i uuri joukko kokeita on jouduttu pita
malin tarkistusmielessii.. 

Vuoden aikana on laitoksen toimesta tutkittu kaik
kiaan 8 4 koehenkiloii, jotka jakaantuvat eri ryb.m:iin 
seuraa,·asti: 

tutk. hyv_ hylj. hylk. 0
• 

ylimaariiisia lammittiijia 675 504 171 25.3% 
liimmittii.j aoppilai ta .. . . 6 43 43 50.0% 
ammattioppilaita . ..... 47 35 12 25.5% 
liikenneoppilaita 62 35 27 43.5% 
Rauman rautatien Uim-

mittajia • • • 0 • ••••• 0. 6 5 1 16.G% 
Rauman rautatien liiken-

neoppilaita .......... 2 2 25.0 o/c 
rautatiehenkilostoii yh-

teensii • 0 •••••••••••• 8 4 624 256 28.6 o/o 

Tyovoimatilanteen parannuttua ja henkilokunnan 
kierron tiimii.n vuoksi viiheunyttyii oli odotettu, etta 
tutkimi tyokin edellisiin vuosiin verrattuna olisi vii
hentynyt. Niiin ei 1:uitenkaan kaynyt liihinnii siitii 
syystii., etta keviiii.llii tehtiin koneosaston johtajan 
kanssa paiitOs varikoilla olevien ns. kakkosmiesten 
uudelleen tutkimisesta, mikii merkitsi Jiihes 400 lisii
kochenkilon miiii.rii.a laboratoriolle. Nama us. kakkos
miehet ovat veturimiehia, j otka vii.littoruiisti sotaa 
euranneina kriisivuosina on otettu varikoille ja tut

kittu. Heidiit hyvii.ksyttiin aikanaan kuitenkin >ain 

3 

varauksin ja esitettiin vasta toissijaisesti koulutet
taviksi. Kun varikot asian arkaluontoisuuden vuoksi 
halusivat pidiittyii. nii.iden miesten liihemmiistii. sovel
tuvuuden mii.iirittelystii, jiii heidiin palveluksessapidon 
ratkaisu uudelleen laboratoriolle, joka uu intakokein 
on kuluneen vuoden aikana joutunut miiaraiimiiii.n 
heidiin lopullisesta hyviiksymisestiiiin. Lopullinen 
hylkii.amisprosentti on kakkosmiesten kohdalla ol
lut 30. 

Laboratorion toimesta on kuluneena vuounakin ko
keilumielessii tutkittu valtiovarainministerion jiirjes
telyosaston toimeenpanemille virastorationalisointi
kursseille osallistuncet henkilot, kaikkiaan 45. 

v. 1950. 
T u o t ant o k o m i t e at. .T oulukuun 30 pa1vana 

1949 annetulla lailla siiadettiin tuotantokomiteain 
perustamisesta neuvoa-antavina eliminii maiirii.ttyihin 
teollisuuslaitoksiin ja yrityksiin ja valtioneuvoston 
samana paiviinii. antamalla pii.iitoksella mii.ii.rattiin 
tarkemmin mainitun lain taytii.ntoonpanosta ja sovel
tamisesta. 

H a 11 inn o 11 in e n j a k o. Sittenkun Rauman 
yksityisen rautatien kiisittii.mat rataosat (Peipohja) 
- Rauma ja Kiukainen-Kauttua, jotka oli raken
nettu valmiiksi ja avattu vakinaiselle liikenteelle, 
edellinen elokuun 16 piiiviillii 1897 ja jalkimmainen 
ma.aliskuun 1 pii.ivazili 1914, toukokuun 25 pii.iviille 
1950 piiiviityllii kauppakirjalla oston kautta olivat 
iirtyneet va.ltionrautateille seuraavan heinii.kuun 1 

piiiviistii lukien, 175 miljoonan markan suuruisesta 
kauppahinnasta, maarattiin ne sanotusta piiivastii 
lukien hallinnollises a suhtees a luettaviksi toiseen 
talousjaksoon, neljanteen ratajaksoon, toiseen varik
kojaksoon, toiseen varastojaksoon, neljiinteen liiken
nejak'Soon ja neljiinteen lenniitinteknikkopiiriin seka 
tilastollisessa suhteessa Tampereen-Porin rataan ja 
Porin liikennealueeseen. Samalla mii.iirattiin, etta 
mainitut rataosat muodostavat ylimiiariiisen rautatie
liiiikiiripiirin n: o 22 a. 

Rakeunuksenalaisesta Oriveden-.Jiimsii.n radasta 
oli 22 km pituinen rataosa Evajarvi-Jamsa sna
tettu sellaiseen kuntoon, ettii se voitiin avata ylei
selle liikenteelle ja maariittiin sanottu rataosa heinii
kuun 15 piiiviistii 1950 lukien h.allinnollisessa suh
teessa luettavaksi toiseen talousjaksoon, neljiinteen 
ratajaksoon, toiseen varikkojaksoon, toiseen varasto
jako>oon ja neljii.nteen liikennejaksoon seka tilastol
lisessa suhteessa Vaasan rataan ja Tampereen lii
kennealueeseen . 

R a u t a t i e h a lli t u k s e n t y o j ii r j e s t y s. 
Huhtikuun 20 paivanii 1950 antamallaan pii.iitok
sella muutti rautatiehallitus tammikuun 14 piiiviina 
1949 vahvistetun tyojiirjestyksensii 2 §: n 29 koh
dan, 8 §: n 3, 6 ja 7 kohdan, 10 §: n 1 ja 3 kohrlan, 
13 §:n 6 ja 7 kohdan, 27 §:n 3 kohdan, 28 § :n 
1 momentin 1 kappaleen j a 2 momentin, 34 §: n 1 
momentin 1 kappaleen seka 48 §: n 1 ja 2 kohdan. 
Niiillii. muutoksilla korotettiin rahanarvomme laske
misen johdosta ne asianomaisissa kohdissa esiintyvat 
rahamiiii.riit, joiden rajoissa eriiiden varastohallinnon 
srkii rata- ja rautatierakennusviranomaisten tulee 
toimia, ja lisiittiin vii.littomiisti varasto-osaston joh
tajan alaiseen hankintatoimistoon, jossa tahiin asti 
oli ollut kaksi ostojaosto,a, viela kolmas, yleisten 
asiain j aosto. 

3170-53 
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Syyskuun 9 piiiviinii. 1950 annetulla piiii.toksellii. 
lisiittiin tyojarjestyksen 7 §: iiiin kohta, jonka mu
kaan talousosaston johtajan tulee valmistella ja esi
tellii omakotitoimintaa ja muuta henkilokunnan huol
toa koskevat asiat. 

Vir an j a to i men h a 1 t i j a in vir k a p u
v u t. Valtionrautateiden viran ja toimen haltijain 
virkapuvuista 10 paiviinii helmikuuta 1950 annetun 
asetuk'Sen nojalla vahvisti rautatiehallitus 25 piiiviinii 
heiniikuuta 1950 liihemmiit miiariiykset sanotuista 
virkapuvuista. 

T yo a i k a. Syyskuun 19 piiiviinii 1950 vahvisti 
rautatiehallitus uudet miiiiriiykset tyoajasta siiiinnol
li essii tyo ii, milloin ei noudateta tyoaikalakia eikii 
virastojen tyoajasta annettua asetusta. Miiiiraykset 
tulivat voimaan seuraavan tammikuun 1 paiviistii. 

T o i m i k u n nat. Kuluneena vuonna rautatiehal
litus asctti seuraavat 10 toimikuntaa, nimittiiin: 

1) tutkimaan ja selvittiimiian kysymyksen siitii, 
voitaisiinko valtiontalouden tarkastusviraston joulu
kuun 29 paiviinii 1949 piiiviittyyn k:irjelmiiiin liitty
viissii, valtionrautateiden tariffisiiiinnon noudattami
sen valvonnan tarkastuksesta 5. 12. 1949 piiiviityssii 
tarkastuskertomuksessa mainittuja henkilo- ja pai
natusmenoja viihentiiii tarkastuskertomuksen 2-4 ja 
6 kohdissa esitetyillii tavoilla, 

2) toimittamaan Rauman radan ja sen laitteiden, 
huone- y. m. rakennusten, liikkuvan kalu ton ja muun 
irtaimiston luettelo:imisen j a arvioinnin sekii tekc
miiiin ehdotu],sen siitii, ketkii Rauman rautatien pal
veluksessa olevat to:imihenkilot radan siirtyessii val
tiolle voidaan muodollisestikin piitevinii ottaa val
tionrautateiden palvelukseen joko vastaavaan tai 
muul1un ylimiiiiriiiseen toimeen ja minkiilainen tut
kinto on vaadittava epiipiiteviltii sekii minkii ajau 
kuluessa heidiin on piitevyytensii osoitettava, 

3) uorittamaan tutkinlUsta siitii, onko ehkii ja 
mitii erikoislisiii viilttiimiitontii ryhtyii maksamaan 
rautatiehenkilokunnalle sen keskiniiisissii palkkauk
sissa mahdollisesti vallitsevien epiisuhteiden korjaa
miseksi, mi sii laajuudes a se tiilloin tulisi tapahtua 
ja mitii tiillai en jiirjestelmiin toteuttaminen tulisi 
maksamaan, 

4) tutkimaan Helsingin a emarakennuksessa 14/ 6 
-50 tapahtuneen tulipalon syitii, 

5) laatimaan uutta ehdotusta valtionrautateiden 
kalusto- ja tarveaineiden tarkastuksen ohjesiiiinnoksi, 

6) harkitsemaan mihin toimenpite:isiin valtioneu
vo ton 8 piiiviinii heiniikuuta 1950 valtion viran tai 
toimen haltijain virka-asunnoista ja luontoisetujen 
vastikkeista sekii valtion vuokra-asuntojen vuokra
maksuista antama piiiitos valtionrautateiden osalta 
antaa aihetta sekii laatimaan ehdotuksen rautatic
hallituksen asiassa annettaviksi lisiimiiiiriiyksiksi ja 
-ohjeiksi, 

7) laatimaan suunnitclman ja tekemaii.n ehdotuk
sen Hels:ingin asematalon jiilleenrakennustiiidcn yh
teydessii suoritettavista tarpeelli iksi ehkii katsotuista 
muutos- y. m. toistii sekii ulkohall:in ja muiden tilo
jen kiiyttiimisestii, 

8) tutkimaan mahdollisuuk ia konepajojen ja va
rastojen viilisen kahdenkertaisen Jaskutuksen poista
miseksi sekii selvittiimiiii.n kysymystii konepajojen 
kiiteisvarastojen suuruudesta ja kirjanpidosta, 

9) selvittelemiiiin mahdollisuuksia nykyisen liiiikiiri
piirijaon muuttamiseksi, 

10) jiirjestiimiiiin n. s. A-sopimuksen mukaisen tyo
kohtaisen palkkausjiirjestelman kiiytiintiionottamista 
valtionrautateiden rata-, kone-, varasto- ja liikenne
osastoilla. 

Lisiiksi rautatiehallitus on maiiriinnyt edustajan a 
IIelsingin, Pasilan, Turun, Vaasan ja Ouluu kone
pajojen sekii Pieksiimiien vaununkorjauspajan Jain 
nojalla kaksivuotiskaudeksi 1950-1951 asetettuihin 
tuotantokomiteo:ihin samoin kuin er:iniiisten rautatic
liiisjiirjestojen kanssa sop:imuksen pernsteella vuosien 
1951 ja 1952 ajaksi vapaaehtoisuuden pohjalla val
tionrautateiden ensimmiiisen, toisen, kolmannen, nel
jannen, viidennen, h-uudennen, yhdeksiinnen ja kym
menennen liikenuejakson toimita-alueille asetettuihin 
jaksonkiiyttokomiteoihin. 

.d mmattiopetus. 

Kun rautatieopi ·tossa koulutussuunnitelmat laadi
taan muiden oppilaitosten tapaan lukuvuosittain, jul
kaistaan myos sen toimintakertomus vuosittain tiiltii. 
pohjalta, va:ikka miiiiriirahojen kiiyttoon niihden on
kin seurattava kalenterivuosia. Kurssitoimintaa kos
kevat luvut muodostuvat niiinollen tiissii yhteydessii 
varsinaisesta vuosikertomuksesta po:ikkeav:iksi. 

Vuonna 1950 toimeenpantiin rautatieopiston johta
jan viilittomiissii valvonnassa 11 erilai ta kurssia 
4 7 oppilaalle. Lisiiksi pidetti:in kahdet turvalaite
kurssit 77 osanottajalle. 

Liikennejaksojen piiiillikot jiirjestiviit 12 alokas
kurssia 377 oppilaalle sekii yhteistoiminnassa varik
kojen kanssa 8 ilmajarrukurssia 90 osanottajalle. 

Veturinliimmittiijiih-ursseja ei lainJ,aan pidetty odo
teltaessa niiden uuden ohjelman valmistum:ista. 

Eri paikkakunnilla jiirjestettiiu englannin, ruotsin, 
ranskan, saksan ja veniijiin kielissii 198 kurssia 2 383 
oppilaalle. 

Tyontutkimus. Vuoden kuluessa saatettiin piiiitok
seen yhteensii 21 tutkimusta, joista eriiiit olivat huo
mattavan suuritoisiii. Lisiiksi annettiin lukuisia Jau
suntoja ja selvityk iii erilaisista kysymyksistii. 

Tutkinlllkset ovat suurelta osaltaan olleet sellai
sia, etta niiden tuottamien siiiistojen laskem:ineu olisi 
aiheuttanut kohtuuttomasti lisiityotii tai tyydyttiiviin 
tulostarkkuuden saavuttaminen olisi ollut vaikeata. 
Tiistii syystii on saavutettavis a olevien siiastojen il
moittamisessa rajoituttu vain viilittomiisti lasketta
vissa oleviin. Niimii siiiistot ovat pyore:in Juvuin 
18 milj. mk. Mahdollisuus tyovoiman siiii toon on 
tutkimusten tuloksena osoitettu tutkitui sa tyopai
koissa yhteensii 65 henkiloksi. 

Lomakehuolto on jatkunut entiseen tapaan ja ou 
vuoden kuluessa tarkastettu entisiii lomakkeita uusien 
pa:inosten ottamiS'ta varten ja kokonaan uusia 539 
kpl. Tiimiin yhteydessii on po:istettu 29 lomaketta 
kiiytiinnostii ja 8 pieneunctty kooltaan. 

Varsina:isen tyonsil ohella on tyontutkimustoimisto 
hoitanut myos aloiteto:iminnan hallinnollisen puolen 
ja ohjannut aloitteiden arvosteluun liittyviiii selvity -
tyota. 

Asemien toimintaan kohdistuvat 
t ut k i m u k s e t: Edellytyksien selvittely varustaa 
makasiinikiirryt kuulalaakereilla ja umpikumipyorillii 
sekii sen yhteydessii kiirryjen rakenteen parannuksia. 
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Kiisiopastelyhdyn muuttaminen siihkollii toimivaksi. 
Siiiistojii saavutettavi sa kaikissa niissii olosuhtei a, 
joissa lyhdyn kiiytti:i on lletkellistii eli yleensii asc
mapalveluksessa. Muutoksesta aihcutuneet siiiisti:it v. 
1950 0.4 milj- mk., v. 1951 jo 1.1 milj. mk. 

Tilastollinen tutkimus tavarajunien kulusta aika
tauluihin verrattuna. 

Selvitys tavaraliihetystcn kuljetusnopeudesta. 
Tutkimukset Tampereen ja Kuopion rahti- ja pika

tavaratoimistoissa. Siiiisti:it 40 henkili:iii, 9.G milj. mk. 
Junien myi:ihiistymisen syitii koskeva selvittely. 
Rahtimerkkien siiilytys- ja tyoskentelykotelon suun

nittelu. 
Laiturilippujen kiiyton kannattavuus Helsingissii, 

Tampereella ja Kuopiossa. Siiiistot Helsingin ja Kuo
pion osalta 0.3 milj. mk-

Jiilkivaatimusten tilitysmenettelyn uusimiuen- Mah
dollinen siiiisti:i noin 10 henkili:iii, mutta niiden vasta
menona rautateiden kirjanpidossa todenniiki:iinen pos
timenojen lisiiiintyminen. 

Rat at y i:i t u t kim u k set: Radan korjausnos
tossa tarvittavien tyi:iviilineiden kehittiiminen. Hank
kimalla =· parempia nostoviilineitii voidaan noin 
neljiinneksellii tyi:imaista saavuttaa noston osalta tyo
ajassa 30-40 % siiiisto. 

Ratakiskonaulojen irroittami een tarvittavan sork
karaudan kehittiiminen. 

Jatkuvia kiskojen vaihtoa koskevia tutkimuksia. 
Erityisesti naulojen ja sidepulttien irroitus, jota var
ten kehitetty jatkuvia kokeiluja varten uusia tyi:iviili
neitii. 

J litteiden kiisittely Helsingin ratapihalla. 

Varikkojen ja konepajojen tyi:isken
telyii koskevat tutkimukset: Toimistoti:ii
den tutkimus Riihimiien, Oulun, Sciniijoen, Kouvolan, 
Tampereen, Pieksiimiien ja Pasilan varikoilla. Las-

kettu mahdollinen henkilokunnan iiiisti:i 15 henkiloii, 
2.5 milj. mk. ' 

Kuittausmenetelmiin poistaminen ohjesiiiinti:ijii ym. 
henkilokunnalle jaettaessa_ 

Selvitys kivihiilivetureissa tarvittavasta polttoaine
miiiiriistii- Saavutettavissa oleva siHisto 6 milj- mk 

Alustava ehdotus konepajojen ja varastojen kirjan
pitokauden muuttamise ta kalenterikuukauden mu
kaau jakautuvak i. 

V a r a s t o j e u t y o h ii n k o h d i s t u v a t t u t
k i m u k s e t: V ertaileva tu tkimus kuulalaakereilla 
ja ilmakumi.I·enkailla varustettujen polttoainekiirry
jen kiiyttiimisestii.. 

Tutkimukset Riilrinilien, Kouvo1an ja Tampereen 
polttoainevarastoissa. 

Varikoilla olevien alavarastojen kirjanpidollisen 
hoidon yksinkertaistaminen. 

Psykoteknillinen laborato1·io. Toimintavuosi ei ai
kaisempiin vuosiin verrattuna ole tuonut olennaisia 
muutoksia laboratorian tyi:i kentelyyn, sillii laitoksen 
henkili:ikunta on sailynyt entisen suuruisena; tyi:ikoh
teet ovat pysyneet samoin muuttumattomina. Labo
ratoriovaunu on k"Uluneen vuoden aikana osoittautu
nut siksi tehokkaaksi ,tyi:iviilineeksi", jota siitii aika
naan odotettiin. Samoin on sen kalustoon liite
tyistii erityiskojeista ollut 1a.itoksen tyi:issii huomatta
vaa hyi:ityii. 

Tyi:illisyystilanteen vakiintuminen rautateillii on 
osaltaan aiheuttanut sen, ettii tutkittavien miiiirii 
psykoteknillisessii. laboratoriossa on entise tiiiin jon
kin verran vii.hentynyt. Tiilli:iin on tutkijoille jiiiinyt 
ene=iin mahdollisuuksia testimenetelmien kehittii
miseen samoinknin uusien testien suunnitteluun. 

Vuoden aikana on laitoksen toimesta tutkittu kaik
kiaan 561 koehenkili:iii. Niimii jakaantuvat eri ryh
mien osalle seuraavasti: 

I Tutk. 
I 

Hyv. 

I 
Hylj. I Hylk. 

% 

Ylimiiiiriiisia liimmittii.jia ... . ............ .... ... ... .... . . _ 287 227 60 20.9 
Lammi tta i a- ja ammattioppilaita •• 0 •• •• • • • ••• • •••• ••• •• • • 191 118 73 38.2 
Liikenneoppilaita .......................... . ............. 83 53 30 36.1 

Yhteensa 1 561 I 398 I 163 I 29.0 

Laboratorian toimesta on tutkittu myi:iskin valtio
varainministerii:in jiirjestelyosa6ton konttorirationali
sointih.-urssien osanottajat, yhteensii 50 henki1oa. 
Edellisen vuoden vastaavien kokeiden tulosten sekii. 
a. o. tyopaikoilla suoritettujen a=attimenestysar
viointien viilinen yhdenmukaisuus on osoittautunut 
erittii.in suureksi, mikii seikka puolestaan on osoi
tuksena kii.ytettyjen kokeiden ennustamisvarmuu
desta. 

v. 1951. 
H a 11 i n n o 11 i n e n j a k o. Kun rakennustyi:in 

alaisesta Oriveden-Jiimsan-Jiimsiinkosken radasta 
oli myi:is 3.705 Ian pituinen rataosa Jiimsii-Jiimsiin
koski saatu sellaU!een knntoon, ettii. se voitiin avata 
yleiselle liikenteelle, miiiiriittiin p. o. rataosa 1. 7 _ 51 

avattavaksi toistaiseksi ainoastaan tavaraliikenteelle 
vaunukuormin. Hallinnollisessa ja tilastollisessa suh
teessa sanottu rata miiiiriittiin kuulumaan V aasan 
rataan ja Tampereen liikennealueeseen, toiseen ta
lousjaksoon, neljiinteen ratajaksoon, toiseen varikko
jaksoon, toiseen varastojaksoon ja neljiinteen liiken
nejaksoon sekii 26 rautatieliiii.kii.ripiiriin_ 

R i k o s r e kist e r i-ii m o it u k set. Toukokuun 
12 piiivii.nii 1951 muutettiin aikaisemmin annettuja 
ohjeita menettelysta rikosrekisteri-ilmoituksia valtion
rautateiden palvelukseen pyrkivist.ii henkiloistii tilat
taessa. 

V i r a n j a t o i m e n h a 1 t i j a i n vir k a p u
v u t. Kesiikuun 5 piiiviinii 1951 rautatiehallitus an
toi selvennyksiii valtionrautateiden viran- ja toimen-
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1laltijain virkapuvuista v. 1950 annettuihin maa
rii.yksiin. 

L a a k ii r i n t o d is t u k s e t. Laiikii.rintod.istuksen 
esittiimi esta va1tionrautateiden palvelukseeu tai tyo
hon pyrittiies ii koskevat aikaisemmat mii.iiraykset 
muutettiin syyskuun 29 pii.ivana 1951. 

R a u t a t i e h a 11 i t u k s e n t y o j ii r j e s t y s. 
Joulukuun 12 piiivanii. 1951 antamalla piiatoksellii 

muutti rautatiehallitus tammikuun 14 pii.iviinii. 1949 
vahvistetun tyojii.rj e tyksen ii. H §: n 29 ja 43 §: n 
7 kohdan, jotka koskevat vero- ja taksoituslautakun
nille tehtii.viii. palkkatuloilmoituksia. 

N i m i k i r j at. J oulukuun 22 paivii.nii. 1950 an
netulla asetuksella siiii.dettiin syyslruun 1 piiivan 1939 
ja syyskuun 19 piiivii.n 1944 vii.lisenii aikana sota
tuomioistuimissa tuomittujen ja jouluh-uun 1 piiivii.na 
1944 annetun lain nojalla armahdettujen henkiloiden 
rangaistusmerkintojen poistamisesta nimikirjoista. 

To i m i k u n nat. Kuluneena vuonna rautatieha1· 
litus asetti seuraavat toimikUll1lat: 

1. Eri osastoilta keriiii.miensii tietojen pohjalla 
vuosittain laatimaan ja rautatiehallitukselle esittii· 
maan pernstellun ehdotuksensa valtionrautateiden 
uudistusrahastossa olevien varojen kii.yttosuunnitel
maksi; 

2. tutkimaan mahdollisuuksia valtionrautateiden 
jalkivaatimusliikkeen uudelleenjii.rjestamiseksi ja ai
kanaan rautatiehallitukselle jii.ttii.mii.ii.n mietintonsa 
mahdollisine perusteltuine ehdotuksineen asiassa an
nettaviksi uusiksi mii.ii.rii.yksiksi; 

3. kiireellisesti tutkimaan, mitii. mahdollisuuksia 
valtionrautateillii. on vii.hentiili kivihiilen ja poltto
puiden kulutusta lisii.amii.llii. oljyn kii.yttoii. valtion
rautatciden asuinrakennusten la=ityksessa ja kone
pajois a sckii mahdollisesti muissa kiinteissii. lait
teissa, ja laatimaan siitii. kirjallisen suunnitelman 
rautatiehallitukselle; 

4. tarkastamaan valtion palkkauslautakunnan laa
timaa virkojen ja toimien nimikkeiden muutosehdo
tnsta valtionrautateiden osalta; 

5. tutkimaan mahdollisuuksia pika- ja rahtikappa
letavaran yhdistii.misestii ja laatimaan ehdotukset 
asian toteuttamiseksi tarvittaviksi miiliriiyksiksi; 

6. uudelleen arvioimaan valtionrautateiclen reaali
omaisuutta valtionrautateiden omaisuustaseen selvit
tii.miseksi sckii sen saattamiseksi vastaamaan parem
min nyh·yisin oikeina pidettii.viii. p eriaatteita; 

Osl\sto, jolta asia on esitetty 

Lisaksi asettivat , nomen ja Ruotsin rautatiehal
litukset yhteis sti toimikunnan tarkoituksella koet
taa helpottaa tavaraliikennettii. Suomen ja Ruotsin 
vii.lilla, varsinkin kun on kysymyksessii. uudelleenlas
taus raja-asemilla. 

J a k s on k ii. sit t e 1 y k omit eat. Sittenkun rau
tatiehallitus toiselta puolelta ja Suomen Rautatie
laisten Liitto r. y., Rautatievirkamiesliitto r. y., V.R. 
KonduktOoriyhdi tys r. y. seka Svenska Kamratfor
bundet vid Statsjiirnviigarna r. f. toiselta puolelta 
olivat vapaaehtoisuuden pohjalla sopineet jak on
kiiyttokomiteain asettamisesta neuvoa antavana eli
menii sopimukscn viitoittamissa puittei sa vuosien 
1951 ja 1952 ujaksi valtiourautateiden ensi=iiisen, 
toisen, kolmannen, neljiinnen, viidennen, kuudennen, 
yhdeksiinnen ja ky=enenneu liikennejakson alueille, 
hyvaksyi kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerio 
ta=ikuun 24 piiiviina 1951 mainitun sopimuksen 
ja antoi ohjeet siitii. johtuvien menojen huomioimi
sesta tulo· ja menoarviossa. 

K e s k u s k ii y t t o k o m i t e a. Sittenkun rauta
tiehallitus toiselta puolelta ja Suomen Rautatieliiis· 
ten Liitto r. y., Suomen Veturimie ten Liitto r. y., 
sekii Rautatievirkamiesliitto r. y. toiselta puolelta ali
vat vapaachtoisuuden pohjalla sopineet keskuskaytto
komitean asettamisesta 1. 7. 1951-31. 12. 1952 va
liseksi ajaksi neuvoa antavana elimena valtiomauta· 
teiden linjahallintoon vuosien 1951 ja 1952 ajaksi 
a etettuj en jaksonkii.yttOkomiteuin keskuselimeksi so
pimuksen viitoittamissa puitteissa, hyviiksyi kulku
laitosten ja yleisten tOiden ministerio kesiikuun 28 
paiviinii 1951 mainitun sopimuksen ja antoi ohjeet 
siitii johtuvien menojen huomioimisesta tulo· ja me
noarnossa. 

A mmattiopetus: 
Rautatieopiston johtaj:lll valittomiis ii huol npi_

dossa pidettiin kertomusvuonna 12 kurs ia 481 oppl
laalle. Lisaksi oli yhdet turvalaitekurssit 40 oppi
laalle. 

Liikennejaksoissa jiirjestettiin 7 alokaskurssia 185 
oppilaalle ja varikoilla alempaan patevyystutkintoon 
liittyen 19 ilmajarrukurssia 268 osanottajalle. 

Veturinliimmittiijiikursseja oli kaikkiaan seitsemii.t, 
joilla oppilasmiiiirii. oli 162. Ohjelma pysytettiin en 
nallaan. 

Eri puolilla rataverkkoa pidettyjen kiclikurssien 
osanottajamaara viiheni huomattavasti. Yhteensii. 119 

Rautatiehallituksessa vuosina 1948-

Yleisist1mto Osastoistunto 

I 1948 I 1949 I 1950 I 1951 I 1948 I 1949 I 195() I 1951 

Hallinto-osasto . . .... . ... . ...... . ... . . 5 6 1 7 734 680 679 607 
Talousosasto .. . . . . .. . .... . ...... .. . . . 12 5 10 5 494 396 3 9 662 
Rataosasto ........ ... .... .. ... .. ... . 6 8 - 722 740 742 690 
Koneosasto • 0 • • •• ••• ••• • •••• • • • • •••• • 11 7 10 13 753 514 455 426 
Varasto-osasto .. . .. . .. . . . ........... . . 1 2 - - 737 665 569 739 
Liikenneosasto . . . . . .. .. . . .. . .... . .... 6 9 7 11 302 297 270 206 
Tariffi osasto .... . . . .... . . . ..... . ..... - - 2 9 102 69 70 54 
Rautatierakennusosas to • •••••• • • • • •• 0. - 1 2 1 120 100 86 94 

Yhteensa I 41 I 38 I 40 I 51 3 964 3 461 3 260 3 478 
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englannin, ranskan, ruotsin, saksan ja venii.jii.n kurs
silla oli kaikkiaan 1 593 osanottajaa. 

Kertomusvuonna liitettiin alempien liikenneoppi
kurssien ohjelmaan monipuoliset kii.ytii.nnolliset har
j oitukset. Erikoisilmionii. konlutuksen tehostumisen 
j a monipuolistumisen kannalta mainittakoon runsas 
luentopiiivii.toiminta. Yhteensii. 120 : lle liikennejak
sojen toimistojen kirjurille ja linjakirjurille pidet
tiin 3-pii.ivii.iset luentopii.ivat kahdessa ryhmii.ssii.. Sa
manlaisiin pii.iviin osallistui kahdessa osassa kaik
kiaan 97 polttoainetyonjohtajaa. 23: lle puutavara
kirjanpitii.jii.lle oli omat pii.ivii.nsii.. Suurimman uuden 
koulutusryhmii.n muodostavat noin 250 rautatieraken
nusmestaria. Noin 50 :lie heistii. ehdittiin jo jarjes
tiiii. viikon kestii.vii.t luentopii.ivii.t. Jii.lellii.oleville jar
j estetaii.n 10-paivii.iset luentotilaisuudet 4: ssii. ryh
miissa v. 1952. Jo aiemmin toteutetun venajankielen 
kirjeellisen opetuksen lisii.ksi saatiin v. 1951 alkuun 
kirjeopetus englanninkielessii. pitemmii.lle ehtineille. 

Tyontutkim1ts. 
Vuoden kuluessa saatettiin piiii.tOkseen 26 varsi· 

naista tutkimusta seka annettiin suuri joukko eri
laisiin asioihin liittyviii. selvityksiii. ja lausuntoja. 

Huomattavimpiin kuului suuritoinen tutkimus ve
tureiden kaytostii. ja veturimiesten tyoajan jakautu
misesta. Se antoi rautatiehallitukselle aiheen saattaa 
tii.hii.nastinen tapa suunnitella vetureiden ajovuorot 
ja veturimiesten tehtii.vien jako koneosaston !ahem
min selvitettavaksi pii.ii.miiii.rii.na veturien ja miehis
tOjen nykyista tehokkaampi hyviiksikii.ytto. 

Maininnan ansaitsee myos tutkimus mahdollisuuk
sista uudistaa asemien tavaraliikenteen tilitykset 
maksnleimakoneiden avulla. Asiasta on jo tehty peri
aatepii.atOs ja tarvittavat koneet on tilattu. Toimen
pide merkitsee huomattavaa tyon siiiistOa seka tilien 
laatimisen etta tarkastuksen kannalta. - Kiskojen 
vaihtoa varten suunniteltiin nanlojen koneellinen 
irroitus. Koekappale ra.kennettiin ja sen todettiin 
toimivan hyvin sorapenkereissa. Normaalisti tarvi
taan tyoryhmassa 10 nanlojen irroittajaa ja lait
teella tyoskenneltaessa vain 2-4 miesta. Apuna on 
tyomaalla muista syi ta tarvittava veturi. Sepeli
penkereisia ratoja varten kaipaa laite vielii. tarkis
tuksia. - Mainita ansaitsee viela, etta vuoden lop
pupuolella saatiin pitka.n hankinta-ajan jiilkeen en
simmiiiset haarukkatrukit ja muut niihin liittyvat 
viilineet kiiytantoon. TarkkaHu niiden vaikutuksesta 
tyotehoon ja kustannuksiin on viela kesken, mutta 

1951 kiisiteltyjen asiain lukumiiiirii. 

tahanastiset tulokset ovat rohkaisevia. - Muut tut
kimukset ovat koskeneet tyomenetebnien, valineiden 
ja tyoolosuhteiden kehittamista seka tyotulosten mit
tauksia eri tyoaloilla. Sen ohella on suoritettu esi
tutkimuksia ja kokeiluja eraita tulevia tutkimuksia 
varten. 

Suurin osa tutkimuksista on ollut sellaisia, etta 
syntyneiden tai aikaansaatavissa olevien sii.ii.stojen 
laskeminen olisi vaatinut kohtuuttoman paljon lisa
selvittelyii. Niista on tiistii. syysta luovut tu, samaten 
myos monessa tapauksessa huomattavan suureksi 
muodostuvan valillisen hyodyn arvioimisesta. Ne ta
paukset, joissa saiistot on voitu vii.littomiisti laskea, 
ovat tutkimusten ai.kaisen palkka- ja hintatason mu
kaan yhteensa 10.3 milj . mk vuodessa. 

Rautateiden yleisen aloitetoiminnan puitteissa on 
vuoden knluessa tehty 372 aloitetta. Vuoden ku
luessa saatiin kiisitellyksi 326. Niistii palkittiin 4 
rahapalkinnolla ja kunniakirjalla seka 23 kunnia
kirjalla. 

Lomakehuolto on jatkunut entiseen tapaan. Tyo 
on paaosaltaan koskenut lomakkeiden asiasisiillon ja 
muotoilun tarkistuksia uusien painosten ottamisen 
yhteydessa seka uusien lomakkeiden suunnittelua. 
Kasitelty lomakemaara oli yhteensa 617. Tarkistuk
sien yhteydessa voitiin 39 lomaketta poistaa. 

Psykoteknillinen laboratorio. 

Toimintavuosi ei suuresti eroa edeltajastii.an, silla 
sekii. tyon laatu etta laajuus ovat siiilyneet jok
seenkin ennallaan. Eraitii. itse tutkimustoiminnan 
kannalta merkittii.viii. uudistuksia on jalleen vuoden 
aikana saatu toteutetuksi, jota paitsi on pantu 
alulle muutossunnnitelma, joka kuitenkin voidaan to
teuttaa vasta useamman vuoden kuluessa. 

Vuoden ai.kana on laitoksessa tutkittu kaikkiaan 
621 koehenkiloa, minkii lisii.ksi se on avustanut 
muullakin tavalla. niin Rauta.tiehallitusta kuin erii.itii. 
muitakin viranomaisia eraissa sen toimintaa sivua
vissa kysymyksissa. Niinpa Rh:n mainosjaoston 
kanssa on oltu verraten kiinteiissa yhteistoimin
nassa, samoin on Rautatieopistolle annettu luen
noitsija-apua. 

V1wsin4 1949-1951 kiisiteltyjen asiain Z.Ukumiiiirii 

kii.y selville alia olevasta. tanlukosta, johon on ver
tailun vuoksi otettu myos vuoden 1948 vastaavat 
luvut : 

Paii- tai y!ijohtaja I Johtaja I Ybteensii 

1948 I 1949 I 1950 I 1951 1948 I 1949 I 1950 I 1951 1948 I 1949 I 1950 I 1951 

11 16 25 32 6 612 4021 3 419 3 664 7 362 4 723 4124 4 310 
783 802 627 522 3 743 4203 4119 5172 5 032 5 406 5145 6 361 
28 29 32 47 2 370 2 972 2 936 2 774 3126 3 749 3 718 3 516 

179 169 38 37 2 974 2 501 2 693 3 009 3 917 3191 3196 3 485 
129 52 23 38 1012 1045 1000 949 1 879 1 764 1592 1726 
698 906 631 725 3 344 3 023 4 634 4 665 4 350 4 235 5 542 5 607 
82 116 63 43 8 357 6 751 7 748 8 030 8 541 6 936 7 883 8 136 

129 151 165 162 775 808 928 834 1024 1 060 1181 1091 
I 2 039 I 2 241 I 1 604 I 1606 I 29187 I 25 324 I 27 477 I 29 097 I 35 231 I 31064 I 32 381 34 232 
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II. Rata, rakennukset Ja laitteet. 

v. 1949· 

Uudet mkennukset ja laitteet valmiilla radoilla. 
Rakennusalalla vallinneiden lakkojen johdosta ailieu
tui vuoden rakennusohjelmaan tuntuvia myohastymi
sia. Niinpii. usean kivisen asuntotalon valmistuminen 
siirtyi seuraavalle vuodelle. Kuitenkin valmistui Hcl
sinkiin, Selnajoelle, Ouluun ja Lappeenrantaan kivi
set 24 perheen asuntotalot soka Valkeakoskelle sa
moi:n kivi:nen 4 perheen asuntotalo. Puusta raken
netti:in 14 asuntotaloa, joista mainittakoon Kokko
laan, Valkeakoskelle, Sysmajarvelle ja Mikkolin
Hiirolan valille rakennetnlle uudelle liikennepaikalle 
valmistuneet 4 huoneistoa kasittavat -talot. Vuoden 
aikana valmistuneet asuntorakennukset sisaltavat yh
teesa 145 huoneistoa, joista kivitaloissa 100. Asuin
rakennuksia tii.ydennettiin ulkorakennuksilla rakenta
malla mm. 7 saunaa ja 3 kellaria. Tyovaestoa varten 
rakennettiin erilaisia huoltorakennuksia ja -suojia 
yhteensa 15, joista huomattavimmat Jyvaskylaan, 
Eskolaan, Tornioon, Pieksamaelle ja Parikkalaan ra
kennetut. Kotkaan valmistui yopymistalo, Hankoon 
lepohuoneet ja Pieksamaolle poliklinikkarakennus. 
Oulunlahden ja Pajarin liikennepaikoille rakennettiin 
laituritalo. Varikon korjauspaja Tampereella samoin
kuin autotalli ja -toimisto Lahdessa valmistuivat niin
ikaan kertomusvuonna. Tavara- ja varastosuojia ra
kennettiin 7, minka lisaksi yksi ostettiin. Henkilo-, 
polttoaine- ym. laitureita rakennettiin eri liikenne
pailcoille. Ratapiha-aluoille rakennetuista laitteista 
olivat tarkeimmii.t Pasilaan ja Toijalaan rakennetut 
kii.iintolavat, Leppii.luotoon asennettu vesiviskuri seka 
Kotkan oljy- ja Haminan jii.ii.sii.iliot. 

Vuoden aikana tehdyista konehankinnoista mainit
takoon 3 ykslpuolista lumiaw·aa, 3 kaivukonetta, 
raivaustraktori ja 2 Neuvostoli:itosta ostettua kiven
mur kaajaa. 

Rakennusten, mdan ja laitteiden kunnossapito ja 
uudistus seka laajennulcset. Suurehkoja huonelsto
tiloja uudelleen jakamalla samoinkuin saunoja, odo
tussaleja sekii. muita muussa kaytossii. olleita raken
nuksia asunnoiksi kunnostamalla on saatu asunnot 
12 perheelle. Ensisijassa suuriperheisten asunto
olojen korjaamiseksi laajennettiin valmiita asuntoja 
pii.aasiassa ullakkotiloja hyvii.ksi kii.yttii.en ja saatiin 
yhteensa 23 lisii.huonetta. Tampereen asematalon sii
pirakennusta korotettiin yhdella kerroksella ja Pl!·ttl
kankaan laituritaloa laajeunettiin. Samoin laajen
netti:in Karjaan, Savonlinnan ja Pieksii.mii.en veturi
talleja, Haapamaen lepohuonerakennusta ja Riilli
mii.en kerhohuoneistoa. Lisaksi on suoritettu raken
nusten kunnostamistoita, kuten uudelleenkattamisia, 
laudoittamisia jne., laajennettu tavarasuojia, jatkcttu 
erilaisia laitureita j a uusittu niissii. ole via kuorrnaus
laitteita. Niinpa sii.hkoistettiin polttoainelaituri Kou
volassa ja Mikkelissa. Ratapiltalaitteiden osalta mai
nittakoon Tampereen 22 m:n kiiiintolavan ja Kan
nuksen vesiviskurin uusimiset. 

Suoritetuista a ema- ja kuormausalueiclen kunnos
tamis- ja tasoitustoistii. olivat Porin ja Parikkalan 
asema-alucilla seka PieksaJilii.en, Kontiolahden ja Ou
laisten kuormausalueilla suoritetut tyot mainittavim
mat. 

Huomattavia ratapihalaajennultsia ja raidejii.rjes
telyja suoritettiin mm. Pasilassa, Siurossa, Korialla, 

Soanlahdessa, Joutsenossa ja Riihimaella. Useilla ra
tapihoilla kuten Tampereella, Seiniijoella, Kotkan Ho
vi:nsaaressa ja Haminan Hillossa tyot jatkuvat. Haa
paperan ja Raudaskylii.n liikennepaikoille tehtiin ohi
kulkmaicle. 

Alkuvuodesta saati:in Kovjoen-Uudenkaarlepyyn 
radan rakennustyot piiatokseen ja 20. 4. 49 tama 
8 .04 km: n pituinen rataosa voiti:in avata yleiselle Iii
ken teelle. 

TyottomyystOina jatkettiin kaksoisraiderakennus
toitii. ja saatiin kaksoisraide Kuopion-Iloharjun va
lille valmiiksi seka rataosalle Lahti-Uusikylii kisko
tus Villi'ihtcen saakka suoritetuksi vaihteiden asenta
misen jii.ii.dessii. tulevalle vuodelle. Riillimaen-Lah
den ja Tampereen-Toijalan vii.lisilla tyomailla jat
kettiin pengerrys- ja leikkaustoitii.. 

Edellisenii. vuonna Kouvolasta aloitettua Savon
radan kiskotuksen vailitoa jatketti:in Kirjokivelta 
Pieksamiielle eli n. 148 km. Tiiten saatiin eras rata
verkostomme kiskotuksen eniten kuluneista osista 
uudistetuksi. Kajaanin-Kontiomiien rataosan 22.343 
kg/m kiskotusta vaihdettii:n 30 kg/m kiskotukseen 
Kontiomii.en etelii.puolella n. 2.3 km:n matkalla. Toi
jalan-Turun rataosalla jatkettiin 30 kg/m kiskotuk
sen uusimista Toijalan-Kylmakosken ja Kyron
Turun vii.lilla yhteensa n. 27.9 km. Kun lisiiksi suori
tettii:n erii.ita pienempia vaihtoja, uudistettiin vuoden 
aikana kiskotusta yhteensii 180 km. 

Turvalaitteet. Vuoden kuluessa rakennettiin turva
laitokset L eteensuolle, Koiviolle, Vesangalle ja Hillo
sensalmelle keskitetyin pii.ii.raidevaihtein. Turvalaitos
ten taydennyksia ja uudistuksia loppuunsuoritettiin 
18 liikennepaikalla, kuten Pasilassa, Ri:ihimaella, Jiir
velassa, Korialla, Kouvolassa, Kirjokivellii, Pieksa
mii.ella, Savonlinnassa ja Parikkalassa. Varmistus
lukkolukituslaitteet rakennettiin 13 li:ikennepaikalle, 
jotapaitsl erii.ita mainitunlaisia laitteita taydennettiin. 
Hyvinkaii.lle ja Jyvii.skylaan asennettiin jarjestely
opastimet. Valtakunnan rajalle Luomassa ja Tyrik
sessa asennettiin samanlaiset rajapuomit lm:i.n edelli
senii. vuonna oli tehty Kelloselkii.an ja Kaurilaan. 
Luoman ja Kaurilan puomit varustettiin sii.hkovalais
tuksella. 

Maantieliiken'teen turvaamiseksi rakennettiin mm. 
uudet sii.hkovalaistuksella varustetut tiepuoruilaitokset 
Ryttylaii.n, Inkeroisi:in ja Tornion etelii.puolella sijait
scvalle Raumojoen yhteiselle rautatie- ja maantie
sillalle, minka lisaksi Rii.ntamiiella oleva tiepuoruilai
tos varustettiin sii.hkovalaistuksella. 

Puuta1·hat ja istutukset. Saii.suhteet puutarhatoi
mi:nnan kannalta olivat kuluneena kesana epaedulli
set. Niinpa parhaimpana kasvukautena heina--elo
knulla sattuneet hallat aiheuttivat erii.iden ryhmakas
vien paleltumisia, minkii. lisii.ksi useat kasvilaadut ei
vii.t eunattaneet normaalisti kukkia. Syksy sensijaan 
oli pitkii. ja lammin, joten puutarhatoita voitiin jat
kaa vuoden lopulle saakka. 

Tarveaineiden aannissa oli havaittavissa paran· 
nusta ja kalustoon hankittii:n mm. toinen puutarha
jyrsinkone, joskin eriiistii. erikoistyovalineista oli jat
kuvasti puutetta. 

Keskustaimistossa kasvatettiin paaasiassa se kasvi
materiaall, joka kii.ytettiin rataverkostolla. Lisii.ksi 
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toimitettiin varatamistoille puolivalm:isteita, pistok
kaita ym. lisii.ysmateriaalia nliissii. edelleen kasvatet
tavaksi. Varataimistot tuottivat kasvimateriaalia 
paiiasiassa sijoitusratajaksonsa tarpeiksi. Tunnus
omaista tyokaudelle oli monet suuret puistotyot, 
joista mainittakoon Hyvinkiiii.n pliakonepajalla, Riihi
ruiiellii, Kotkassa ja Porissa suoritetut. Vuoden ku
lues a valmistettiin uusia puistoja sekii uudistettiin 
ja laajennettiin entisiii kaikkiaan 108 110 m2, josta 
kiiytiiviii. ja hiekka-alaa 18 277 m2. Tarveaineina kii.y
tettiin eri maalajeja yhteensii. 20 422 m3 ja heiniin
siementii. 1 098 kg. 

Uudisrakennustoistii. mainittakoon kahden uuden, 
Nuppulinnaan ja Nokelaan (Oulu) perustettavan tai
miston rakennustyot. Edellisessii. salaojitettiin ja 
viemaroitiiu varsinaiuen taimiston alue 4.06 ha sekii. 
kunnostettiin kaksi tyolii.isperheen asuntoa ulkorakcu
nuksineen. Jalkimmiiisessii. alettiin rakentaa puutar
hurille asuntoa sekii. tehtiin erilaisia alustavia toitii. 

Ylijiiiimii.tuotteiden myyntiii. jatkettiin keskustai
mistosta ja Kuopion varataimistosta, joskin tulos 
runsaan oman kulutuksen tah.-ia jii.i 73.6 % :ksi edelli
sen vuoden myynnistii. kohoten 680 199 ma;okkaan_ 

.Ratateknillisen toimi-ston tyot. 

S i 11 a n r a k e n n u s j a o s t o n toimesta on vuo
den 19±9 aikana valvottu ja tarkastettu terii.ssiltain 
valmistusta tehtaalla ja paikoilleen asennusta silta
pai kalla seuraavasti: 

Vuoden alus a asennettiin Wartsilii.-yht:)''1llii.n toi
mcsta Siikajoen sillat, 2 kpl 45 m: n ristikkojii.nteitii. 
Taman toimenpiteen jii.lkeen voitiin Pohjanmaan ra
dalla aina Ouluun asti sallia liikennoiminen kuor
maulottuman N: o I mukaisilla junilla. Kiimingin
joen sillan 45 m :n ristikkojii.nne valmistui tehtaalla 
ja tii.mii. sekii. edellisena vuonna tehtaalla valm:istu
neet kaksi 25 m: n jiinnettii. asennettiin paikoilleen. 
Tehtaalla alettiin valm:istaa vuoden lopulla Kemi
jii.rven piiii.vii.ylii.n sillan osia. - Siltapaikalla kokosi 
\Vii.rtsilii-yhtymii. sew·aavat Englannista osina tulleet 
sillat: Vareputaanjoen 20 m:n levysilta, Martimon
joen ja Varejoen 40 m:n ristikkosillat. Asianomais
ten ratajaksojeu toimesta asennettiin paikoilleen 
A. Ahlstrom Osakeyhtion konepajalla Varkaudessa 
valm:istetut seuraavat hitsatut levypalkkisillat: Lie
desojan 10 m:n sekii. Muhojoen ja Harisojan 12 m:n 
jii.nteet. A . Ahlstromin konepajalla Varkaudessa on 
keviiii.stii. 1949 lii.htien valmistettu Suutarinkorvan sil
lan teriisosia. Yllii.mainitut sillat Siikajoen siltoja 
lukuunottamatta kuuluvat sodassa tuhottujen tilalle 
Pohjois-Suomeen jiilleenrakennettavien siltojen jouk
koon. 

Edelleen on uusien teriissiltatarjouksien hanldnta, 
kii. ittely sekii. sopimuksien valmistelu aiheuttanut 
jaostolle huomattavasti tyotii. Tii.rkein pii.iitetyista 
uu ista siltahaukinnoista on Ran kasta tilatut 18 kpl 
teriissiltoja yhteispaiuoltaan 1 890 tonnia. Siltojen 
vastaanottajana Ranskassa on toiminut marraJSkuun 
alusta liihtien insinii.iiri sillamakennu jao tosta. Sil
tojen paikoilleen a entamisesta on tehty sopi
muksin, "'iirtsilii-yhtymiin ja A . Ahlstrom Osak<.'
yhtion kaussa. Pieni=iit jii.nteet aina 18 m:n jii.n
t<.'eseen asti tulevat Ranskasta kokonaisina ja asen
netaan ne paikoilleen rata- tai rautatierakennusosas
ton toimesta. Viideltii kotimaiselta konepajalta on 
myo tilattu yhteensii. 33 kpl terii.ssiltoja yhteispai-

noltaan 815 tonnia. Englaunista vuonna 1948 tila
tun Ounaskosken sillan vuoksi oli rakentavan teh
taan Cleveland Bridge & Co pyynnostii. insinoori 
sillanrakennusjaostosta noin 1 lh kuukauden ajau 
Englannissa tarkastamassa sillan piirustusten muut
tamistyotii. englantilaisille mitoille. 

Vuoden aikana rakennetuista terasbetonisilloista, 
joiden teknillistii. suoritusta on jaoston puolesta val
vottu, mainittakoon us Pappilan ylikulkusilta Ii al
men-Ylivieskan radan ja Kuopion-Kajaanin val
tamaantien risteyskohtaan, Lokomon tunneli Tampe
reen Hatanpii.ii.n ratapihalle, Imatran ja Hennalan 
ylikulkusiltojen rakennustoiden aloittaminen sekii. 
Oriveden-Jii.msii.n radalle 2 ylikulkusiltaa. Pohjois
Suomen radoilla on jiilleenrakennettu noin 20 betoni
kantista siltaa. Rataosalla Kemi-Rovaniemi ovat 
kuluneena vuonna tulleet viimeisetkin soda sa tuhotut 
sillat jii.lleenrakennetuiksi. 

Sillanrakennusjaostossa on tehty alustavia ehdo
tuksia ja lopullisia rakennepiirustuksia 127 eri tyo
hon yhteensii. 226 piirustusta. 

Erilaisten siltojen rakennE'piirustusten lisii.ksi on 
jaostossa laadittu rakennepiirustuksia huone- sekii. 
laitw·irakenteisiin, palo- ja hajoituskaivoihin ym. 
laitteisiin ja rakenteisiin . 

Vuoksenniskan tehtaalla Imatralla on toiminut 
kiskojen vastaanottajana sillanrakennusjaostosta yksi 
insinoori neljii.n kuukauden ajan. Kaapelikourujen 
sekii. johtokanavien sivu- ja pohjalaattojen vas
taanotto hankkijan tehtaalla on myos hoidettu sil
lanrakennusjaoston toimesta. 

Junien kulkuaikojen laskemistehtii.viii on edelleen 
jatkettu jaostossa. 

Kesii.n 1949 aikana suoritettiin siltain piiii.tarkas
tukset rataosilla Seinii.joki-Oulu, Seinii.joki-Vaasa 
- Kristiina - Kaskinen, Pii.nnainen - Pietarsaari, 
Lappi-Raahe, Pieksii.mii.ki-Kontiomii.ki ja Iisalmi
Ylivieska. 

R a t a p i h a j a o s t o s s a kii.siteltiin kertomus
vuoden aikana yhteensii. 706 diarioon merkittyii asiaa. 
Kii.siteltii.vii.nii. ollei: ta asioista oli 158 ratapihakysy
myksiii., jotka koskivat seka suurien etta pienien 
ratapi11ojen ja liikennepaikkojen laajentarnista. 
Niistii. mainittakoon Kwnmun uusi suunnitelma, 
jonka toteuttaminen laaditun kustannusarvion mu
kaan tulisi maksamaan 87 milj. mk, ehdotus Hel
singin henkiloratapihan laajentamiseksi olympialais
kisoja silmiillii. pitiien, lopullinen raidesuunnitelma 
Hangon uutta asemataloa ja tavaramakasiinia var
ten, kaksoisraidesuunnitelmat Tampere--Messukylii., 
Lal1ti-Uusikylii ja Lempiiii.lii-Toijala, Kouvolasta 
erkanevan Savon radan lii.htokohdan siirtiimisehdo
tus sekii ehdotukset Seinii.joen, Pieksii.mii.en, Kuopion 
ja Turun aikaisemmin laadittujen ratapihasuunnitel
mien osittai ta toteuttamista va1'ten. 

Yksityisten ja kuntien raideanomuksia kii.siteltiin 
67 ja valtion muiden laitosten raideanomuksia 8 kpl. 

Asemakaavojen ja asemakaavakysymyksien luku
maii.rii. oli 16, katuja sekii. teitii. koskevia asioita 
oli 43. 

Pakkolunastus- ja maanvaihtoasioita oli 54 ja alue
vuokrakysymyksiii. 46. Jiilkimmii.isiin oli u eimmissa 
tapauksissa kytketty rakennuslupa-anomuksia. 

Rakennusasioita oli 122, vesi- ja viemiirijohtoja 
koskevia kysymyksiii. 29, rataan ja vaihteisiin koh
distuvia kysymyksiii. 22, siltojen ja rumpujen sijoi
tuksia 32, halko-, kuormaus- ja henkilolaiturien si-
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joituksia 20 ja lopuk'Si 89 kaasu-, liimpo-, siihkovalo
ja voimajohto- ym. sen tapaisia asioita koskevaa 
kysymysta. 

Sita paitsi on laadittu joukko yleisluontoisia pii
rustuksia, karttoja ja taulukoita, suoritettu kartto
jen ja piirustuksien suurennuksia, pienennyksiii ja 
jiiljentiimisia, ratapihakarttojen taydennyksia ja 
uudestaan piirtamisiii. yms. 

Huon era ken nus j a o s toss a on vuoden 
1949 aikana laadittu 374 piiiipiirustusta ja 345 eri
koispiirustusta. Vanhojen normaalipiirustuksien mu
kaan on rakennettu piiaasiallisesti pienempiii asuin
taloja, ulkolmoneita, veturitalleja, vesitorneja, pump
pulmoneita, tavarasuojia, varastovajoja, useita huolto
rakennuksia sekii halkotyoliiisille etta varikoille, auto
vajoja, kellareita, saunoja, vahtikojuja ja resiina
vajoja ym. Vanhoille mkennuksille on tehty 181 
muutospiirustusta. Uudisrakennukset olivat paaasial
liscsti asema- ja laituritaloja, useita suurehkoja h-i
risia asuinrakennuksia, ulkohuoneita, saunoja, tavara
suojia, veturitalleja, vesitorneja, korjauspajoja, auto
suojia, varastorakennuksia sekii huoltorakennuksia. 
Yhteensa on v. 1949 rakenteilla ollut 773 asuin
lmonetta ja 414 keittiota seka 105 virkistys- ja lepo
huonetta. 

Taman lisii.ksi huonerakennusjaostossa luadittiin 
311 ehdotusta tuleviin rakennuksiin, joista huomat
tavimpia olivat Hangon asema- ja tavaratoinristora
kennukset, Pasilan autovarikon huolto- ja toimisto
rakennus sekii. eriiiit suurehkot keskusliikennepaikko
jen huoltorakennukset, Rovaniemen asema- ja tava
mtoimistotalot, Hyvinkiiiin konepajan asuintalot ja 
poliklinikka ym. 

T u r v a 1 a i t e j a o s t o s s a laadittiin 70 turva
laitoksen ja 14 tienristeyksen turvalaitteiden uudis
tus- ja tiiydennyssuunnitelmat, minkii. lisii.ksi kiisi
teltiin 55 muuta opastinteknillistii. asiaa. 

Erityisesti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia 
koskevat suunnitelmat: 

Helsinki (ratapihalaajennus- ja sii.hkoasetinlaite
suunnitelmat), Toijala, Lempiiiilii, Tampere--Vii
nikka, Haukipudas, Lahti (asetinlaite IV), Villii.hti, 
Uusikyla, Koria, Vesanka, Suolahti ja Savonlinna 
(asetinlaite I) . 

Vuosien 1950-56 rakennusohjelman laatinrisen yh
teydessii. ehdotettiin mii.ararahojen myontii.mistii. 92 
liikennepaikan turvalaitosta varten, joista 15: een 
tehtiin valmiit suunnitelmat. 

Ylikii.ytii.vien turvaami ta koskevia tiepuomi- ja va
roitusopastinlaitoksia suunnitcltiin useille liikenne
paikoille. Erikoisesti mainittakoon Uudenmaan laii.
nin 79 ylikii.ytii.vii.ii. koskeva tutkimus, jonka yh
teydeS'Sii. laadittiin tii.ydelliset suunnitelmat 7 ylikii.y
tii.vii.n turvalaitteita varten. 

Turvalaitosten kii.yttoii. varten laadittiin 29 asema
piirustuksella varustettua erikoisjohtosiiiintoii., joista 
13 varnristuslukkolaitoksia, yksi Raumojoeu yhteistii 
rautatie- ja maantiesiltaa ja yksi Ruonanojan itse
toinrista valo- ja ii.iinivaroituslaitosta varten. 

J aosto valvoi kaikkien turvalaitetoiden teknillista 
puolta ja laati niitii. varten 56 erikoispiirustusta 
seka tarpeellisia asetinlaitekilpipiirustuksia 131. 

Uusia yleisiii. rakennuspiirustuksia valmistui 22. 
Sitapaitsi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen ja 

tii.rkeimpien erikoistarvikkeiden tilaamisesta tyopai
koille ja turvalaitevarastoon sekii. niiden tarkastuk
sesta j a vastaanotosta. 

G eo t e k n i 11 is c t tyot ja toimcnpitect v. 1949 
ovat koskeneet samanlaatuisia tehtiiviii. kuin aikaisem
minkin. Nai ·ta on erityisesti mai.nittava siltojen ja 
rumpujen perustussuhteiden selvittelyt, jotka ovat 
aiheutuneet siltojen tru·kastuksissa havaituista maa
tukien heikkouksista ja liikkunrisista. 

Karjaan-Tw·un radalla selvitettiin pei·ustussuh
teet kolmella siltapaikalla, joilla oli havaittu maa
tukien painumista. Samasta syystii. tutltitti.in Toija
lan-Turun radalla kuusi siltapaikkaa. Edelleen suo
ritettiin tutkimuksia Haapajoen siltapaikalla (Kyl
mii.koski-Urjala) sekii. kahdella siltapaikalla Liedon 
-Maarian rataosalla. Uudella Jii.msiin-Olkkolan sa
tamaradalla tutkittiin kahta ehdotettua siltapaikkaa 
sekii. ehdotettua rumpupaikkaa ja uudella Nokian 
tehdasradalla Laajanojan siltapaikkaa. Tampereen 
-Porin radalla tutkittiin taas Nokiniitynojan silta
paikkaa Nohkuan ja Karkun vii.lilla ja sen yhteydessii. 
suoritettiin samalla kiskonjalan tarkistusvaakitus pai
kalla, missii. ratapenkereen varmentamistoimenpiteitii. 
aikaiso=in oli tehty. 

Tamperoen-Seinii.joen radalla tutkittiin seitsemiin 
siltapaikkaa, joista kaksi Tampereen ja Haaparnaen 
valilla, nimittii.in Letkumaojan siltapaikka (Sii.ynii.
jii.rvi-Siitama), missii. toinen maatuki oli sekii pai
nunut etta pullistunut, sekii. Huikonjoen siltapaikka 
(Hirsilii.-Korkeakoski). Haapamii.en ja Seiniijoen 
vii.lillii. suoritettiin pohjatutkimuksia viidellii. silta
paikalla, missii. samaten oli havaittu sekii. maatukien 
painumisia ettii. vaakasuoria siirtynrisiii.kin. Myos 
Rimnriluoman siltapaikalla (Sydiinmaa-Koura) suo
ritettiin pohjatutkimuksia, jotka kuitenkin kiireelli
sempien toiden takia oli keskeytettiivii.. 

Tarkistusmittauksissa havaittujen siirtymisien 
vuoksi tJutkittiin samoin alikulkusiltapaikkaa Kos
kenkorvau ratapil1alla. Kemijii.rven ratapihalla ole
van vanhan rii.jii.ytetyn ylikulkusillan pohjasul1teita 
tutkittiin suunniteltua uutta siltaa varten. Ehdotet
tuja uusia yli- tai alikulkusiltapaikkoja tutkittiin 
taas kuudeu maantieristeyksen kohdalla, nimittii.in 
ylikulkusiltaa varten Joensuun ja Lehmon vii.lillii, 
kahta ylikulkusiltapaikkaa Nokian tehdasradalla sekii. 
kolme alikulkusiltapaikkaa Haapamii.en-Seinii.joen 
radalla. 

'l'oisen huomattavan osan jaoston toistii. muodos
tivat pohjatutkimukset ehdotettuja uusia rakennuk
sia varten. Siten tutkittiin uusien asuntotalojen 
pohjasuhteita Riilrimii.ellii., Turussa, Haminassa, Jy
vii.skyliissa, Joensuus a ja Iisalmella. Yliharmiissii. 
tutkittiin suunnitellun asematalon pohjasuhteita, 
Oulussa varastorakennuksen sekii. Tampereella huolto
rakennuksen pohjasuhteita. Veturitallin laajennusta 
sekii. uuden huoltorakennuksen rakentanrista varten 
suoritettiin pohjatutkimuksia Jyvii.skylii.n vanhan ve
turitallin kohdalla. Myoskin Mikkelissii. suoritettiin 
pohjatutkimuksia veturitallin laajentamista varten. 
Pasilan sekii. Tampereen ratapihalla selviteltiin poh
jasuhteita veturitallin kii.ii.ntolavojen uudistamisen ta
kia. Pasilan konepajan alueella tutkittiin maalaus
osaston lisii.rakennuksen pohjasuhteita. 

Soranottopaikka oli jaoston tJutkimusten kohteena 
Kouvolan ja A.itomii.en vii.lillii. Tii sii. yhteydessii on 
myoskin mainittava, ettii laboratoriossa on suoritettu 
sorauii.ytteiden tutkimusta eri tarkoituksia varten. 

Uusien ratalinjojen rakentamisen yhteydessii, sivu
ja lisii.raiteita varten seka suunnitellun ratapenke
reen nostamisen takia on suoritettu pohja.tutkimuksia 
ratapenkereiden vakavuustilanteen selvittiimiseksi 
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seka mahdollisten varmentamistoimenpiteitten maa
raii.miscksi. Siten suoritettiin Tampereen Lentokone
tehtaan radan aiheuttamien painumisten tarkistus
mittauksia Multisillan suolla Sii.iiksjarven ja Tampe
reen valilla seka laadittiin varmentamisehdotus. 
Oriveden-.Jiimsii.nkosken radalla selvitettiin, missii. 
mli.ii.rin Valkeajii.rven ja Livesjii.rven ratapenkereidcn 
perustussuhteet olivat tyydyttiivat seka tehtiin esitys 
tarpeellisista toimenpitcista. Turun tavararatapiban 
laajentamista varten suoritettiin laajoja pohjatutki
muksia, jotka selvittelivat uuden tasoitustason aiheut
tamien varmentamistoimenpiteitten tarpeellisuutta. 
.Joensuun-Kau:rilan radalla tutkittiin Tohmajii.rven
Onkamon viiJisella rataosalla olevalla laajalla suolla 
myoskin ratapenkereen vakavuustilannetta. Tutki
mukset aiheutuivat suunnitellusta ratapenkereen nos
tamisesta raskaan liikenteen alaisena olevalla, mutta 
pohjasuhteisiin katsoen heikolla rataosalla. 

Kuten aikaisempinakin vuosina, suoritettiin tiinii
kin vuonna tarkistusmittauksia eri rakenteiden pai
numisista seka painumismittareiden avulla ettii. suo
ranaisilla vaakituksilla ja muutamassa tapauksessa 
myos jatkuvaa tarkkailua eriiiden siltojen vaakasuo
rista siirtymi istii. Kemijarven ratapihalla suoritet
tiin vaakituksia roudan aiheuttaman maanpinnan 
nousun selvittiimi eksi. 

v. 1950. 

Uudet rakennukset ja laitteet valmiiZla radoWa. 
Kun edellisenii. vuonna valmistuviksi suunnitelluista 
asuntotaloista usean rakentaminen rakennusalalla val
linneen levottomuuden takia siinii. mii.ii.rin hidastui, 
etta toiden loppuunsaattaminen siirtyi kuluneelle 
vuodelle, muodostui vuosi asuntotuotantoonsa niihden 
ennii.tykselliseksi. Yhteensii. valmistui 14 kivestii ra
kennettua asuntotaloa, joista yksi 50 huoneiston talo 
Tampereelle ja 24 huoneiston talot seuraaville paik
kakunnille: Helsinki, Seinii.joki, Pieksii.mii.ki, Haapa
mii.ki, Kouvola, Virasoja, Iisalmi, Kemi, Kontiomaki, 
Hamina, Turku, Kotka ja Savonlinna. Puusta ra
kennetuista mainittakoon Kouvolaan, Kontiomiielle 
ja Kangasla=elle valmistuneet 4 huoneiston talot. 
Uudet asuntotalot sisiiltii.vii.t yhteensii. 381 huoneistoa, 
joista kivitaloissa 362. Asuinrakennuksia tii.ydennet
tiin erilaisilla ulko- ja talousrakennuksilla ja tyo
viiestoii. varten rakennettiin huoltorakennuksia, joista 
huomatuimmat olivat Sorniiisiin, Karjaalle, Kotkaan 
ja Ylivieskaan valmistuneet. Kauklahteen ja Haapa
jii.rvelle valmistuneet lepohuonerakennukset kii.sittii.vii.t 
15 !monetta, joihin voidaan sijoittaa yht. 28 vuo
detta. Ouluun valmistui poliklinikka. 

Sotkian liikennepaikalle valmistui laituritalo, Vi
rasojalle veturinkorjauspaja huoltotiloineen, Ouluun 
varastora.kennus, Riihimiielle lennii.tinteknikon tyo
huoneet, Hankoon tavaratoimisto ja -suoja sekii Lap
peenrantaan, Mii.ntyluotoon ja Korialle uudet tavara
suojat. 

Ratapiha-alueille rakennetuista laitteista mainitta
koon Kemijii.rvelle asennetut 20 m:n kiiii.ntolava ja 
40 tannin vaunuvaaka sekii. Oriveden 40 tannin vau
nuvaaka. 

Kuluneena vuotena hankituista tyokoneista mainit
takoon kolmen kaivukoneen, joista kak i kotimaista 
valmiatetta, hankinnat samoiukuin kahden hydrauli
sen nostu:riauton osto Englannista. 

4 

Rakennusten, v·adan ja laittriden k~tnnossapito ja 
uudistus seka laajennuksct. Kivestii. rakennettua 
asuntotaloa korottamalla saatiin Helsingissii. kayttoon 
1 huoneiston ja 6 yksiotii. kii.sittavii.t tilat, minkii 
lisii.ksi piiliasiassa ullakkotiloja hyvii.k ikiiyttii.en on 
saatu muodostetuksi yksi huoncen ja keittion kii.sit
tiivii. asunto ja 5 lisii.huonetta suuriperheisten asun
tojen ybteytecn. Rakennusten korjauksia on suori
tettu ja mm. kahdesta vanha ·ta navettarakennuksesta 
on kunnostettu saunat pesuhuoneincen. 

Helsingin asematalon tulipalossa 14. 6. tuhoutu
neet rakennuksen ullakko-osat uusittiin ja saatiin 
vesikatto vuoden loppuun menne sii. valmiiksi. Seinii.
joen asemarakennuksen kellarikerrokseen kunnostet
tiin toimistohuoneet ja ullakolle lepo- ja virkamies
huoneet. Kyminlinnan Jaituritaloa samoin kuin tava
rasuojia eri liikennepaikoilla laajennettiin ja Kotkan 
ja Vaasan tavarasuojiin jii.rjestettiin tyohuone ao. 
virkailijoille. Laajennus- tai korjaustoitii suoritet
tiin =· Virasojan, Riihimiien ja Konnunsuon vetu
ritalleissa sekii rata-autosuoja tehtiin Ouluun. Usealla 
liikennepaikalla suoritettiin sitii paitsi laitureiden 
uusimistoitii kuten esim. Lahdessa ja Haapamii.ellii., 
missii. henkilolaiturit kestopii.ii.llystettiin. 

Ratapiha-alueidcn laitteiden uusimistoistii olivat 
merkityksellisimpiii. Tampereelta vapautun.een kii.ii.n
tolavan asentaminen Tyrvii.ii.lle, Pasilan, Peipohjan 
ja Lahden kiiii.ntolavan uusiminen sekii Pasilassa ole
van viiestosuojan kunnostaminen oljyvarastokai. 

Asema- ja kuormausalueiden kunnostamistoistii 
olivat Lahden asematori- ja katualueen pii.iillystiimi
nen, polttoainevaraston siirto Vaalassa sekii Kontio
mii.en, Pyhiisalmen, Vuokatin, Suosaaren ja Kuiva
niemen kuormaus- ja purkausalueilla suoritetut tyot 
mainittavi=at. 

Tehdyn aston perusteella liitettiin Rauman rata 
ja tii.stii erkaneva Kauttuan haararata 1. 7. valtion
rautateiden rataverkostoon, jolloin pii.ii.raidepituus li
sii.ii.ntyi n. 62 km : llii.. 

Vuoden kuluessa suoritettiin ratapihalaajennustoitii. 
mm. Tampereella, Nokialla, Siurossa, Turussa, Sei
nii.joella, Kokkolassa, Virasojalla, Iisvedellii., Kuo
piossa ja Oulussa. Hovinsaaren, Hillon jn Hangon 
satamaraiteistojen laajennus- ja jii.rjestelytoitii. sa
moinkuin Kouvolassa Savonradan lii.htokohdan siirtii.
miseksi aloitettuja valmisteluja jatkettiin tyotto
myystoinii.. 

Kaksoiaraiteen kiskotus Lahden-Uudenkylii.n vii.
lillii. saatiin keviiiillii. loppuunsuoritetuksi, niin etta 
raide 1. 6. voitiin avata yleiselle liikenteelle. Samoin 
saatiin kaksoisraide Lahden-Herralan viililla, Hako
ojan siltaa lukuunottamatta, kiskotetuksi ja soraste
tuksi. Herralan-Riihimii.en samoinkuin Hiimeenlin
nan-Parolan ja Lempaii.liin-Toijalan vii.lillii. suori
tettiin pengerrys- ja leikkaustoitii. sekii rumpujen 
jatkamisia. Tampereen (Hatanpii.ii.n)-Messukylii.n vii.
lisellii. tyomaalla voitiin kaksoisraidetta jo osittain 
kiskottaa. 

Pieksii.miien-Haapamiien vii.lisen rataosan kestii.
mii.ttomiiksi kuluneen 33.48 kg/m kiskotuksen uusi
minen 43.567 kg/m kiskotukseksi aloitettiin Pieksii.
mii.eltii. ja saatiin sykayyn mennessa Ruoritetuksi Sau
vamii.keen saakka. Edellisenii. vuonna Iisalmen-Kon
tiomiien vii.lillii. aloitettua 22.343 kg/ m kiskotuksen 
vaihtoa 30 kg/m kiskotukseen jatkettiin Kontio
mii.en-Kajaanin ja Soinlahden-Kainuunmiien vii.
lillii ja saatiin uusituksi yht. 37.5 km raidetta. Mai-
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nitunlainen vaihto aloitettiin myos Kontiomiieltii 
Nurmeksen suuntaan. Kun vielii. Lappeenrannan
Vim ojan vii.lillii 30 kg/ m kiskotustu vaihdettiin 
43.567 kg/ m ratakiskoik i 19.5 km:n pituudelta, oli 
vuoden kuluessa uusittu, kiskonpainon samalla vaih· 
tuessa lii.hinna 1·askaampaan, yhteensii. n. 98 km piiii
raidetta. 

Turvalaitteet. Kertomusvuoden aikana rakennet
tiin turvalaitokset Varpasiin ja Kouraan keskitetyin 
piiii.raidevaihtein sekii. Orivedelle, Parkanoon ja Suo
lahden uudelle ratapihalle. Mainittavia turvalaitos· 
ten uudistus- ja tiiydennystoitii loppuunsuoritettiin 
22 liik unepaikalla. Uudct varmistuslukkolukituslait· 
teet valmistuivat 16 liikennepaikalle, minkii. lisii.ksi 
7 liikennepaikalla ko. laitteita tii.ydennettiin. Valta
kunnan rajalle Vainikkalaan, Imatralle ja Parikka· 
laan asennettiin rajapuomit, joista kahdet ensiksi
mainitut varustettiin sii.hkovalolla. 

Turkuun, Hinthaaraan, Virkkalaan ja Kausalan 
itii.iselle ylikii.ytiiviille rakennettiin sii.hkovalaistuk
sella varustetut tiepuomilaitokset. Sitii.paitsi raken
nettiin tii.ysin itsetoiminen sii.hkokii.yttoinen valo- ja 
iiii.nivaroituslaitos Karhulaan ja samanlainen mutta 
vain puolittain itsetoiminen laitos Haminaan Lepi· 
kon ylikiiytiiviille. 

Puutarhat ja istutukset. Runsaanlai ia kevii.tkesiin 
sateita seurasi harvinaisen kuiva ja kolea keskikesii 
yolii.mpotilan pysytellessii. yleensii. + 10• alapuo
lella ja hallaoiden jatkuessa jopa heiniikuun alku
puolelle. Tiistii. luonnollisesti aiheutui varsin tuntu· 
vaa haittaa kukkaistutusten kehittymiselle. 

Keskustaimistos a kasvatettiin tiiniikin vuonna se 
kasvimateriaali, joka tarvittiin rataverkostolla vara
taimistojen tosin avustaessa sijoitusratajaksonsa 
osalta. Hyotykasvien osalta ei omenapuiden taimieu 
kysyntiiii voitu tii.y in tyydyttii.ii. ja alituotantoa oli 
havaittavissa myos aitataimiin nii.hden. Paitsi istu
tustoiminnau laajeucmineu, on edelliseen ollut syynii. 
myos keskustaimiston rajoitetut mahdollisuudet kas
vumaa-alan viihyyden takia. 

Uusien asemapuistojen ja istutmsten perustaminen 
nimenomaan pohjois- ja koillisosissa rataverkkoa=e 
oli tunnusomaista kuluneelle toimintakaudelle. Uusia 
pui toja tehtiin tai entisiii. kunnostettiin yhteensii 
6 027 m2, josta on istutusalaa ja nurmea 5-! 592 m!!. 

'uppulinnan ja Nokelan (Oulu) taimistojen pe
rustamistoitii. jatkettiin ja kuluneena kesiinii. voitiin 
istuttaa ensimmiiiset taimet taimistokasvatusta varten. 

Ylijiiiimii.tuotteiden bruttomyynti kohosi 827 927 
mk: aan, jossa cdellisen vuoden myyntiin verrattuna 
on lisii.ystii. 24.8 %. 

Ratateknillisen toimiston tyot. 

i ll a n r a k e n n u s j a o s t o n toimesta on vuo
den 1950 aikana valvottu ja tarkastettu teriissiltain 
valmistnsta tehtaalla ja paikoillc n asennusta silta· 
paikalla seuraavasti: 

Ran kasta tilattiin vuonna 1949 18 teriissiltaa yh
teispainoltaan 1 890 tonnia. Niiiden siltain valmis· 
taminen aloitettiin jo vuoden 1949 puolella, ja ne 
valmistnivat vuoden 1950 kuluessa. Sillanrakt>nnus
jao tosta oli in inoori valvomassa siltain valmi~
tusta sikiilliisillii. tehtailla. Viimeinen 60 m:n tera -
jii.nne vastaanotettiin Dayden tehtaalla Creil: ssa 
marra. kuun alus ·a. Kaikki Ranskasta tilatut sill at 
saupuivat Suomrcn vuoden kulucssu. 

Englannista tilattu Ouna kosken silta, kokonaispai
noltaan 1 900 tonnia, valmistui Cleveland Bridge & 
Co: n tehtaalla Darlingtonissa. Sillanrakennusjaos
tosta oli in inoori 6 kk: n ajan sillan vastaanotta
jana Englannissa. Sillan o at aapuivat kaikki maa
han vuoden loppuun mennc sii. 

Wartsilii.-yhtymii.n Kone ja Sillan tehtaalla valmis
tui vuodcn aikana Rovaniemen-Kelloseliin radalle 
3 I-palkei ta tehtyii. yliknlkusiltaa. Yhtymii.n teh
taalla valmistettiin K emijii.rven piiiivliylii.n ja Kiehi
man siltain teriisosia. Kemijii.rven sillan piiiivii.yliin 
ja Otmasko ken siltain paikoilleen asennus alkoi 
kesiillii.. 

A. Ahlstrom Osakeyhtion tehtaalla Varkandessa 
koottiin Ranskasta o ina tullut 21 m: n levysilta. 
'l'ehdas valmisti Suutarinkorvan sillan osia ja aloitti 
taman sekii. Ranskasta osina tullcen Jii.msiinjoen 
-!8 m: n illan paikoilleen asentamisen marraskuu sa. 

Vuoden aikana valmistuneista teriisbetonisilloista, 
joiden teknillistii suoritusta on jaoston puolesta val
vottu, mainittakoon Kemijii.rven aseman ja Kemi
jiirven Sarkikankaan ylikulkusillat, Kuu amontien 
ylikulk-usilta Oulussa, N okian alikulkusilta kahden 
raiteen o alta, Hakojoen silta toista raidetta vru-ten 
Riihimiien-Lahden vii.lillii.. Niinikiilin valmistuivat 
Viinikanjoen-Jokikadun sillan perustukset, maatuet 
ja pilarit. Varatyovaroilla aloitettiin useita yli- ja 
alikulkusiltoja, jotka ehtivat osittain perustamisvai
heeseen, osittain saatiin maatuet ja telinetyot val
miiksi. Naistii. silloista mainittakoon Nokia O(Y:n 
raiteen tunnelisillat, Imatran ylikulkusilta, Simolan
tien alikulkusilta Lappeenrannassa, Kannuksen ali
kulkusilta, Kymin ylikulh.-usilta ja Valkeakosken yli· 
kulkusilta. 

Veturinkii.iintolavoja, joiden valmistusta ja paikoil
leen asennusta on jao ton puolelta valvottu, valmis
tui lopullisesti vuoden aikana ja otettiin kii.ytii.ntoon 
Pasilaan ja Tampereelle 22 m:n, Toijalaan, Peipoh
jaan ja Lahteen 20 m:n sekii. Tyrviiii.lle 18 m:n 
kii.iintolavat. 

Erilaisia toitii. varten on sillanrakennusjaostossa 
tehty alustavia ehdotuksia ja lopullisia rakennepii
rustuksia 116 tyohon yhteensii. 229 piirustusta. il· 
tojen rakennepiiru tusten lisliksi on tshty piirustuk
sia huonerakenteisiin ja sekalaisiin rakenteisiin, ku
ten vaunuvaa'an perustuksiin, kii.ii.ntolavoihin ym . 

Sillanrakennusjaosto on tarkastanut ja antanut 
Jausuntoja aloittei ta ja anomuksista, jotka ovat kos
keneet yksityisten toimesta rakennettavia siltoja, 
laiturirakenteita, putkijohtoristeilyjii., siihkojohtoris· 
teilyjii., huonerakenteita, kuormauskatoksia, traverssi
ratoja ym. Hyvinkii.iin konepajan suunnittelu- ja 
tarkastustyossii. on ollut melkein jatknvasti 1 insi· 
noori. 

Belgiassa on ollut kiskojen vastaanottajana sillan
rakennusjao to ta in iuoori 6 kk:n ajan. Vuok
senniskan tehtaalla Imatralla on toiminut kiskojen 
vastaanottajana in inoori 2 lh kk:n ajan. Kaape
likourujen seka johtokanavien sivu- ja pohjalaat
tojen vastaanotto hankkijain tehtaalla on edelleen 
hoidettu sillanrakennusjaoston toimesta. 

Kesiin 1950 aikana suoritettiin siltain piiiitarkas
tukset rataosilla Varkaus-Joensuu, Viinijarvi
Outokumpu, Kaurila-Joensuu-Kontiomiiki-Ouln ja 
Kontiomiiki-Hyrynsalmi sekii. Peipohja-Rauma. 

Rat a pi h a j a o s toss a kiisiteltiin kertomusvuo
clen aikana yhteensa 901 diarioon merkittya a iaa. 
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Kiisiteltiiviinii olleista asioista oli 162 ratapiha
kysymyksiii, j otka koski vat sekii suurien etta pienien 
ratapihojen ja liikennepaikkojen laajentamista. 

Yksityisten ja kuntien raideanomuksia kiisiteltiin 
89 ja valtion muiuen laitosten raideanomuksia 6. 

Asemakaavojen ja asemakaa~akysymysten Juku· 
miiiirii oli 22 ja katuja sekii teitii koskevia asioita 
taas oli 49. 

Pakkolunastus- ja maanvaihtoa ioita oli 75 ja alue
vuokrakysymyksiii 45. Jiilkimmiiisiin oli useimmissa 
tapauksissa kytketty rakennuslupa-anomuk ia. 

Rakennusasioita oli 101, vesi- ja viemiirijohtoja 
koskevia kysymyksiii. 61, rataan ja vaihteisiin koh
di tuvia kysymyksiii. 43, siltojen ja rumpujen sijoi
tuksia 24, halko-, kuormaus- ja henkilolaiturien si
joituksia 22 ja lopuksi 189 kaasu-, Iampo-, siihkovalo
ja voimajohto- ym. sen tapaisia asioita koskevaa ky
symysta. 

Sita paitsi on laadittu joukko yleisluontoisia pii
rustuksia, karttoja ja taulukoita, suoritettu kartto
jen ja piirustuksien suurennuksia, pienennyksiii ja 
jiiljentiimistii, ratapihakarttojen tiiydennyksiii ja 
uudestaan piirtiimistii yms. 

H u o n e r a k e n n u s j a o s t o s s a on vuoden 1950 
aikana laadittu 361 piiiipiirustusta ja 225 erikois
piirustusta. Vanhojen normaalipiirustuksien mukaan 
on rakennettu piiiiasiallisesti sekii · puisia etta kivi
siii asuntorakennuksia, ulkohuoneita, veturitalleja, 
vesitorneja, pumppuhuoneita, tavarasuojia, varasto
vajoja, useita huoltorakennuksia sekii. halkotyoliiisille 
etta varikoille, autovajoja, kellareita, saunoja ja 
vahtikojuja ym. Vanhoille 1·akennuksille on tehty 
89 muutospiirustusta. 

Uudisrakennukset koskivat piiiiasiallisesti asema
ja laituritaloja, suurehkoja kivisiii. asuinrakennuksia, 
ulkohuoneita, saunoja, tavarasuojia, veturitalleja, ve
sitorneja, korjauspajoja, autosuojia, varastoraken
nuksia seka monia huoHorakennuksia. Yhteen a on 
v. 1950 tyon alia ollut 721 huonetta ja 218 keittiotii. 

Taman lisii.ksi on huoneenrakennusjaostossa laa
dittu 166 ebdotusta tulevia rakennuksia varten, joista 
huomattavimmat olivat: Kemijiirven, Suolahden, Ro
vaniemen ja Hangon asematalot, asuinrakennuksia 
kivestii. Tampereelle, Kuopioon, Jyvaskylaiin, Savon
linnaan, Joensuuhun, Iisalmeen, Kouvolaan ja Kon
tiomiielle ym. seka useita uudisrakennuksia Hyvin
kaiin keskuskonepajaa ja Hankasalmen sahaa varten. 

T u r v a 1 a i t e j a o s t o s s a laadittiin 62 turva
laitoksen ja 11 tienristeyksen uudistus- ja tiiydennys
suunnitelmat, minkii lisii.ksi kiisiteltiin 47 muuta 
opastinteknillistii. asiaa. 

Erikoisesti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia 
koskevat suunnitelmat: 

Linjasuojastuksen uudelleenrakentaminen rataosalla 
Pasila-Oulunkyla siihen liittyvine asetinlaitteineen 
(Pasilan asetinlaite V ja Oulunkyliin asetinlaite I), 
Leppiivaaran releasetinlaite (koelaitos), Turku (ase
tinlaite I ja jii.rjestelyopastimet), Suinula, Kokkola 
( asetinlaite II), Oulu ( asetinlaite III), Rovaniemi 
(uuden ratapilian turvalaitossuunnitelmat), Kaitjii.rvi, 
Vuohijiirvi ja Siikamaki. 

Ylikaytii.vien turvaamista ko kevia tiepuomi- ja va
roitusopastinlaitoksia uunniteltiin useille liikenne
paikoille. 

Turvalaitostcn kayttOa varten laadittiin 47 asema
piirustuksella varustettua erikoisjohtosii.iintoii, joista 
16 varmistuslukkolaitoksia ja 7 tiepuomi- tai valo
ja ii.ii.nivaroituslaitoksia varten. 

Jaosto valvoi kaikk:ien 1.urvalaitetoiden teknillistii. 
puolta ja laati niitii varten 92 erikoispiiru5tusta sekii 
tarpeelli ia asetinlaitekilpipiirustuksia 228. 

Uusia yleisiii rakennepiirustuk5ia valmistui 28. 
Kampiasetinlaitteiden viime vuosien aikaua valmis

teilla olleet omat rakennepiirustukset (51) saatiin 
valmiik5i. Tiil1iin mennessii. oli ko. asetinlaitemuodon 
ainoa hanlilija ollut Wii.rtsila-yhtymii.u P ietarsaaren 
konepaja. Useilta kotimaisilta konepajoilta pyydetty
jen ja saa.tujen tarjousten perustcclla paiitettiin nyL 
tilata 15 asetinlaitetta Teijon Tehtailta ja 5 Wart
. ilii-yhtymii. 0/Y: n Pietarsaaren koncpajalta. 

Sitii. paitsi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen ja 
tii.rkeimpien erikoistarvikkeiden tilaami5esta tyopai
koille ja turvalaitevarastoon sekii niiden tarkastuk-
5esta ja va5taanotosta. 

Asetuksen n:o 820, 25/11 -48 ja Kii.skylehden n:o 
19/50. 2 miiiirii.ysten johdosta uusittiin kertomusvuo
den kuluessa 145 tarkastuksissa hyljiittyii AGA-siii
liotii. AKB-15. Nai5tii hyviiksyttiin tarkastuksessa 23 
edellyttaen etta AGA-mas5a kokonaisuude5saan uusi
taan, jonka johdosta nii.mii sii.iliot liihetettiin Ruot
siin uudella massalla varustettaviksi. 

G eo t e k n i 11 is e s 5 a j a o 5 to 55 a on vuonna 
1950 kasitelty samanlai5ia b.--ysymyksiii. kuin aikai
sempinakin vuosina. 

Siltapaikkojen tutkimukset ovat ko5keneet etu
pii.ii.s5ii suunniteltujen siltojen ja rumpujen seka pie
ne=iissii. miiii.rin vanhojen siltojen perustu5suhteita, 
joissa viimek5imainitnissa silloissa on tarkistu mit
tauksi55a huomattu heikkouden merkkejii tahi on ol
lut suunnitteilla uomien syvennyk5iii. 

Uusilla siltapaikoilla suoritetuista tutkimuksista 
mainittakoon 8 uuden sillan perustutkimuk5et rakcn
teilla olevalla ratalinjalla Joen5uu-Ilomantsi sekii. 
3 uuden 5illan tutkimukset ratalinjalla Juauko5l i
Siilinjarn. Lisii.tutkimuksia suoritettiin .A.ii.nekosken 
rautatiesillan paikalla. Riiliimii.en-Hikiiin sekii Ilar
vialan-Hiimeenlinnan rataosilla tutkittiin uudisra
kennustoiden takia pidennettiivia rumpuja. Tarkistus
mittauksista johtuvia t utkimustoitii. tehtiin seuraavilla 
rataosilla olevilla siltapaikoilla: Jii.rvelii-Tennila, 
Niirpii:i-Kaskinen, Koura-Seinii.joki sekii Raisio
Nousiainen. Korian ja Harjun viilillii tutkittiin uusi 
rumpupaikka. 

Suuri osa tutkimuksia tehtiin uusien, suunniteltujen 
yli- ja alikulkusiltojen paikoilla. Niinpii tutkittiin 
Juankosken-Siilinjarven linjalla 5 uuden ylikulku
sillan sekii. 2 alikulkusillan perustussuhteet ja J oen
suun-Ilomantsin linjalla 2 ylikulku- ja 1 alikulku
siltaa. Uusien ylikulkusiltojen takia suoritcttiin niin 
ikiiiin perustutkimuksia rataosalla Myllyko ki-Inke
roinen sekii. Evajiirven ja Kummun liikennepaikoilla. 
Karjaalla, Myllykoskella, Kajaanissa, Hangossa sekii. 
Kouvolassa tutkittiin taas uusia alikulkusiltapaikkoja. 
Vauhois a ali- ja ylikulkusilloi55a, joissa oli huomattu 
heikkoutta ja liikkumista, tehtiin geoteknillisiii tutki
muksia Tennilii.n ja Herralan sekii. Kainaston ja Ten
van liikennepaikkojen viilillii.. Pieksanjii.rven suunni
tellun laskun vuoksi suoritettiin sen vaikutuksen sel
ville saamiseksi tutkimuksia Pieksiimiien ylikul1.--usil
lassa, kolmella lii.heisyydessii olevalla siltapaikalla 
seka Pieksiimiien ratapihaa rumpupaikoilla. Hougan
ojan siltapaikalla (Sotkia-Kylmii.koski) jarjestettiin 
pohjavesihavaintoja, jotta saataisiin selville, missii 
maarin mainitun laskuojan syventaminen vaarantaa 
sillan paaluperustusta. 
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Tarkeii. osa tutkimuksia on koskenut eri liikenne
paikoille suunniteltujen rakennusten paikkoja. Siinii. 
tarkoituksessa tutkittiin perustussuhteita uuden ra
vintolarakennuksen paikalla .Toen uussa, huoltoraken
nusten paikoilla Riihimii.elHi, Turussa, Virasojalla, 
Kouvolas a sekii. Pieksii.miielHi. Suolahden uudella 
ratapihalla suoritettiin pohjatutkimuksia asematalon 
ja tavaramakasiinin paikoilla. Leppavaarassa tutkit
tiin samaten uuden asematalon ja asuinrakennuksen 
paikat. Toijalassa, Lylyssii. ja Pieksiimiiella tutkit
tiin uuden vesitornin paikka, Riihimiiellii. uuden juna
toimistorakennuksen ja Koykkii.rissii laiturirakennuk
sen paikat sekii Virasojalla savupiipun perustussuh
teita. Hatanpiiii.n ratapihalla, Tampereesta eteliiii.n, 
tehtiin perustustutkimuksia suunnitellun suuremman 
tavaramakasiinin kohdalle. 

Uusien veturitallien ja kii.iintolavojen rakentamisen 
vuoksi suoritettiin tutkimuksia .Toensuussa ja .Tii.m
siissa sekii veturitallin laajennusten takia Pasilassa 
ja Kouvolassa. Pasilassa oli tutkimustemme kohteena 
myoskin uuden asetinlaiterakennuksen paikka. Vai
nikkalan ratapihalla tutkittiin vaunuvaa'an vaihto
ehtoisia paikkoja. 

Ratapenkereiden vakavuutta koskevista tutkimuk
sista mainittakoon ensi sijassa tutkimukset Haminan 
vyorymiipaikalla sekii Tampereella Hatanpiiiin vyory
mille alttiilla ratapiha-alueella. 

Rautatierakennusosastolle on suoritettu geoteknilli
siii tutkimuksia .Toensuun-Koveron ratalinjalla paa
lujen 416-478 ja 976-1010 valillii sekii .Tuanko ken 
-Siilinjiirven linjalla paalujen 1048-1064 vii.lillii.. 
Hankasalmen sahalla suoritettiin tutkimus uutta sivu
raidetta varten. Ratapenkereen suunnitellun korotta
misen johdosta tutkittiin perustussuhteita Tehtaan
suolla 'fohmajii.rven ja Onkamon vii.lilHi ja ehdotet
tiin penkereiden vahvistamista vakavuuspenkereiWi. 
VHttamaellii. tebtiin geoteknillisiii. tutkimuksia, joiden 
avulla todettiin, ettii. pitkien ratapolkkyjen viihentii.
miseen saatettiin ryhtya. Lopuksi suoritettiin tutki
muksia myoskin Suinulan ratapihan eteHipiiiissii ja 
uusien, suunniteltujen sivuraiteiden varmentamiseksi 
miiariittiin ylikuormitus. 

Lisii.ksi on geoteknillinen jaosto kuluneena vuonna 
tutkinut soran laatua ja sen kiiyttokelpoisuutta eh
dotetuilla soranottopaikoilla. Sellaisia ·tutkimuksia 
tehtiin .Toensuun-Koveron radalla paalujen 1016-
106-± vii.lillii seka Hyrynsalmen-Taivalkosken rauta
tierakennuksella paalun 400 kohdalla. 

Pohjavesitutkimuksia suoritettiin Haukivuoren lii
kennepaikalla. Paltamossa jiirjestettiin koepump
pauksia vedensaannin selvittiimi ek i. Niin ikii.ii.n 
tehtiin rakennuksissa, silloissa, rummuissa ym. esiin
tyvien painumien suuruutta ja jakaantumista koske
via havaintoja sekii. tarpeellisia lisiitutkimuksia. Niii
den, osittain jo useita vuosikymmeniii jatkuneiden 
havaintojen kii.sittelya ollaan parhaillaan suoritta
ma sa loppuun. 

Mainittakoon lopuksi, etta jaoston laboratoriossa 
tutkittiin sepeliii. ja soraa eri tarkoituksiin. 

v. 1951. 
Uudet rakennukset ja !.aitteet valmiilla radoilla. 

Vaikkakin asuntotuotunto edelliseen vuoteen verrat
tuna jiii huomattavasti suppeammaksi, olivat saavu
tetut tulokset silti varsin merkittii.viii. Niinpii. Riihi
mii.elle, .Tyviiskylii.ii.n, .Toensuuhun ja Kuopioon valmis
tuneiden 24 huoneiston kivitalojen lisiiksi rakennet-

tiin puiset 4 huoneiston asuntotalot Kontiomaelle ja. 
Haapa.miielle seka viimeksimainitulle liikennepaikalle 
samoinkuin Raaheen yhdi tetty asunnon ja toimiston 
kiisittii.vii. rakennus. Kun lisii.ksi ostettiin 1 huoneis
ton kii.sittiiva rakennus Niinisalo to., saatiin vuoden 
kuluessa uusia asuntoja yhteensii 107. Asuntoraken
nuksia tiiydennettiin erilaisilla talousrakennuksilla ra
kentamalla mm. 4 saunaa ja navetta. 'l'yoviiestoii 
varten rakennetuista lukuisista huoltotiloista olivat 
Kont.iomii.elle ja Ta.mpereelle valmistuneet huoltora
kennukset huomatuimmat. Raholun ja Melkkolan lii
kennepaikoille rakennettiin laituritalo, Pasilaan auto
talli, Riihimii.elle junatoimisto, Haapamiielle polikli
nikka, Pieksiimii.elle tavaratoimisto sekii Helsinkiin ja 
Malmille tavarasuoja. :Mainittakoon tiissii. yhteydessa, 
etta sotatoimissa tuhoutuneen Hangon asematalon ra
kennustyot aloitettiin vuoden lopulla. 

Ratapiha-alueiden koneistoa ja laitteita tii.ydennet
tiin rakentamalla vesitorni Toijalaan sekii. asenta
malla vesiviskurit Tampereelle, Kouvolaan ja Lohjan 
kauppalaan. 

Tehdyistii tyokonehankinnoista olivat 2 kotimaista 
valmistetta olevan kaivukoneen ja 2 kivenmurskaajan 
ostot mainittavimmat. 

Rakemwsten, radan ja laitteiden kunnossapito ja 
uudistus seka !.aajennukset. Kunnostamalla muussa 
kii.ytossa olleita huonetiloja asuntotiloiksi tai jaka
malla tarpeettoman suuria huoneistoja voitiin jii.rjes
tiiii. asunto 5 perheelle ja lisiiksi 4 suuriperheiselle 
lisiihuoneita. Niinpa Vuoksen sataman entisesta 
asematalosta muodostettiin 3 asuinhuoneistoa. Raken
nusten vuosikorjausten ohella suoritettiin myo eri
naisiii uudistustoitii. 

Tulipalon (14. 6. 50) aiheuttamat korjaustyot Hel
singin asematalossa saatiin piiii.tokseen. Muutostoitii. 
suoritettiin Turun, Tampereen ja Joensuun asema
taloissa, laajennustoitii. Savonlinnan juna- ja Iisalmen 
tavaratoimistossa seka Haapamii.en ja Mikkelin ve
turitalleissa. Kouvolan kaasutehdas ja Kuopion ta
vara-aseman toimistorakennus uusittiin. Eri liikenne
paikoilla suoritetuista laiturien uusimistoistii oli Mik
kelin henkilolaiturin siirtii.minen, pidentii.minen ja 
kestopii.ii.llysteellii vo.rustaminen mainittavin. Asema
ja varastoalueiden kunnostamistOista mainittakoon 
Viinijiirven asemalle johtavan tulotien rakentaminen 
ekii. Kontiomiien, Kristiinankaupungin ja Kemin 

polttoainevara toalueilla suoritetut tyot. L appeen
rannasta vapautunut 18 m kiiantolava asennettiiu 
Varkauteen, minkii lisiiksi Turon ja Miiutyluodon 
kiiii.ntolavat uusittiin. 

Radan oikaisemiseksi Pyyn ja Kemin liikennepaik
kojen viilillii piiiiasiassa tyottomyysvarojen turvin jo 
usean vuoden ajan kaynnissii. olleet tyot saatiin vue
den alkupuolella piiiitokseen ja uusi piiaraide voitiin 
6. 6. avata liikenteelle. 

Lukuisilla eri liikennepaikoilla kiiynnissa olleista 
ratapihalaajennus- ja raidejiirjestelytoistii mainitta
koon Tampereella, Tuirassa, Seinii.joella, IIelsingissii, 
Laurilassa sekii. Kemin Karihaarassa suoritetut tyot. 
Savouradan lii.htokohdan siirtiirnissuunnitelman edel
lyttii.miii toiti.i. Kouvolassa jatkettiin tyottomyystoinii 
kuten edelliseniikin vuonna. 

Tampereen ja Messukyliin vii.lille rakenteilla ollut 
kaksoisraide sao.tiin vuoden loppuun mennessii kisko
tetuksi ja sorastetuk i. Hiimeenlinnan-Lempli.iilan 
ja Herralan-Riihimiien kaksoisraidetyomailla jatket
tiin pengerrys- ja leikkaustoitii. Kertomusvuonna 
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avatulla Kouvolan-Inkeroisten kaksoisraidetyomaalla 
suoritettiin vain eriniiisiii alustavia toitii.. 

Eriiillli. rnskasliikenteisimmilla rataosilla tullaan 
lii.hivuosina kiskotus >aihtamaan 59.740 kg/m kiskoi
llin, jotka kansainvalisestikin kuu]uvat ra kaimpiiu 
kiskotyyppeihin. Katsausvnoden aikana tatii. kisko
ma.teriaalia onnistuttiin tuomaan maahan niin paljon, 
cttii. Pasilan-Keravan rataosan mole=at piiiirai
teet, vaihteita lukuuuottamatta, saatiin uusituiksi. 
Pieksii.mii.en-Haapamaen rataosan 33.48 kg/m kisko
tuksen vaihtamista 43.507 kg/m kiskotukseksi suori
tettiin Sauvamiiestii. pari kilometriii. Jyvii.sb.-yliin liinsi
puolelle eli 53.5 km:n matkalla. Parolan-Kuurilan 
vii.lilla uusittiin kiskotusta 16.5 km kiskonpainon 
pysyessii. muuttumattomana. Rataosan Iisalmi
Kontiomaki 22.343 kg/m kiskotuksen vaihto 30 
kg/m kiskotukseksi saatiin paii.tokseen Kainuunmii.en 
-Kuluntalahden vii.lisen 60 km:n pituisen rataosan 
kiskotuksen tultua uusituksi. Rataosilla Tii.htelii.
Karjaa ja Lauritsala-Virasoja (Imatra) vaihdettiin 
30 kg/m kiskotusta 43.567 kg/m kiskotukseksi yht. 
43 km ja voitiin viimeksimainitulta rataosalta va
pautuneita kiskoja niiden verrattain vii.haisestii. kulu
neisuudesta joht)len kiiyttii.li. uudelleen pii.ii.raiteeseen 
Laurilan-Tornion ja Tornion-Isokyllin rataosien 
kuluneen kiskotuksen vahvistamiseksi. Kertomus; 
vuonna uusittiin pii.ii.raidekiskotusta yht. 220 km. Ra
dan sepelointia suoritettiin paitsi Keravan-Jokelan 
valillii. myos, joskin vahii.isemmii.ssii. miiarin, Kouvolau 
-Inkeroisten ja Turun-Karjaan rataosilla. 

Twrvalaitteet. Kertomusvuonna valmistuivat ja 
otettiin kii.ytantOon Piikkion, Suinulan, Inhan, Seliin
pii.ii.n, Mynttiliin, La=inmii.en ja Siikamiien turva
laitokset. Mainittavia turvalaitosten tiiydennys- ja 
uudistustoita suoritettiin =· Haukivuorella ja .Ah· 
tii.rissii keskitetyin pii.ii.raidevailitein sekii Lahdessa, 
Kouvolassa, i\-Iikkelis ii., Turussa ja Tampereella. 
Uudet varmistuslukkolukituslaitteet valmistuivat 19 
liikennepaikalle, jotapaitsi vastaavia laitoksia 4 lii
kennepaikalla tiiydennettiin. Maantieliikenteen tur
vaamiseksi rakennettiin sii.hkovalaistuksella varustetut 
tiepuomilaitokset Haukiputaalle ja Saksalankadun 
ylikii.ytii.viille Mikkeliin, sekii puolittain itsetoimineu 
valo- ja ii.ii.nivaroituslaitos Kauklahteen, Kyroon ja 
Xhtii.riin. Opastinlaitteiden osalta mainittakoon en
simmiiisen kiinteiin jarrujenkoetteluopastimen asen
tamineu rataverkostoo=e nim. Pasilan tavararata· 
pihalle. 

Puutarhat ja istut~bkset . Saii.suhteet kuluneena 
kasvukautena olivat jotakuinkin epii.edulliset. Ruusas
lumista ja pitkiiii. talvea seurannut kolea alkukesii 
myohiistytti =· hedelmapuiden kukintaa parilla 
viikolla. Vasta elo--syysk-uun vaihteessa sii.ii. liimpeni 
ja saatiin sadetta. Kuiteukin jo miltei samoihin ai
koihin sattui maan pohjoisosissa voimakkaita hal
loja. Sensijaan lauha ja lumeton syksy teki puisto
toiden suorittamisen mahdolliseksi aina vnoden lo
pulle saakka. 

Istutuksia vailla olevien liikennepaikkojen luku 
vii.heni toimintavuonna 31: llii, minka lisii.ksi kaiki sa 
puutarhapiireissii uoritettiin asuntotalojen pihojen 
ja puutarhojen kunnostamisia. Uusien tai kunnos
tettujen puistojen yhteispinta-ala oli 119 384 m2, 
joka edelliseen vuotcen verrattuna merkitsee n. 75 % 
lisii.ystii. 

Keskustaimistosta sekii. Kuopion ja Oulun (Noke
lan) varataimistoista suoritettu ylijii.iimii.tuotteideu 

bruttomyynti kohosi kertomusvuonna 1 471 038 mark
kaan ylittaen edellisen vnoden myynnin 77.7 % : lla. 

Batateknillisen toimiston tyot. 

S i 11 a n r a k e n n u s j a o s t o n toimesta on vno
den 1951 aikana valvottu ja tarkastettu teriissiltain 
valmistusta tehtaalla ja paikoilleen asennusta silta
paikalla seuraavasti: 

Wartsilii.·yhtyman Kone ja Sillan tehtaalla valmi -
tuivat Hatanpiiii.n-Messukylii.n yhdysraiteella J oki
kadun-Viinikauojan sillat, 4 kpl. 21.8 m:n levysil
toja. Levysilloista asennettiin 2 paikoilleen tammi
kuussa ja 2 heinii.b.•mssa. Saman toiminimen puolesta 
valmistettiin lopullisesti ja asennettiin paikoilleen 
Kemijii.rven pii.ii.vii.ylii.n jatkuva ristikkosilta 70 + 
84 + 84 + 70 m. Englannista tilattu Ounaskosken 
yhdistetty rautatie- ja maantiesilta (terii.spaino 
1900 ton, jiinteiden yhteenlaskettu pituus 3 4.72 m) 
asennettiin paikoilleen ja avattiin liikenteelle touko
kuun alu a. Niin ikii.iin Wii.rtsilii.-yhtymiin toimesta 
a ennettiin paikoilleen Ranskasta tulleet Raudanjoen, 
Norvionvii.yliin ja Koivuviiylii.n 60 m:n ristikkosillat. 
Yhtymii.n tehtaalla valmistuivat Rovaniemen-Kemi
jiirven rataosalle Misijoen ja Vikajoki I:n 32.73 m:n 
ristikkosillat ja Suolahden-Haapajii.rven rautatie· 
rakennukselle Kuonanjoen 16 m:n levysilta, Kiehi
mii.nj oen 84 m: n ristikkosillan paikoillecu asennus 
aloitettiin syksyllii. 

A. Ahlstrom Osakeyhtion toimesta saatiin edelli
senii. vnotena aloitetut Jamsii.njoen 48 m:n silta Ori
veden-Jii.msii.n radalle sekii. Rovaniemellii Suutarin
korvan sillat (jm 35 + 70 + 70 + 70 + 30 m) val
miiksi. Saman toiminimen puolesta asennettiin pai
koilleen Raumonjoen 35 m:n, Kaakamonjoen 35 + 35 
m:n ja Tengelii:injoen 45 + 45 + 21 m:n Ranskasta 
tilatut sillat. 

Oy Teljiin Tehtaat valmisti konepajallaan ja asensi 
paikoilleen Hyvinkii.ii.n-Hangon radalle Vantaanjoen 
23 m: n ja Kemijii.rvelle 21 m: n levysillat. 

Pasilan konepajan toimesta asennettiin vnoden ai
kana Turkuun 22 m:n ja Mii.ntyluotoon 20 m:n 
kii.iinti:ilava. 

Vuoden 1951 aikana valmistuneista terii.sbetoni
silloista, joiden rakeutamista on jaoston puolesta val
vottu, mainittakoon Hakoj oen oikean raiteen 11 m: n 
laattapalkkisilta, Oulaisten, Kajaanin ja Lappeen
rannan alikulkusillat, Nokian alikulkusillan levitys 
seka Salon, Kymin ja Imatran ylikulkusillat. Niin 
ikii.ii.n on jaoston puolesta valvottu Evii.jii.rven yli· 
kulkusillan ja .Aanekosken rautatiesillan betoni- ja 
teriisbetonitoiden tekuillistii. suoritusta. Edellii.mai
nittujen lisiiksi on Oulun-Kemin ja Kouvolan
Pieksiimii.en rataosilla uusittu terii.sbetonikantisiksi 
noin 20 pien tii siltaa. 

Erilaisia toitii. varten on sillanrakennus,jaostossa 
tehty alustavia ehdotuksia ja lopullisia rakennepii
rustuksia 103: een tyohon yhteensii. 205 piirustusta. 
Paitsi erilaisten siltojen piirustuksia on jaostossa 
laadittu rakennepiirustnksia huonerakennuksiin. 

Sillanrakennusjaosto on tarkastanut ja antanut 
lausuntoja erilaisista alotteista ja anomuksista, jotka 
ovat koskeneet yksityisten toimesta rautatien alueellc 
rakennettavia laitteita. Niistii. mainittakoon putki
johtoristeilyt ja sahkojohtoristeilyt. 

Hyvinkiiii.n konepajan suunnittelu- ja tarkastus
tyo sii oli jatkuvasti 1 iusinoori kesii.kuuu alkuun, 
jolloin hiin siirtyi kokonaau hoitamaan Hyvinkii.iiu 
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konepajan rakennustoimiston tehtavia. Belgiassa on 
oil u t lriskoj en vastaanottaj ana insini:ii:iri 8 kk: n aj an 
seka Imatralla Vuoksenniskan tehtaalla insini:ii:iri noin 
2 kk:n ajan. Valonheitinmastojen seka kaapelikouru
jen ja johtokanavien laattojen vastaanotto tehtaalla 
on niin ikaan edelleen hoidettu silla.nrakennusjaoston 
toimesta. 

R a t a p i h a j a o s t o s s a kasiteltiin kertomus
vuoden aikana yhteensa 1 061 diarioon merkittya 
asiaa. 

Kasiteltavinii olleista asioista oli 188 ratapiha· 
kysymyksia, jotka koskivat seka suurien etta pienien 
ratapihojen ja liikennepaikkojen laajentamista. 

Yksityisten ja kuntien raideanomuksia kasiteltiin 
109. 

Asemakaavojen ja asemakaavakysymysten luku
maara oli 41 ja katuja seka teita koskevia asioita 65. 

Pakkolunastus- ja maanvaihtoasioita oli 110 ja 
alueenvuokrakysymyksia 33. Jalkimmaisiin oli useim
missa tapauksissa kytketty rakennuslupa-anomuksia. 

Rakennusasioita oli 129, vesi- ja viemarijohtoja 
koskevia kysymyksia 70, rataan ja vaihteisiin kohdis
tuvia kysymyksia 72, siltojen ja rumpujen sijoituksia 
26, halko-, kuormaus- ja henkili:ilaiturien sijoituksia 
32 ja lopuksi 186 kaasu-, lampi:i-, sahki:ivalo- ja voima
johto- ym. sen tapaisia asioita koskevaa kysymysta. 

Sita paitsi on laadittu joukko yleisluontoisia pii
rustuksia, karttoja ja taulukoita, suoritettu kartto
jen ja piirustuk ien suurennuksia, pienennyksia ja 
jaljentamista, ratapihakarttojen taydennyksia ja 
uudestaan piirtamista yms. 

H u one rake n nus j a o s toss a on vuoden 1951 
aikana laadittu 2·10 paapiirustusta ja 270 erikois
piirustusta. Vanhojen normaalipiirustuksien mukaan 
on rakennettu paaasiallisesti seka puisia etta ki visia 
asuntotaloja, ulkohuoneita, veturitalleja, vesitorneja, 
pumppuhuoneita, tavarasuojia, varastovajoja, useitA. 
huoltorakennuksia seka halkotyolaisille etta varikoille, 
autovajoja, kellareita, saunoja ja vahtikojuja ym. 
Vanhoille rakennuksille on tehty 88 muutospiirus
tusta. Uuilisrakennukset koskivat paii.asiallisesti 
asema- ja laituritaloja, suurehkoja kivisia asuinrakpn
nuksia, ulkohuoncita, saunoja, tava1·asuojia, vetw·i
talleja, vesitorneja, korjauspajoja, autosuojia, va
mstorakennuksia sekii. useita huoltorakennuksia. Yh
teensii. on v. 1951 tyi:in alia ollut n. 200 huonetta ja 
95 keittii:ita seka 115 yi:ipymis- ja yksityishuonetta 
liikennetarkoituksiin. Tii.miin lisiiksi on huoneenra
kennusjaostossa laadittu 309 ehdotusta tulevia ra
kennuksia varten, joista huomattavimmat ovat Kemi
jiirven ja Rovaniemen asematalot, asuinrakennuksia 
Tampereelle, Jyvaskyliiii.n, Joensuuhun, Iisalmeen, 
Kouvolaan ja Kontiomaelle ym. sekii useita uudi -
rakennuksia Hyvinkaan keskuskonepajaa ja Hanka.· 
salmen sa.haa varten. 

T u r v a 1 a i t e j a o s t o s s a laadittiin 99 turva
laitoksen, 24 tienristeyksen ja 3 kaanti:isillan uudis
tus- ja tayclennyssuunnitelmat, minkii lisaksi kiisitel
tiin 51 muuta opastinteknillista asia.a. 

Erityisesti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia 
koskevat suunnitelmat: 

Helsinki (asetinlaitteet I ja IV), Korso, Leppa· 
koski, Kyri:i, Tampere (kaksoisraide), Siuro, Rauma, 
Orivesi (pohjoispaii.), Pihlajavesi, .Ahtiiri, Ti:iysii, 
Tuira, Rovaniemi (Suutarinkorvan silta), Kcmijarvi, 
Herrala, Halla (yhteinen rautatie- ja maantiesilta) , 
Seliinpaa, Hietanen ja Haukivuori. 

Ylikii.ytiivien turvaamista koskevia tiepuomi- ja 
varoitusopastinlaitoksia suunniteltiin useille liikenne
paikoille. 

'l'urvalaitosten kaytti:ia varten laadittiin 38 asema
piirustuksella varustettua erikoisjohtosiianti:ia, joista 
19 varmistuslukkolaitoksia ja 3 tiepuomi- tai valo- ja 
aiinivaroi tuslai toksia varten. 

Jaosto valvoi kaikkien turvalaiteti:iiden tekniliista 
puolta ja laati niita varten 72 erikoispiirustu ta 
seka tarpeellisia asetinl.aiteh-ilpipiirustuksia 252. 

Uusia yleisia rakennepiirustuksia valmistui 57. 
Sitapaitsi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen ja 

tarkeimpien erikoistarvikkeiden tilaamisesta tyi:ipai
koille ja turvalaitevarastoon seka niiden tarkastuk
sesta ja vastaanotosta. 

Geoteknillisen j aoston tyi:it ja toimen
piteet olivat samanlaatuisia kuin aikaiscmpina vuo
sina. 

Siltapaikkojen tutlcimuksct kohdistuivat miltei vain 
suunniteltujen siltojen ja rumpujcn perustu suhtei
siin ja ainoastaan muutamassa :tapauksessa vanhoi
hin siltoihin, jois a siltojen tarkistusmittausten yh
teydes ii oli huomattu heikkouden merkkejii. 

Uusilla siltapaikoilla suoritetuista tutkimuksista 
mainittakoon Palaavasalmen ja Nalkkisalmen silta
paikkojen pohjatutkimukset rakenteilla olevalla Suo
lahden-Haapajarven radalla sekli .Aiinekosken rauta
tiesiltaa varten suoritetut lisiitutkimukset. Turun 
kaupungissa olevan Aurajoen sillan uusimista varten 
tutkittiin seka vanhan sillan perustussuhteita etta 
uusia vaihtoehtoisia suuntia. Vantaanjoen siltapai
kalla, Pukinmiien laiturin etelapuolella suoritettiin 
pohjatutkimuksia uuden ristikkosillan paalutuksen 
mitoittamista vartcn. 

Uudella Murtomiien--Otanmaen rautatielinjalla tut
kittiin kahden siltapaikan, Katajapuron sekii Syvii
joen, pohjasuhteita. Vanhojen siltojen uusimista ja 
levittiimista varten suoritettiin kaksiraiteisiksi muu
tettavilla radoilla tutkimuksia Hakojoen siltapaikalla 
Herralan ja Okeroisten valillii seka Lempaalan ase
man lahella olevan Lempaaliin kanavan siltapaikalla. 
Rataosalle Hirsila-Korkeako lei suunniteltua rataoi
kaisua varten tutkittiin pobja- ja perustussuhteet 
Yri:isjoen siltapaikalla. Rakenteilla olevalla Siilin
jarven-Juankosken radalla suoritettiin tutkimuksia 
pl: n 1795 kohdalle ehdotetulla rumpupaikalla sekii. 
Mommilan ja Lappilan liikennepaikkojen valilla, 
km:lla 92 + 717 m, kaksoisraiteen rakentamisen yh
teydessii pidennettii.vaa rumpua varten. 

Ehdotettuja uusia yli- ja alikulkusiltoja varten 
uoritettiin pohjatutkimuk.sia Viialan ratapihalla ja 

Korson ratapihalla, joi sa molemmissa tapauksissa oli 
kysymys alikulkusilloista seka .Aanekosken kauppa
lassa uuden ratalinjan yli vieviiii katusiltaa varten. 

Uusien rakennusten pohja- ja perustussuhteita 
koskevista sehrittelyistii mainittakoon pohjatutkimuk
set Inkeroisissa vesito1·nia varten, Ku=ussa asema
rakennusta seka tavaramakasiinia varten, Virasojalla 
autotallia ja huoltorakennusta varten, Hatanpaii.n 
ratapihalla, 'l'ampereen eteliipuolella, junatoimistoa 
varteu, Vainikkalassa vaunuvaakaa varten, Manty
luodossa vetmitallin kaiinti:ipi:iytaa varten seka Pasi
lassa vetmitallin laajentamista varten. 

Tiirkean osan suoritetuista ti:iista ovat muodosta
n eet ratapenkereiden vakavuutta koskevat selvittelyt. 
'l'allaisia tutkimuksia suoritettiin uudella Siilinjiirven 
-Juaukosken radalla, rakenteilla olevalla radalla 
Suolahti-Haapajarvi seka uudella Murtomii.,n-
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Otanmaen malmiradalla. Inkeroisis a tutkittiin Ky· 
mijoen rannalla ijaitsE'van purkausraiteen ratapen
kereen vakavuutla ja Salruenkylassa rat.apihau poh
jasuhteita suunniteltua ratapihan laajentamista sil· 
malHi pitii.en. 

Liikkalan ja Metsii.h--ylii.n liikennepaikkojen valillii. 
suoritettiin tutkimnksia suunniteltua rataoikaisua 
varten. Tii.mii. tyo kuulun osana laajempaan, koko 
Inkeroi ten-Haminan rataosa pohjasuhteita ja va
kavuu tilannetta koskevaan sclvittelyyn, joka on ai
heutunut. ko. seudun huonoista pohjasuhteista sekii. 
suunnitellusta ratapenkereen korottamisesta johtu
vasta penkereen sortumisvaarasta (vrt. Haminan poh
joispuolella kevii..'i.llii. 1950 tapahtunntta peugersortu
maa). 

Turun ratapihalla suoritettiin tutkimuksia n. 4 ha: n 
suuruisen polttoainevarastokentii.n rakentamista var
ten. Erii.ii.t tiihii.n tehtii.vii.ii.n kuuluvat tyot, =· ken· 
tii.n salaojitussuunnitelman laatiminen, valmi. tuvat 
vasta seuraavan vnoden aikana. Turun tavarapihalla 
suoritettiin myos pohjatutkimuksia tavaramakasiinin 
laiturien ehdotettua pidentamistii silmiillii. pitii.en. 

Soraesiintymien selvittamiseksi on vuoden kuluessa 
suoritettu tutkimuksia erii.illii. soranottopaikoilla. Tii.l
laiuen soratutkimus suoritettiin Hietaman ehdote
tulla soranottopaikalla uudella Suolahden-Haapa· 

jarven radalla. Vanhalla Metsakylan ja Reitkallin 
vii.lilHi sijaitsevalla ns. Suurjii.rven sorakuopalla suo
ritettiin tutkimuk ia v::mhlm soranottopaikan ympa
ristossii. olevien soraesiintymien selvittii.miseksi kysy
mykseen tulevaa lisaalueen lunastamista \'arten. 
Soraesiintymien inventoiminen, etenkin hienon ns. 
villeriaineksen mii.ii.ran selvittii.miseksi, on suo1·itcttu 
Pirttikankaan sorakuopalla. 

Pohjavesisuhteiden ja vedensaannin selvittelyt ovat 
olleet varsin laajojen tutkiroustcn kohteena. Pohja
vesitutlcimuksia on suoritettu Peipohjalla, Jam~iissa , 
Kauklahdessa, Kn=ussa, Haminassa, Oulussa, Jout
seno a sekii. 13 liikennepaikalla . ratajaksossa. Nai
den tutkimusten tulo ten ka ittely siirtyi osaksi seu
raavaan vuoteen. 

Rakennusten, siltojen, rumpujen ja ratapenkereiden 
painumista on jatkuvasti tarkkailtu tarkkavaakituk
silla. Nii.istii. havainnoista samoinkuin maakerrosten 
laskeutumisen yhteydessa olevista kysymyksistii. on 
tehty selkoa vuonna 1951 julkaistussa tiedonannossa 
(Rautatiehallituksen geoteknillisen jao ton tiedoituk· 
sia n: o 3). Paraikaa on ratapenkereiden vakavnutta 
ja kantokykya koskeva laajahko selvittely ja yhteen
veto kii.ynnissa. 

Lopuksi mainittakoon, etta jaoston laboratoriossa 
on tutlcittu sepelia ja soraa eri tarkoituksiin. 

III. Rautatierakennukset. 

v. 1949· 

Vuonna 1949 jatkettiin rautatierakennusosaston 
toimesta Suolahden-Haapajii.rven ja Oriveden
Jamsii.n rautateiden sekii. Simpeleen-Parikkalan yh
dysradan rakentamista ja Pohjois-Suomen sodassa 
tuhottujen ratojen korjaamista. Naiden lisii.ksi aloi
tettiin tyottomyyden lieventii.miseksi tyot useita vno
sia keskeytyneena olleella Kontiomii.en-Taivalkoskell 
rautatierakennuksella seka uusilla Joensuun-Koveron 
ja Siilinjii.rven-Juankosken rautatierakennuksilla 
jouluh-uun alussa. Simpeleen-Parikkalan yhdysradau 
rakennustyot saatiin vuoden kuluessa paii.tetyiksi. 

Varoja kii.ytettiin ja toita suoritettiin eri rautatie
rakennuksilla ja muilla rautatierakennusosaston alai
silla tyopaikoilla seuraavasti: 

K 011tiomiien-Tai valkosken mutatierakennus. 

Tastii. huhtikuun 20 paivi.i.nii. 1934 annettuun lakiin 
rautatierakennuk ista vuosina 1934--1938 sisii.ltyvii.sta 
153 km pituisesta radasta on valmistunut ja joulu
h-uun 1 paivanii. 1939 liitetty rataverkkoon 46 km 
pituinen rataosa Kontiomalci-Hyrynsalmi. Taman 
lisaksi olivat radan pengerrystyot seka ru=ut ja 
siltamuurit paaasiassa valmistuneet Hyrynsalmen
Pesiokyliin 28 km pituisella osalla, ja jossain maa
rin oli alusrakennetOita tehty myos rataan liittyvalla 
18 km pituisella Pesiokylii.n-Suomussalmen baara· 
radalla. Oltuaan useita vuosia keskeytyneinii. aloi
tettiin tyot viimeksi mainituilla rataosilla tyottomyy· 
den lieventii.miseksi myonnetyilla varoilla uudelleen 
vuoden 1949 lopulla, mutta toitii. ei ajan lyhyyden 
vuoksi ennii.tetty kertomusvnoden aikana sanottavasti 
suorittaa. 

Varojen kaytto : 
Myonnetty vuodelle 1949 19 Pl. 

V: 1 ................... . . .. . mk 4 000 000:-
Kaytetty vuonna 1949 . .... . .. . . " 989 757:-
Jaii.nnos ...... ... ............. . mk 3 010 243:-

Suolahdenr-H aapajii rvcn mutatiemkennus. 
Tamii. rata, jonka pituus on 171 km, oli paatetty 

rakennettavaksi huhtikuun 20 paivii.nii. 1934 annetulla 
lailla rautatierakennuksista vuosina 1934--1938. 
Toita, jotka oli aloitettu lokakuussa 1938, oli tiimiin 
radan ensinlmaisen, uolahden-A.anekosken valisen 
7 km pituiscn osan valmistuttua jatkettu varsin ra· 
joitetu sa maaras ii., mutta vnoden 1949 aikana saa
tiin tyot tallii. rautatierakennuksella lii.hinna tyotto
myyden lieventamiseksi myonnetyillii. varoilla huomat
tavassa laajuudessa jalleen kayntiin. 

Varojen kii.ytto: 
Siirtynyt vuodelta 1948, 19 Pl. 

I: 6/47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 71 0 760: 60 
Myonnetty vuodelle 1949, 19 Pl. 

v: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 127 000 000: -

Kaytetty vuonna 1949 . .. .... . 
Jaaunos .. ......... . ....... . . 

Suoritetut tyot: 
Pengerrystoita suoritettiin rataosilla A.ii.nekoski

Saarijarvi ja Pihtipudas-Haapajarvi. Raiteen paii.
asiassa ennen valmistunut alusrakenne viimei teltiin 
kiskotettavaan kuntoon vii.lillii. Haapajarvi-Kumiseva 
-Pitkakankaan soramaki. 

Peugerrystoitii. on suoritettu ja raidesoraa kulje· 
tettu vuonna 1!J49 seka rautatierakennuksen alusta 
lukien seuraavasti: 



-32-

TyolaJi 
Paljous 

v. 1949 I -----....,...~;;-,.,..--- Paljous 
Kustannus vv. 1938- 1949 

mk 

Pengerrystyiit: 
Kaivettu maata laskuojista ja purojcn siirroista .... . .. . ......... . 411 rn• 1035 375:- 10 514.5 m• 
Siirretty maata ojista penkereisiin . ....... . .......... . .... . .... . 393 » 2 465 406:- 32 685 

~ » ~ syrj iiii.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 825 ~ 645 992: - 7 593 
leikkauksista penkereisiin .... . ............ . ..... . 0 892 l) 36158 020: - 271108.5 >) 

>> » » syrjl~iin ........... . ... . .. . ........ . 3 315 * 1565 376: - 21 435 
Tuotu lisiimaata penkereisiin ilman normaaliraiteen junia ..... . ... . 11177 )) 2 689 705: - 99 546 

>> » » normaaliraiteen junilla . ... . ....... . . 1965 871:- 51426 
Louhittu kalliota leikkauksista . .. ..... . .... . ...... . ............ . 1802 )) 4 039 50-±: 75 13110 
Siiretty isoja maalriviii ... . . . .... .. .... . ..... . ..... . .. . ........ . 8 103 )) 3 294 310: - 50 979.1 )) 

Tehty t~1k;i- )_a. keila~muria ............ . ............. . ..... . . .. . 
klVIpaallystetta ... . ................ . ...... . .... . ... . .... . 

1 728 • 1368171:- 2 375 )) 

83 56 008: - 2 426 m• m• 
soraverhousta ...... . ... . ........................ . .. .. . . . 280 ~ 11294: - 24 809 
salaojaa ..... . ............................. . ........... . 45 m 52 099:- 115 m 

Sorastus: 
Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen jtmilla 

Rum m u t j a rat as iII at. Rumpuja vaimistui 
kaksi. A.iineko ken 2 X 13.3 + 4 X 13.10 +2 X 4.0 + 
35.4 + 6.2 + 35.4 + 2 X 4 + 3 X 14 m janteisen rata· 
sillan p1 416 + 10 perustustyot aloitettiin. Lahenojan 
5 m v. a. sillan p1 8 280 + 15 listakivet muurattiin 
ja 'l'ujuojan 4 m v. a. sillan p1 546 + 15 teras· 
betonikansi va1ettiin. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. A.ii.neko kelle rakennet· 
tiin 4·pcrheen a uinrakcnnus, ulkohuonerakennus ja 
sauna. Vii.liaikaisia ruoka1arakennuksia rakennettiin 
6 kp1 ja yhteismajoitusparakkeja 16 kp1, joista 
1:uusi tehdasvalmisteisia, ulkohuonerakennuksineen ja 
saunoineen. Lisii.ksi rakennettiin konttorihenkilob."Un· 
taa, tyonjohtoa ja perh<'elli iii., vakinaisia tyonteki· 
joitii. varten laudoista sekii. pystytettiin tehdasvalmis· 
teisia parakkeja ylltcensii. 12 kpl. 

Vies t i 1 a i t teet. A.ii.nekosk >n-8aarijii.rven vii· 
lille asennet~iin puhelinjohtopari. 

Orivcden-J iims_ii:n mutatierak.enntts. 

Rata oli pii.ii.tetty rakennettavaksi kesiikuun 3 piii· 
viinii. 1938 annetulla 1ailla rautatierakennuksista vuo· 
sina 1939-1946. Sen pituus on 66 km, mihin sisal· 
tyvii.t 7 km pituinen Ollrkolan satamarata ja 4 km 
pituinen Jiimsiinkosken tehdasrata. Vuonna 1949 
jatkettiin marraskuussa 1938 a1oitettuja toitii, ja 
valmistui radasta aikaise=in liikenteelle avatun 
27.4 km pituisen osan Orivesi-Lii.nkipohja lisiiksi 
6.G km pituinen rataosa Liinkipohja-Evii.jiirvi siinii 
miiiirin, etta se voitiin lokakuun 1 pii.iviinii. avata 
tii.ydelliselle henkilo· ja tavaraliikenteelle. 

Varojen kii. .ytt o: 

Siirtynyt vuodelta 194 , 19 Pl. 
I : 8 . ........... . .... . ... . mk 5986487:-

Myonnetty vuodelle 1949, 19 Pl. 
I: 9 ... ... . ........ · ... · ·. " 250 000 000:-

Myonnetty li iiii. vuo 1elle 1949, 
19 Pl. I: 9 . . ............. ~ , 30 000 000: -_..:;:...__ ____ _ 

Kii.ytetty vuonna 1949 

Siirtyy vuodelle 1950 

mk 2 5 986 487: '
" !385 250 321: 80 

mk 736 165: 20 

86 321 m• 

Suoritetut tyot : 

P c n g e r r y s t y o t j a r a i d e s o r a n k u 1 j e· 
t us. P engerrystOitii. jatkettiin pii.iiasialliscsti rata
osalla Lii.nkipohja-Jiimsii., mutta osaksi myos Olkko· 
Ian sa'tamaraclalla ja rataosalla Jiimsii.-Jiimsiinkoski 
sekii Oriveden aseman veturitalli· ja ja asettelu
raiteilla. 

Pengerrystoitii on suoritettu ja raidesoraa kulje· 
tcttu vuonna 1949 sekii. rautatierakennuksen alusta 
lukien scuraavalla sivulla olevan taulukon mukaisesti. 

P ii. ii. 11 y s r a k e n n e. Piiii.raidetta naulattiin 30 
kg/ m kiskoilla 11 748 m. Evii.jii.rven pysii.killii. nan· 
lattiin tarvittavat sivuraiteet. Raidetta tuettiin ja 
oijottiin osittain valmiiksi rataosalla Lii.nkipohja
Evii.jii.rvi. 

A it auks e t j a tie t. Maantiesiirtoja pl 1 355 
+ 15 (Lankipohja) ja p1 1 680 jatkettiin. Maantie· 
siirto pl 1 650, 410 m, valmistui ja 1uovutettiin tie· 
viranomaisten hoitoon. Maantiesiirroilla p1 1 255 + 
10 (Villrkilii) ja pl 2 377 + 3 (A1a·Parta1a) voitiin 
tiet avata liikenteelle. Kyliitiesiirtoa pl 2 517 + 16.85 
jatkettiin. 

Tasoristeilyjii tehtiin 8 kpl. 
H u one rake n n u k set. Oriveden aseman vetu· 

ritallin perustukset va1ettiin ja muuraustyot suori· 
tettiin osaksi. L iinkipohjan 1iikennepaikalla valmis· 
tni pysiikki· ja 2-perheen asuinrakennus ulkohuone· 
rakennuksineen. Evajii.rven liikennepaikalla valmis· 
tuivat pysii.kkirakennus, kaivo ja ulkohuoneet. Allw
jiirven liikennepaikalla va1mistui 1·perheen asuin· 
rakennuksen perustus. Jii.msii.n asemalla valmistuivat 
3·perhcen asuinrakennus, 3·perheen kcllari, 2·perheen 
ulkohuonerakennus ja 2·perheen navettarakennus; 2· 
perheen kellari muurattiin, asemarakennuksen puutyot 
ja muuraus suoritettiin sekii. tavarasuojab. ja rata· 
mestarin asuinrakennuksen perustukset valettiin. 
Joukko valiaikaisia asuin· ym. rakennuksia raken· 
nettiin. 

Simpeleen-Pa1·ikkalan yhdysratamlcennus. 

Tii.mii.n 19 Inn pituisen yhdysradan rakentamise ta 
teki Eduskunta paii.toksen maaliskuun 28 piiivii.na 
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Tyola!i -----.,--;;-.--- Paljous v. 1949 I 
Kustannus vv. 1938-1949 

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

» » syrj aii.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ratalcikkauksista penkereisiin ................... . 

• • & syrjiiiin .................... . .. . 
Tuotu lisii.maata penkereisiin ilman normaaliraiteen junia ........ . 

• » normaaliraiteen junilla ............. . 
Louhittu kalliota ojista . ............................... . ..... . . 

» & leikkauksista ................................. . 
iiretty isoja maakivia ................................... . .... . 

Vahvistettu penkereen alustaa ... .. . . .... . ....... . ........ . .... . 
Tehty ~k~- j~ keila~uuria ..... . . .... .. . ...... . ............. .. . 

kivtpaallystetta ..... . ..... . . . .. . .......... . ............ . 
turve- ja soraverhousta ... .... ............. . ......... . . . . 

» salaojaa ...... . .. . ............ . ..... . .. . .... . .... . ..... . 
Kiviheittoa . . . .. . . . . . . . ......... . .......... . ........ . . . ..... . . 

Sorastus: 

Paljous 

5 268 m• 
4 833 » 
2 726 

73149 » 
14 550 
53 366 

103 820 
296 & 

32146 >) 

1096 » 

246 >) 

316 m• 
2 521 )) 

22m 
556 m• 

mk 

577 703:-
2 825 947:-
1079 740: -

732 616:-
36 791597:-
4 694 067:-

19 806 598: 50 
35 190 848: 90 

296 768:-
37 405 837: 10 

348 979:-
203 667:-
116 383:-
196154:-
204342:-
31 257:-

154 290:-

41314.9 m• 
63 438 )) 
18 636.5 

700 718 
45 774 

135 649 
387 389 

3 089.5 
280 274.6 

52 821.5 » 

1 886.5 & 

10 067.5 m• 
100 998 » 

784 m 
1308 m• 

Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen junilla 34 590 » 5 961 019: 35 108 959 

Rummut ja ratasillat. 

Pl. 

Rummut: 

Rumpu l.o X 1.s m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 224+ 0 

Ralasillat: 

Ali1.-ulkusilta jv. 21 m ..... . ............... . 
Nyt1:-ymenjoen levy ilta jv. 9 m ......... . .. . 

• » jv. 18 m ......... .. . . 
Jamsii.njoen silta jv. 12 + 48 + 12 m 

Tiesillat: 

Ylikulkusilta jv. 10 m ...... . ....... . ...... . 
jv. 11 + 12 + 10 m . ......... . . 

>) jv. 9.5 + 10.6 + 9.5 m ... . .... . 
Liinkipohjan kuormausalueen tiesilta v.a. 3 m .. 

1 255+11.5 
2 269+ 0 
2 526+15 
2 854+ 3.5 

1355+15.56 
2 377+ 3 
2 769+15 

71+13.5 

Suorltettu tyo 

Rakennettu valmiiksi 

Teriisosat asennettu 
Maatuet muurattu 

• » 
II virtapilari muurattu 

M:uurit valmistettu ja kannattajapalkit asennettu 

}
Valmistuivat Insiniiiiritoimisto Alfred A. Palm

berg Oy:n rakentamina 
Betoninen kansi valettu 

19..!5. Vuonna 1949 jatkettiin yksylla 1945 aloitet· 
tuja toita ja saatiin ne lopullisc ti paatokseen niin, 
etta oltuaan jo 1. 12. 19-±7 lahtien avattuna rajoitc· 
tulle liikenteelle ja J. 12. 194 Iahti en luovutettuna 
Yalmiitten ratojen kunnoRsapidettiivaksi rata vihit· 
tiin juhlalli. uuksin 12. H. 1!l49. 

2 500 000:-
11. ratajaksolle maksettu takaisin 

silta edellisena vuonna siirretyt , 
-m-'7-k -:2"'7~5=-::5:-::l-:8v9~3-: -:4-::5 

Kaytetty vuonna 1949 ..... . . . 
Siutyy vuodelle 1950 .... . . . .. . 

Suoritetut tyot : 

" 26 110 257 : 15 
mk 1441636: 30 

Varojen kaytto: 

Siirtynyt vuodelta 19-±8, 19 Pl. 
I: ................. . ...... mk 51 93: 45 

Myonnetty vuodelle 1949, 19 Pl. 
I: 9 .... . .................. . 30 000 000:-

mk 30 051 93: 45 

5 

Pen gerry sty o t j a raid e sora n k u 1· 
j e t us. Tivian raiteen alustan leikkaus Parikka· 
Ian asemalla suoritettiin loppuun. Kasurin lammeu 
yli johtava suuri penger, joka painui huhtikuuhun 
saakka, saatiin nostetuksi lopulliseen korkeutcensa. 
Puuttuvat sorastustvot uoritettiin. 

Pengerrystoita on., suoritettu ja raidesoraa kulje· 
tettu vuonna 1949 sekii yhdysratarakennuksen alusta 
lukien seuraavasti: 

3170-53 
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Tyolajl 
v. 1949 I Paljous 

Pa.Jjous 
Kustannus vv. 1945-1949 

mk 

Pengerrystyot: 
Ra.ivattu rata-aluetta ........ . ................... . . ........... . 
Ka.ivettu maata laslruojista .. . .. . ..... . .. . ................ . ... . 2 843 m• 
Siirretty maata ojista penkereisiin .. .. ......................... . 50 000:- 12 303 

• , syrjiiii.n ... .. ............ . ............... . 105 m• 13 697:- 4 532 
• o leikkauksista penkereisiin ............. . ........ . 265 343: 60 248 848 
~ • » syrjiian .... . . . ..... . ............. . 493 » 101748: - 27 643 

Tuotu lisii.maata penkereisiin ilman normaalira.iteen junia ....... . . 1 811 )) 252 279:- 39 828 ~ 

• » • normaaliraiteen junilla .. ........... . 41989 • 9 981307:80 238 035 
Louhittu kalliota ojista . . ........ . .... . . .. ............. . ...... . 265 

• , leikkauksista . .............................. . . . 4 283: - 22 043 » 
Sii.retty isoja maakiviii. ....... . ... . .. . ..... . . . ..... . .......... . . 376 & 24 222: - 8 473 • 
Vahvistettu penkereen alustaa ........ . ......... . . ............. . 
Tehty tukimuuria .. ........ . ....... . . . ............. . .. . ... . .. . 35 » 21923:- 1768 & 

kiviverhousta ............... . ......................... . . 203 m• 33 800:- 2 981 m• 
turveverhousta .................... . ........ . ....... . ... . 4 747 • 
salaojaa .. .. ..... . ..... .. ................ . . . .. . ... . .. .. . 505 • 

Sorastus: 

Kuljetettu ra.idesoraa normaalira.iteen junilla . . ....... . . . ....... . 1105 439: 65 61944 m• 

Rum m u t j a r at as i 11 at. Lahdenkylan kylii· 
tien 16 m jii.nteinen ylikulkusilta pl 587 + 9.5 raken
nettiin. 

P ii. ii. 11 y s r a k e n n e. Sorastus saatiin valmiiksi 
koko rataosalla. Ratajakson toimesta rakennettiin 
Parikkalan asemalle vaunujen korjausraide. 

A i t a u k s e t j a t i e t. Koitsanlahden liikenne
paikan tulotiet ja tasoitukset v'almistuivat. J oukion 
-Lahdenkylii.n tie Soldatmii.en kohdalla rakennettiin. 

Huon era ken n u k s e t. Koitsanlahden liiken· 
nepaikan laiturituparakennus ulkohuonerakennuksi
neen valmistui. 

J oenswu11r-K over on rautatierakennu-s. 
Tiillii. 44.4 km pituisella rautatierakennuk ella, 

jonka aloittamisesta Eduskunta teki pii.ii.toksen mar
raskuun 11 pii.ivii.nii. 1949 osoittaen sitii. varten mii.ii.rii.· 
rahan maan tuotantovarojen hyvii.ksikii.yton yllii.pitii.· 
miseksi ja tehostamiseksi tarkoitetuista varoista, on 
toitii. suoritettu joulukuun alusta v. 1949 lukien, 
mutta jii.ivii.t ne kertomusvuoden aikana vii.hii.isiksi 
toiden keskittyessii. toistaiseksi pii.ii.asiallisesti rata· 
alueen raivaamiseen ja majoitusrakennusten pystyt
tii.miseen sekii. tyovii.lineiden hankintaan. 

Varojen kii.ytto : 
Myonnetty vuodelle 1949, 19 P l. 

I: 29 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 30 000 000: -
Kiiytetty vuonna 1949 . . . . . . . . , 30 000 000: -

Jii.ii.nnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 

Siilinjiirven-J uankosken -mutatierakennus. 
Siilinjii.rven-Juankosken radan, jonka pituus on 

42.6 km, pii.ii.tti Eduskunta rakennettavaksi marras· 
kuun 11 pii.ivii.nii. 1949 samoinkuin edellii.mainitun 
Joensuun-Koveron radankin. Tyot rautatieraken
nuksella aloitettiin joulukuun alussa v. 1949, ja on 
siella suoritettu piiaasiassa ratalinjan raivausta ja 
majoitusrakennusten pystyttamistii. sekii tyovii.linei
den hankintaa. 

Varojen kii.ytto: 

Myonnetty vuodelle 1949, 19 Pl. 
I: 29 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 20 000 000: -

Kaytetty vuonna 1949 . . . . . . . . , 20 000 000: -

Jiiiinnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 

Pohjois-Suomen radankorjaukset. 
J oulukuun 1 pii.ivii.stii. 1944 lukien rautatieraken· 

nusosaston tehtii.vii.ksi siirtynyttii. sodassa hii.vitettyjen 
pobjoisten rataosien korjaamista jatkettiin edelleen
kin vuonna 1949. Tyot oli, kuten edellisenakin 
vuonna, jaettu Rovaniemen piirin sekii. 7. 8. ja 9. 
ratajaksojen kesken. 

Lukuunottamatta 7 km pitnista Aavasaksan
Kaulirannan Tengelionjoen sillan bii.vittii.misen .vuoksi 
katkennutta rataosaa oli koko pohjoinen rataverkko 
jo v. 1947 saatu liikennekelpoiseksi. Ouna~joen viili
aikaisen pukkisillan purkamisen takia oli vii.liton 
liikenneyhteys Rovaniemelta Kemijii.rven radalle kui
tenkin katkenneena 26. 4.-11. 6. vii.lisen jii.ii.nlii.hdon 
ja kevii.ttulvan ajan. Vii.litonta yhteyttii. Kemijii.r· 
veltii. Sallan radalle voitiin yllii.pitiiii. vain, kuten 
edellisinii.kin vuosina, Kemijoen jiiii.lle rakennettua 
raidetta pitkin, joka oli kii.ytossii. 28. 12. 48-23. 4. 49 
vii.lisen ajan. 

V a r o j e n k ii. y t t o (Rovaniemen 

Siirtynyt vuodelta 1948, 19 Pl. 
I: 11 .. . .. ... . .. . .. . ....... mk 

Myonnetty vuodelle 1949, 19 Pl. 
I : 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Myonnetty lisii.ii. vuodelle 1949, 
19 P l. I: 12 . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Myonnetty lisii.ii. vuodelle 1949, 

piiri) : 

1333 636 : 55 

230 000 000 : -

25 000 000:-

19 Pl. V : 1 ....... ... ..... . " 24 500 000: -

mk 280 833 636: 55 
Kii.ytetty vuonna 1949 . . . . . . . . , 280 648 137: 20 

iirtyy vuodelle 1950 . . . . . . . . . . mk 185 499: 35 
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Suoritetut tyot: 

P e n gerry sty o t . P engerrystOitii. esiintyi mai· 
nittavasti vain Rovaniemen uudella ratapihalla, jonka 
leikkauksesta kaivettiin maata kaivinkoneella 13 4 79 
m3. Lisii.ksi kaivettiin maata asematorin leikkauk-
esta sekii. Rovaniemen ja Misin sorakuopista yh

teenii. 57 722 m3. 
Rum m u t j a rat as i 11 at. Ollikaisenojan km 

961 + 054 ja Rovaniemen ratapihalla olevan Ruoho
lammen rumpujen valmistuttua ovat kaikki Rovanie
men piirin alueella olevat rummut valmiit. 

Vuoden kuluessa valmistuivat seuraavat terii.ssillat: 
Kaivu-Kulusjoen 12 m, Kiiminginjoen 25 '+ 45 + 
25 m, Vareputaan 20 m, Liedesojan 10 m, Iijoen 
10 + 80.4 + 80.4 + 10 m, Harisojan 12 m, Muhojoen 
12 m, Leivejoen 15 m, Varejoen 40 m, Martimojoen 
40 m ja Vittakosken 21 + 21 m jii.nteiset sillat. Be
tonikantisia siltoja valmistui kertomusvuoden aikana 
yhteensii. 14 kpl, vapaa-aukoiltaan 1.4-3.5 m, sekii. 
Pii.ttii.kkii.ojan terii.sbetoninen holvisilta, jonka aukko 
on 4 m. Muuritoitii. on suoritettu yhteensii 5 019 m3 
jakautuen ne 27 sillan osalle, joista 23 siltaa on tii.y
sin valmistunut. Siltojen raivaus ja perustamistoitii. 
tehtiin 23 sillalla. Viiliaikaisten siltojen kunnossa
pito on jatkunut edelleen. 

P ii. all y s r a k en n e. Raid etta naulattiin Rova
niemen uudella ratapihalla 9.7411 km minkii. lisii.ksi 
naulattiin 23 kpl vaihteita. Uusia 30 kg/m kiskoja 
on vaihdettu km:ltii. 1 025 + 600 m Kemijii.rvelle 
saakka. Kiskonpii.tkien hitsaamista on jatkettu tal
vella Kemijii.rven hitsausvajassa ja kesii.llii. avoradalla 
Sallassa. 

A i t a u k s e t j a t i e t. Rovaniemellii. valmistui 
tie Jii.ii.skelii.isen asuntoalueelle. Lisii.ksi ovat valmis
tuneet Isokylii.n ja Joutsijii.rven liikennepaikkojen 
tulotiet sekii. Kursun tulotien, Lakijii.ngii.n ja Kello
selii.n tiensiirrot, jotka luovutettiin tieviranomaisille. 
Samoin on Aatsingin kylii.tiensiirto sen valmistuttua 
luovutettu asianomaiselle tienhoitokunnalle. Kursun 
ja Pirttilii.n ylikulkusiltojen sekii Salmivaaran, 
Mii.rkii.jii.rven ja Kuoppasojan tiensiirrot ovat pii.ii.
asiassa valmistuneet. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Puiset liikenne- ~a 
asuntorakennukset on radankorjauksilla, Pajulan J& 
Kelloselii.n liikennepaikkoja lukuunottamatta, yleensii. 
saatu rakennetuiksi valmiiksi. Liikennerakennukset 
valmistuivat Nivavaarassa ja Kuluksessa, ja asunto
rakennuksia vahnistui, erii.itii. vii.hii.isiii viimeistely
toitii. lukuunottamatta, Piirussa, Kuluksessa, Viassa, 
Misissii., Pirttijii.rvellii., Hanhikoskella ja Kemijiirvellii.. 
Useita ulkohuonerakennuksia on niinikiiii.n valmistu
nut, samoin erii.itii. vesitorneja, ja K emijii.rvellii. ovat 
veturitalli- ja vesitornirakennuksen tyot viimeistely
vaiheessa. Rovaniemen uusi tavara-asema valmistui 
suureksi osaksi, niinikii.an veturitallin ja varikko
rakennuksen perustustyot. 

Ra.uta.tietutJdmUkaet. 

Varojen kii.ytto: 

Siirtynyt vuodelta 1948, 12 Pl. 
XII : 6 ............. . ..... . . 

Myonnetty vuodclle 1949, 12 Pl. 
XII: 6 ..... . ..... . . .... .. . . 

Kii.ytetty vuonna 1949 .. . ... . . _ ..:..:..._ ____ _ 
Siirtyy vuodelle 1950 .. .. ..... . 

S u o r i t e t u t t u t k i m u k s e t . 

Varsinaisia rautatietutkimuksia ei ole suoritettu, 
mutta edelliimainittujen Joensuun-Koveron ja Sii
linjii.rven-Juankosken uusien rautatierakennusten al
kuunsaattamiseksi on nii.illa rataosilla suoritettu tii.y
dennystutkimuksia. 

ltli.ytetyt mll.ll.rli.ra.ha.t. 

Vuonna 1949 kii.ynnissii. olleisiin rautatierakennuk
siin ja radankorjauksiin niiden aloittamisesta alk~en 
vuosittain ja yhteensii. kaytetyt rahamii.ii.rii.t se.moin
kuin niihin ja rautatietutkimuksiin kaikkiaan. vuonna 
1949 kii.ytetyt varat, tii.ysiksi markoiksi tasoitettuina, 
ilmeneviit seuraavasta taulukosta. 

< Kontlomiiki- Suola.bti- Orlvesi- Simpele- Joensuu- Sllllnliirvi- I Pohjols-Suomen 
"' ra.da.n-g_ 

1938 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Ta.ivalkoski Haa.pa.jiirvl Jiimsii Parlkkala. Kovero Juankoski 

I 
korjaukset 

I 
44313178:- 1601382: - 491053:-(vv.1934-1938) 
29 912 353:- 10 081576: - 11861449:-

4443 701:- 6 333 869: - 16 931281:-
3 867 966:- 5 027 573: - 19 759320:-
5 391173:- 6348 928: - 19 493 313: -
6 373 486:- 6 333 637: - 12 097 374:-
4031845:- 4050136:- 14 468 874:- 2 883 980:-
3 958 285:- 5189 915: - 49 228 700:- 7 072 596: - 296 997 938: -

- 11195 484: - 65 452150: - 36 782 322:- 326 454 944: -
- 8 529 765: - 80 948 931:- 77 257 829:- 330 604 907: -
- 15 428 320: - 189 617 400: - 85 335358:- 259199 206:-

989 757: - 133 552 946: - 285 250 322: - 26110 257: - 30 000 000:- 20 000 000:- 318 902 789: -

1103 281 744: - 1213 673 531: -1765 600 167: -1232 558 362: - 130 000 000: - 120 000 000: - 11 535 043 764:-
Yhteensa vuonna 1949: 

Rautatierakennukset ja radankorjaukset . . . . . . . . . . 814 806 071: -
Rautatiet utkimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 066:-
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v. 1950 
R .. ut .. tiera.kennukset. 

Vuonna 1950 jatkettiin joulukuussa 1949 aloitet
tuja tyottomyyden lieventii.miseksi tarkoitettuja toitii. 
crii.itii. vuosia keskeytyneenii. olleella Kontiomii.en
Taivalkosken rautatierakennuksella. Samoin jatket
tiin tOitii. Suolahden-Haapajii.rven ja Oriveden
Jii.msii.n rautatierakennuksilla sekii. uusilla Joensuun 
-Koveron ja Siilinjii.rven-Juankosken rautatiera
kennuksilla. Lisii.ksi jatkettiin sodassa tuhottujen 
Pohjois-Suomen ratojen korjaamista. 

Varoja kii.ytettiin ja toita suoritettiin eri rautatie
rakennuksilla ja muilla rautatierakennusosaston alai
silla tyopaikoilla seuraavasti : 

K ontiomiien-Taivallcosken rautatierakennus. 

Toita jatkelltiin vuonna 1950 yksinomaan tyotto
myyden lieventii.miseksi myonnetyilla varoilla. 

Tytilaji 

Pengerrystyot: 

Varojen kaytto: 
Myonnetty vuodelle 1950, 19 Pl. 

V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 7 500 000: -
Myonnetty li~aa vuodelle 1950, 

19 Pl. V: 1 .............. . . , 23700000:-
mk 31200 000:-

Kii.ytetty vuonna 1950 . . . . . . . . , 29 885 96 : 85 

Varattu vuonna 1951 maksettavia 
vuoden 1950 menoja varten . . , 500 000: -

Jii.annos .. . .. . . . .... . ......... --n~l7k--~8~1~4'0~3~1-:~1~5 

Suoritetut tyot: 
P eng e r r y sty o t. PengerrystOitii. suoritettiin 

pii.aasiallisesti ratao alla Pesiokylii.-Suomussalmi. 
Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kulje

tettu vuonna 1950 sekii. rautatierakennuksen alusta 
lukien seuraavasti: 

Rata-alueen raivausta .... ... ...... .. ........ . ............... . . . 908 335: -
Laskuojien kaivua .... .. ... . ... . ..... . ... . .. . ..... . ...... . .... . 
Maata ojista penkereeseen ........... . .. . ................ . .. . .. . 

• sivuun . . .... . . . ....... . ....... . .... .. .......... . . 

38 m• 29 400: - 50142 ro• 
92 >) 23 204:- 119 922 >) 

128 20 072:- 43 998 
rataleikkauksista penkereeseen .......................... . 29 864 • 10 707 009: - 705 608 & 

» » sivuun .... . ........ . ........ . . . .... . .. . 40 062 • 
Lisii.maata penkereeseen ..................... . ....... . .... . . .. . . 

» & normaaliradan junilla ............ .. .. . .. . 
185 605 » 

1 647 & 504 930: - 182 437 >) 

Rataleikkauksien ojineen louhimista . . ..... . ......... . . . .... . ... . 2 804 • 3 948 067:- 48 849 • 
Maakivien louhimista .. .... ... . . ........ . . .. .. ............ . . .. . 33 >) 13 200: - 17 294 • 
Penkereen alustan vahvistamista .. . .... . . . ...... . .... . . . ....... . 1103 m• 
Tuki- ja keilamuuria .. .. .. .. ........ . ....... . . . ......... . . . .. . 10 327 m• 
Kiviverhousta . ........... . ..... . . . . . ......................... . 21 390 m• 
Mul ta-, turve- ja soraverhousta .. . ...................... . ..... . 375 537 >) 

Salaojaa .. . . ... . .................... . ...... . ........... . ..... . 1 515 m 

Paiillysmkenne: 

Raidesoraa normaaliradan junilla ..... . . . ........... . .......... . 81285: - 192 127 m• 

Tyollisyyden tunaaminen: 
Myonnetty vuodelle 1950, 19 Pl. 

Rumm u t j a sillat. Neljii.n rummun rakcn
taminen aloitettiin. Salmijoen 12 m jii.nteisen levy
sillan, pl 3 361, mum·it valmistuivat ja Hiidenjoen, 
6 m va, kiviholvin, pl 3 639, siipimuurit muurattiin. 

H u o n e r a k e n n u k s e t . Vii.liaikaisia huoltora
kennuksia valmistui 9 kpl. 

V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 80 000 000: -
Myonnetty lisali vuodelle 1950, 

Suolahder~r-H aapajiirven mutatiemkennus. 

T oitii. jatkettiin vuonna 1950 pii.ii.asiassa tyotto
myysvaroilla rataosilla .Aanekoski-Saarijarvi ja 
Pihtipudas- Haapajii.rvi. Lisli.ksi saatettiin pii.ii.tok
seen. Suolahden-.Aii.nekosken valimi olleet kesken
erii.iset tyot, liikennepaikoilla olevia lukuunottamatta. 

Varojen kaytto: 
Myonnetty vuodelle 1950, 19 Pl. 

I : 15 . . ........ ·. · · · · · · · · · · 
Kii.ytetty vuonna 1950 . . . . . .. . 
Siirtyy vuodelle 1951 . . .. .. . . . . 

mk 35 000 000:
" 3440 274:-

mk 591726:-

19 P l. V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . , 120 000 000: -
mk 200 000 000: -

Kaytetty vuonna . . . . . . . . . . . . . . , 194 242 441 : 90 
mk 5 757 558: 10 

Varattu vuonna 1951 maksettavia 
vuoden 1950 menoja varten . . , 4 000 000 : -

Jliiinnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 1 757 558: 10 

Suoritetut tyot: 
P e n g e r r y s t y o t . Pengerrysti:iita suoritettiin 

rataosilla uolahti-Saarijlirvi ja Pihtipudas-Kumi
seva. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kulje
tettu vuonna 1950 seka rautatierakennuksen alusta 
lukien seuraava ti: 



-37-

TyolaJi 

Pengerrystyot: 

v. 1950 

I Paljous 
----------.~K~u~s~t~ann~u~s~ vv. 1938--1950 

Paljous mk 

Laskuojien kaivua ja jii.rjestelyii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 403.5 
Maata ojista penkereeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 697 

» » sivuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 765 

m• 1 152 207: -
912 009:-
754 399:

» 78 542 682: 50 
6 313 231:-
5104 489:-

13 918 m• 
34382 
10 358 

• rataleikkauksista penkereeseen ........................... 170 732.5 441 841 
35 905 • » sivuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 470 

Lisii.rnaata penkereeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 787 
» » normaaliradan junilla .................. . 293 978:-

6184 847: 35 
6 426 833:-
2 484 383:-

115 333 
51426 
16 359 
6b 640 

Rataleikkauksien ojineen loubimista ..................... . ..... . 3 249 
Maakivien louhimista ................. . ....................... . 14 660.9 

1 94 
2136 

Tuki- ja keilamuuria ................. . ....... . . . ......... . ... . 4323 
Kiviverhousta ....... . ..... . . . ............ . .. . . . ...... . ....... . m• 1 220 423: - 4 562 m• 

29 362 » 
1454 m 

Multa-, turve- ja soraverhousta ................ . .............. . 4 553 » 580 552:-
Salaojaa ............... . . . ... .. ... ... . ....................... . 269 m 2 018 943:-

Piiiillysrakenne: 

Raidesoraa normaaliradan junilla ........ ...................... . 86 m• 21 730: - 86 407 m• 

Rum m u t j a s i 11 at. Xiinekosken--Saarijiirven 
viilille rakennettavista ru=uista valmistui 10 kp1 
ja 1oput, kahta luh.-uunottamatta, ovat tyon alia. 
Pihtiputaan--Kumisevan viilillii valmistui rumpuja 
6 kp1, 5:n ollessa tyon alia. Xiinekosken 214 m pi
tuisen terasbetonisen ratasillan, pl 416 + 10 m, kaik· 
kien yhdeksii.n pi1arin perustukset tehtiin ja ho1vien 
perustustyot a1oitettiin. Naarakosken 14 + 40 + 14 
m jiinteisen rterassillan, p1 714 + 8 m, muurien ko1me 
perustusta tehtiin ja ne1jiis suurimmaksi osaksi. 

A it auks e t, tie t j a t as o it u k set. Maan· 
tien siirto p1:lla 257 + 5 m 1uovutettiin tie- ja vesi
rakennushallitul;:sen hoitoon. Hietaman liikennepai
kan tulotien rakentaminen aloitettiin. Tasoitustoita 
suoritettiin Xanekosken, Hietaman ja Kumisevan 
1iikennepaikoilla. 

H u one rake n n u k set. Hietaman liikennepai· 
kalla valmistui yhden perheen asuinrakennus, sauna 
ja ulkohuonerakennus. Saarijiirvellii a1oitettiin 2· 
perheen asuinrakennuksen ja saunan rakennustyot. 
Kuruisevalla valmistui sisustustoita lukuunottamatta 
2-perheen asuinrakennus ja sauna. 

Valiaikaisia ruokalarakennuksia rakennettiin 2 kpl 
sekii yhteismajoitusparakkeja 5 kpl. Perheellisia 
kantatyontekijoitii va1·ten pystytettiin 7 kp1 parak
keja. 

Vies t i 1 a itt e e t. Alvajarven-Muuraksen vii
lille asennettiin puhelinjohtopari. 

R a d a n v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t. Suo-
1ahden uuden ratapihan pohjoispiiahii.n asennettiin 
sahkoistetty opastinturva1aitos. 

~riveden---J i:imsan mutatiemkennus. 

Vuonna 1950 jatkettiin manaskuussa 1938 aloitet
tuja toita ja valmistui radasta aikaisemmin 1iiken· 
rteelle avatun 34 km pituisen osan Orivesi--Evajarvi 
lisiiksi 22 km pituinen ratao a Eviijiirvi--Jiimsa siina 
miiiirin, etta se heiniikuun 15 piiiviista lukien voitiin 
avata kokokuorma1iikenteelle ja marraskuun 1 piij. 
viinii tiiydelliselle henkilo- ja tavaraliikenteelle. 

Varojen kaytto: 

Siirtynyt vuode1ta 1949, 19 Pl. 
I: 15 . . . ........... . .. . . .. . 

Myonnetty vuodelle 1950 
Myonnetty lisiiii vuodelle 1950 .. 

mk 736 165: 20 
" 245 000 000:
" 23 500 000:--

mk 269 236 165: 20 
Kiiytetty vuonna 1950 . . . . . . . . . . , 237 431 229: 70 

Siirtyy vuodelle 1951 . . . . . . . . . . mk 31 804 935 : 50 

Suoritetut tyot: 
Pen gerry sty o t . Pengerrystoitii jatkettiin 

piiiiasiallisesti rataosa1la Eviijiirvi--Jiimsa, mutta 
osaksi myos Olkko1an satamaradal1a ja rataosalla 
Jiimsli.-Jiimsiinkoski sekii Oriveden a eman veturi
talli· ja asetteluraiteilla. 

engerrystoitii on suoritettu ja raidesoraa kulje· 
tettu vuonna 1950 sekii rautatierakennuksen alusta 
1ukien 1iihinnii seuraavan taulun mukai ·e ti, 

Rum m u t j a s i 11 at, Olkko1an satamaradalla 
valmistui kaksi rumpua. 

Seuraavista silloista poistettiin valiaikaiset janne
rakenteet sekii naiden tilalle asennettiin lopulliset 
terlisjiinteet: Nytkymenjoen sillat pl 2 269 (jm 9 m), 
pl 2 359 (jm 9 m) ja p1 2 526 + 15 m (jm 1 m) 
sekii alikulkusilta p1 2 517 (jm 10 m). Jiimsiinjoen 
sillan, p1 2 854 + 3.5 m, maatuet valmistuivat 1opulli
sesti ja marraskuussa aloitettiin taman sillan Rans· 
kasta tuotetun 48 m paiijanteen asennustyot. 

Liiukipohjan maantiensiirrolla, p1 1 365, valmistui 
lopullisesti jm 10 m ylikulkusilta. 

P ii. ii 11 y s r a k e n n e. Piiaraidetta nau1attiin 30 
kg/m kiskoilla 17 354 m. Sivuraiteita naulattiin Ori· 
veden, Nytkymen, Alhojiirven ja Jiimsiin liikenne
paikoilla yhteensa 3 110 m. 

Vaihteita naulattiin eri liikennepaikoilla yhteensii 
19 kpl. 

A it auks e t j a tie t. Maantiensiirto pl 1 355 
+ 15 (Liinkipohja) sekii Liinkipohjan liikennepaikan 
tulotiet valmistuivat ja tiet avattiin liikenteelle. 
Maantiesiirtoa pl 1 680 jatkettiin. Jiimsiin aseman 
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Tyola.Ji 
_____ v~. _1_95=0~---1 Pa.ljous 

Pa.ljous Kus;:~nus vv. 1938-1950 

Penger·rystyot: 
Laskuojien kaivua .. .. ....... . ...................... . ........ . . 
Maata ojista penkereeseen .... .... ..... .. ....... . .............. . 

» sivuun . ... .. .. .......... . .... . ... .. ............. . 

3 615 m• 1291662:- 44 929.9 m• 
6 978 ~ 1690 514:- 70 416 

11219 >) 2 017 604:- 29 855.5 l) 

rataleikkauksista penkereeseen ........................... . 31306 ~ 14 460 829: 75 732 024 
& • sivuun .... . . ....... . .. . . .......... .. . . . 12 548 3 056 455:- 58 322 

Lisamaata penkereeseen ... . . . ...... ..... . ..... . ............. . . . 
• • normaa1iradan j tiDilla .......... ......... . 

16 263 6 367 965:- 151 912 
108 672 » 34 998 54b: 70 496 061 

Sivu- ja laskuojien louhimista ................................. . 
Rataleikkauksien ojineen louhimista . . ........ . .......... . ...... . 

973 & 940 368:- 4 062.5 
14 748 » 15 938190: 30 29b 022.6 » 

Maakivien louhirnista ............... .. . ..... . . ............. ... . 456 >) 279 795:- 53 277.5 l) 

Penkereen alustan vahvistamista . .... . ........................ . 601303:-
Tuki- ja keilamuuria . ...................................... . . . 407 » 501062:- 2 293.5 & 

Kiviverhousta . .. . ........ . ................................. . . . 248 m• 117 723:- 10 315.5 m• 
Multa-, turve- ja soraverhousta . ... ................... . .... .... . 11244 » 3192 4:- 112 242 
Salaojaa ..................................................... . 
Kiviheittoa . . ................................................ . 

199 m 102 934:- 983 m 
1 614 m• 594 296:- 2 922 m• 

P iiiilly srakenne: 
Raidesoraa normaaliradan juniUa ........... . .. . .... . ......... . . 46 218 t 

tulotien rakentaminen aloitettiin. KyHitien siirto, 
pl 2 517 + 16.851 sekii. tilustien siirto, pl 1 930 + 15, 
valmistuivat. 

Varojen kiiytto: 

Tasoristeilyjii. tehtiin 15 kpl. 
Huon era ken n u k set. Oriveden aseman vetu

ritalli valmistui. Alhojii.rven liikennepaikalla valmis
tui yksi 1-perheen asuinrakennus sekii. aloitettiin lii
kennerakennuksen ja talousrakennusten tyot. Jiimsii.n 
liikennepaikalla valmistuivat asemarakennus ja tava
rasuoja. Vii.liaikaisia majoitusparakkeja rakennettiin 
2 kpl. 

Vies t i 1 a itt e e t. Viestijohdot kunnostettiin 
Evii.jarven ja Jii.msii.n liikennepaikkojen vii.lilla. 

R a d an v a r u s t e e t . Oriveden asemalla valmis
tui vaunuvaaka. 

J oe'T18WU/11r-Koveron rautatim·akennus. 
Joensuun-Koveron radan rakentamista jatkettiin 

vuonna 1950 yksinomaan tyollisyyden turvaami eksi 
myonnetyilla varoilla. 

Tyola.JI 

·pengerrystyot: 

Myonnetty vuodelle 1950, 19 Pl. 
V: 1 .. . . . .... .. .. . ......... mk 160100 000:-

Kii.ytetty vuonna 1950 . . . . . . . . . , 158 914 747: -

mk 1185 253:-
Varattu vuonna 1951 maksettavia 

vuoden 1950 menoja varten ... ......:'.:.' __ 1_ 1_6_5_0_0_0_: _ 
J·aannos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 20 253:-

Suoritetut tyot: 

P en g e r r y s t y o t. Rata-alueen raivaus saatiin 
suurimmaksi osaksi suoritettua ja pengerrystyot aloi
tettiin koko rataosalla. 

Pengerrystoitii. on suoritettu vuonna 1950 sekii. rau
tatierakennuksen alusta eli 1 piiivastii. joulukuuta 
1949 lukien seuraavasti: 

Pa.ljous 

v. 1950 I -----..--~~--- Pa.ljous 
Kustannus vv. 1949-1950 

mk 

Rata-alueen raivausta ..... . . . . ......... . ........ .. .......... .. . 34.8km 6 388 259:- 44.2km 
Laskuojien kaivua ja jarjestelya . . . . ... . . . .. .................. . . 
Maata ojista penkereeseen ............. ...... ........ . .. . ..... . . 

• sivuun .. . .. . . . ....... ... ................ . ....... . 

2104 m• 435161:- 2139 m• 
18 557 6104 657:- 18 572 & 

2111 439 865:- 2111 » 
rataleikkauksista penkereeseen ........ . . _ ... . ........... . 

• » sivuun .. . .... . .......... . ... . ......... . 
70 720 48 258 978: - 70 720 

60 129 301:- 60 
Lisamaata penkereeseen ..................................... . . 

» » normaaliradan junilla .................. . 
3 973 1 530 31:- 3 973 

2 517 404:-
Rataleikkauksien ojineen louhimista . . .................. . ...... . 
Maakivien louhimista . .... . ....... ....... . .. .. ...... .. ....... . . 

3194 >) 10 732 560:- 3194 
2 852 1 510 268:- 2 852 

Kiviverhousta . ....... .... ..... .......... .... . ................ . 20 m• 7 245:- 20 m• 



-39-

Rum m u t j a s i 11 at. Rumpuja valmistui 4 kpl 
ja tyot aloitettiin 7: llii. muulla. 

Huon era ken n u k set. Keskijii.rven liikenne· 
paikalla valmistuivat ratavartijan asuinrakennus ja 
sauna. .Joensuun asemaravintolan, jota aluksi kii.yte· 
tii.ii.n rautatierakennuksen toimistotarkoituksiin, raken· 
nustyot aloitettiin. Vii.liaikaisia huolto· ja varasto· 
rakennuksia on valmistunut 45 kpl. 

Vies t i 1 a itt e e t. .Joensuun-Koveron vii.lille 
asennettiin 2-johtoinen kirkasjohtolinja. 

Siilinjiirven-Juankosken rautatierakennus. 

Tyot tii.llii. rautatierakennuksella aloitettiin 1 pa1· 
vii.nii. joulukuuta 1949 ja jatkettiin niitii. vuonna 1950 
yksinomaan tyollisyyden turvaamiseksi myonnetyillii. 
varoilla. 

Tyolaii 

Pengerrystyot: 

Varojen kii.ytto: 
Myonnetty vuodelle 1950, 19 Pl. 

V: 1 ....................... mk 149 600 000:-
Kii.ytetty vuonna 1950 . . . . . . . . . , 137 782 675: -

mk 11817 325:
Varattu vuonna 1951 maksettavia 

vuoden 1950 menoja varten . . , 3 800 000: -
.Jii.ii.nnos ................ . ..... mk 8 017 325: 

Suoritetut tyot: 
P e n g e r r y s t y o t. Rata-alueen raivaus saatiin 

suurimmaksi osaksi loppuunsuoritetuksi ja pengerrys· 
tyot aloitettiin koko rataosalla. 

Pengerrystoitii. on suoritettu vuonna 1950 sekii. rau· 
tatierakennuksen alusta eli 1 piiiviistii. joulukuuta 
1949 luk:ien seuraava.sti: 

Paljous 

v. 1950 I -----.--=-,-:-;-:--c-:-:-- Paljous 
Kustannus vv. 1949-1950 

mk 

Rata-alueen raivausta .... . . . .................................. . 39.2km 
439 m• 

3 615 • 
967 

3178 744:-
134 775:-

2187 635:-
279 863:-

35 946 563:-
108 849:-

3 385 209:-
2 518 930:-

139160:-
12163 997:-

655 450:-
905: -

31710:-
31420:-

42.0km 
585 m• Laskuojien kaivua ja jarjestelyii. ......................... . ..... . 

Maata ojista penkereeseen . .... . ....................... .. ...... . 3 615 • 
t sivuun .... . ..................................... . 967 

rataleikkauksista penkereeseen ............ . ....... . ... . . . 62 080 63 215 
& » sivuun ......................... . ... . .. . 182 

11533 
182 

Lisamaata penkereeseen ....................................... . 11 533 
~ & normaaliradan junilla ............ . ...... . 670 670 

Sivu- ja laskuojien louhimista ............... . ..... . ..... . ..... . 217 217 
4388 
1412 

Rataleikkauksien ojineen louhimista ........................... . 4 388 
1412 Maakivien louhimista ......................................... . 

Tuki- ja keilamuuria ......................................... . 

I 
Kiviverhousta . : .. . ............. . .......... . ........... . ...... . 
Multa-, turve- Ja soraverhousta ...... . ....... . . . ..... . ........ . 1116 ID'I 1116 

Rum m ut j a s i 11 at. Rumpuja valmistui 4 kp1 
ja tyot a1oitettiin 11: llii. muulla. 

H u on e r a k e n n u k s e t. Vii.liaikaisia huolto· ja 
varastorakennuksia pystytettiin yhteensii. 52 kp1. 

Vies t i 1 a itt e e t. Siilinjii.rven-.Juankosken vii.· 
lille asennettiin 2-johtoinen kirkasjohtolinja. 

Pohjois-Suomen radankorjaukset. 
Sodassa hii.vitettyjen pohjoisten rataosien korjaa· 

mista jatkettiin kuten edellisenii.kin vuonna. Ounas· 
joen viiliaikaisen pukkisillan purkamisen takia oli vii.· 
liton 1iikenneyhteys Rovaniemeltii. Kemijii.rven radalle 
v. 1950 katkenneena 25. 4.-1. 6. vii.lisen jiiii.nliihdon 
ja suurimman kevii.ttulvan ajan. Vii.litontii. yhteyttii 
Kemijii.rveltii. Sallan radalle voitiin yllii.pitii.ii. vain, 
kuten edellisinii.kin vuosina, Kemijoen jii.ii.lle raken· 
nettua raidetta pitkin, joka oli kiiytossii. 13. 1.-
15. 4. 1950 viilisen ajan. 

V a r o j e n k ii. y t t o (Rovaniemen 
Siirtynyt vuodelta 1949, 19 Pl. 

I: 12 ...................... mk 
Myonnetty vuodelle 1950, 19 Pl. 

I: 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Myiinnetty vuodelle 1950, 19 Pl. 

piiri) : 

6 503 071: 60 

714 199 000: -

V: 1 ...................... . " 84 800,000: -
mk 805 502 071: 60 

Kii.ytetty vuonna 1950 . . . . . . . . . , 652 315 502: 55 
Siirtyy vuodelle 1951 . . . . . . . . . . mk 153 186 569: 05 

Suoritetut tyot: 

Pen gerry s .t yo t. Pengerrystoitii. esiintyi mai· 
nittavasti vain Rovaniemen uudella ratapihalla ja 
Kelloseliin liikennepaikalla sekii. vii.hii.isessii. mii.ii.rin 
Kemijii.rven-Sallan piiii.radan osalla. Mainituista 
leikkauksista sekii. sorakuoppa·alueilta kaivettiin 
maata yhteensii. 26 790 m3. 

Rum m u t j a s i 11 at. Ratasiltojen muuritoitii. 
suoritettiin viidellii. sillalla, yhteensii. 789 m3 muuria. 
Betonikantisista silloista valmistui Posiontien 6.5 m 
vapaa·aukkoinen alikulkusilta km: llii. 975 + 967 m. 

Kertomusvuoden aikana on kotimaasta ja u1ko· 
mailta hank:ittuja siltateriiksiii saapunut ja asennus· 
tiiitii suoritettu seuraavasti: 

Ounaskosken sillalle 4 kp1 16.5 m levyjii.nteitii. sekii. 
3 kpl 35.52 m, 2 kp1 70.56 m ja 1 kpl 71.04 m ris· 
tikkojiinteitii. Englannista. Asennustelineet saatiin 
valmiiksi ja asennustyot aloitettiin heiniikuussa; 

Suutarinkorvankosken sillalle 1 kpl 30 m ja 2 kpl 
70 m ristikkojii.nteitii kotimaasta. Asennustelineet 
saatiin valmiiksi ja asennustyiit aloitettiin marras· 
kuussa; 

Raudanjoen sillalle 1 kpl 60 m ristikkojii.nteitii. 
Ranskasta. Asennustelineet saatiin valmiiksi uitto· 
aukkoa lukuunottamatta vuoden lopulla; 

Kulusjoen sillalle 1 kpl 21 m levyjii.nteitii. Rans· 
kasta; 
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Vikajoen II sillalle 1 kpl 42 m ristikkojanteitii. 
Ranskasta; 

Pirttijoen sillalle 1 kpl 18 m levyjii.nteitii. Englan
nista. Siltajanne asennettiin lopullisesti paikoilleen; 

Kemijoen pii.iivii.ylan sillalle 1 kpl 70 m ja 1 kpl 
84 m ristikkojii.nteita kotimaasta. Asennustelineet 
saatiin valmiiksi ja asennustyot aloitettiin marras
kuussa; 

Koivuvii.yliin sillalle 1 kpl 60 m ristikkojiinteitii. 
Ranskasta. Asennustelineet saatiin valmiiksi vuoden 
lopulla; 

N orvionvii.ylan sillalle 1 kpl 60 m ristikkojii.nteita 
Ranskasta; 

Kaakamojoen sillalle 2 kpl 35 m ristikkojiinteitii. 
Ran kasta. Asennustelineet saatiin valmiiksi vuoden 
lopulla; 

Raumojoen sillalle 1 kpl 35 m ristikkojauteita 
Ranskasta. Asennustelineet saatiin vahiii ta vaille 
valmiiksi; 

Tengclionjoen sillalle 2 kpl 45 m ristikko- ja 1 kpl 
21 m levyjanteita Ranskasta; 

Iso Jaukkurin sillalle 1 kpl 10 m hitsattuja levy
jiinteita kotimaasta. Janne asennettiin lopullisesti 
paikoilleen; 

Koivnojan sillalle 2 kpl 12 m hitsattuja levyjan
teita kotimaasta. Janne asennettiin lopullisesti pai
koilleen. 

Tiesiltojen muuritOitii. on suoritettu kahdella siUalla 
yhteensa 915 m3. Betonikantisia ylikulkusiltoja val
mistui 5, joissa suoritettiin terasbetonitoitii yhteensa 
358 m3. Vii.liaikaisten siltojen kunnossapito on jat
kunut edelleen. 

P a a 11 y s r a k en n e. Raidesoraa kuljetettiin nor
maaliradan jnnilla 31 208 m3. Raidetta naulattiin 
Rovaniemen uudella ratapihalla, Ounaskosken ja Suu
tarinkorvankosken siltojen sekii Kemijoen pii.aviiylan 
ja Sipovaaran valisillii rataosilla, yhteensii. 5.46 km 
seka raidetta tuettiin ja oiottiin 23.132 km, minka 
lisiiksi naulattiin 16 kpl vaihteita. 

A it auks e t j a tie t. Kursun ja Salmivaaran 
liikennepaikoille tehtiin ymparysaitaa 1 0 0 m. Kos
tamon kylatien siirto valmistui ja luovutettiin asian
omaiselle tienhoitokunnalle. Kursun ylikulkusiltaan 
liittyvii tiensiirto otettiin valmistuneena liikennekiiyt
tOon. Tietoitii jatkettiin kuudella liikennepaikalla ja 
tiensiirrolla paaasiassa tyottomyystoinii. 

H u o n e r a k e n n u k s e t . Rovaniemen uudella 
ratapihalla aloitettiin asemapiiiillikon asunnon raken
nustyot sekii jatkettiin edellisena vuonna aloitettuja 
veturitallin ja varikkorakennuksen muuraustOita. Ro
vaniemen uusi tavara-asema luovutettiin valmistut
tuaan liikennekiiyttoon. Kemijiirvellii valmistuivat 
yksi asuinrakennus, veturitalli ja ratamestarin varas
torakennus. Pajulan liikennerakcnnukscn ja tavara
suojan perustustyot saatiin valmiiksi. Kelloseliin lii
kennepaikalla valmistui yksi asuinrakcnnus talous
rakennuksineen eraitii viihaisia viimeistelytoita lu
kunnottamatta. Lam·ilan liikennepaikalla valmistui 

pumppuhuone ja vesiviskuri. Lisaksi on suoritettu ai
kaisemmin valmistuneiden puisten rakennusten til
kitsemis- ja tiiytteiden tiivistiimistOita. 

Ra.uta.tietutldmukset. 

Varojen kaytto: 

Myonnetty vuodelle 1950, 12 Pl. 
XII: 6 ........ . .. . ....... . mk 

Kaytetty vuonna 1950 ...... . . 
" 

Siirtyy vuodelle 1951 ........ . Ink 

Suoritet tutkimuk et: 

J yvaskyliir~r-Si:iyniitsalon ratastiiUnta: 

2 000 000:-
1166 291:-

833 709:-

Vuonna 1935 tutkittiin tayskoneellisesti rautatie· 
rakennusosaston toimesta ja Joh. Parviaisen Tehtaat 
Oy:n kustannuksella ratasuunta Jyviiskylii-Rauan· 
lahti-Siiynatsalo ja vuosina 1946-47 niinikiian tiiys· 
koneellisesti mainitun teollisuuslaitoksen seka J yviis· 
kylan kaupungin kustannuksella Jyviiskyliin-Saynat
salon Piiijantcen rantaa seuraava ratasuunta. Tay
dennystutkimuksia viimeksimainitulla suunnalla suori· 
tettiin vielii kesiillii 1950 ja saatiin nama tutkimukset 
maastossa suoritetuiksi. 

Oulur~r-Kuusamon ratasuunta: 

Oulun-Kuusamon ratasuunnalla, joka vuonna 
1926 tutkittiin puolikoneellisesti, aloitettiin syys· 
kuussa vuonna 1950 Eduskunnan lausuman toivomuk· 
sen ja kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion 
11. 5. 50 antaman tutkimuspiiiitoksen mukaisesti tiiys· 
koneellinen tutkimus, joka keskeytettiin talven tulon 
vuoksi. Vuonna 1950 saatiin mainitulla ratasuUJmalla 
tutkituksi 42 km. 

V oyTi'flr-J epuan ratasuunta: 

V. 1950 kesiillii toimitettiin Vaasan kaupungin seka 
Oravaisten ja Jepuan kuntien kustannuksella tiiyden· 
tiivii. tutkimus Vaasasta Oulun radalle suunnitellulla 
ratasuunnalla, Voyrin-Jepuan viilisella osalla, joka 
Voyrissii yhtyy vuonna 1946 tutkittuun Vaasan-Har· 
miin ratasuuntaan. Maastotutkimukset saatiin syys· 
kuun kuluessa paiitokseen. 

Tutkittu suunta erkanee mainitusta Vaasan-Hiir· 
man suunnasta Voyrin kirkonkyliin luoteispuolella ja 
ylittiiii. Voyrin-Maksamaan, Voyrin-Oravaisten sekii 
Tukurin-Kimon maantiet suuntautuen Oravaisten 
kirkonkyliin eteliipuolella sijaitsevaan Kimon kyliiiin. 
Taallii se ylittiiii Voltin-Oravaisten maantien ja kul· 
kee edelleen Peusalan kyliin kautta Oravaisten-J e· 
puan maantien kaakkoispuolta seuraten Jepualle, 
jossa se ylittaen ensin Jepuan-Alahiirmiin ja sitten 
Jepuan-Voltin maantiet sekii. Lapuanjoen haarautu· 
mat yhtyy Pohjanmaan rataan Jepuan aseman etelii· 
puolella. Tutkitun suunnan pituus on 37 450 m ja on 
se maastoltaan helppoa. 

K !l.ytetyt mll.!l.r!l.ra.ha.t. 

Vuonna 1950 kaynnissa olleisiin rautatierakennuk
siin ja radankorjauksiin niiden aloittamisesta alkaen 
vuo ittain ja yhteensii. kaytetyt rahamaiiriit samoin· 
kuin niihin ja rautatietutkimuksiin kaikkiaan vuonna 
1950 kiiytetyt varat, tliysiksi markoiksi tasoitettuina 
ilmeneviit seuraavasta taulukosta. 
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Kontlomaki- Suolahti- Orivesi- Joensuu- Slilinjarvi- Pobjois-Suomen 
Vuosi Talvalkoski Haapajii.rvi Jamsii Kovero Juankoskl radan-

korjankset 

1938 I 44 313 178: - 1601382:- 491053:- I I vv. 1934-1938 
1939 29 912 353:- 10 081576: - 11861449:-
1940 4 443 701: - 6 333 869: - 16 931 281: -
1941 3 67 966: - 5 027 573:- 19 759 320:-
1942 5 391173:- 6 348 928:- 19 493 313:-
1943 6 373 486:- 6 333 637:- 12 097 374: -
1944 4 031845: - 4 050136: - 14 468 874: - 2 883 980:-
1945 3 958 285: - 5189 915:- 49 228 700:- 296 997 93 :-
1946 - 11195 484:- 65 452150:- 326 454 944: -
1947 - 8 529 765:- 80 948 931:- 339 537 032: -
1948 - 15 428 320:- 189 617 400: -I 258 442 627: -
1949 989 757: - 132 613 904: - 285 250 322: - 17 020 94 7: - 13 865126: - 365 733 237: -
1950 29 885 969: - 228 650 716: - 237 431 230: - 171 893 800: - 143 779 350:- 659 633 999: -

1 t33167 713: -I 441 385 2on: -11 oo3 031 397: - 1188 914 747: -1157 644 476: - I 2 249 683 757:-

Y h t e e n s ii. v u o n n a 1 9 5 0: 

Rautatierakennukset ja radankorjaukset 1471 275 064:-
Rautatietuth.'imukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166 291: -

v. 1951. 

Rautatierakennu.kset. 1951. Lisiiksi aloitettiin heiniikuussa tyiit uudella 
Murtomiien--Otanmiien rautatierakennuksella. Vuonna 1951 jatkettiin tiiitii Kontiomiien-Taival

kosken, Suolahden-Haapajiirven ja Oriveden-.Tiim
siin rautatierakennuksilla, joiden lisiiksi suoritettiin 
vuonna 1944 aloitettua odassa tuhottujen Pohjois
Suomen ratojen korjaamista. Samoin jatkettiin tyiit
tiimyyden lieventiimiseksi tarkoitettuja tiiitii .T oen
suun-Koveron ja Siilinjiirven-.Tuankosken rautatie
rakennuksilla. Viimeksi mainitut tyiit lopetettiin kui
t enkin kulkulaitosten ja yleisten Widen ministeriiin 
antaman piiiitiik en mukaan 25 piiiviinii marraskuuta 

Varoja kiiytettiin ja tiiitii suoritettiin rautatiera
kennuksilla ja muilla rautatierakennusosaston alaisilla 
tyiipaikoilla seuraavasti : 

6 

Kontiomi:ien-Taivalkosken rautatierakennus. 
Vuoden 1951 piiiiasiallisina tyiikohteina olivat Pe

siiikyliin-Suomussalmen haararadan pengerrys- ja 
rumputyiit. Lisiiksi suoritettiin syksyllii ja joulukuun 
alh.-uun valmistui Hyrynkankaan-Laajan viilisen 17 
km pituisen rataosan kiskotus. 

Tyillaji 

Pengerrystyot: 
Rata-alueen raivausta .... . ..... . .... .. . . ......... . ......... . .. . 
Laskuojien kaivua ................. . ................ . ......... . 
Maata ojista penkereeseen .. . ... . ... .. ........ . ................ . 

~ sivuun . .... .. ...... . ... . ~ ........ . .............. . 
rataleikkauksista penkereeseen ... . .. ... .......... . ...... . 

>> » sivuun . .................... . ......... . 
Lisamaata penkereeseen .. . ...... .. ......... . . . .............. . . . 

» » normaaliradan junilla ...... . .... .. ... . .. . 
Rataleikkauksien ojineen louhimista ...... . .... . ......... .. .... . 
Maakivien loulumista ..... . . . .... . ... . .... . ... . .... . ... . ...... . 
Penkereen alustan vahvistamista .......... . ........... .. ....... . 
1'uki- ja keilamuuria ....... . . . ........ . .... . .. . .... . . . ....... . 
Kiviverhousta ................................................ . 
Multa-, turve- ja soraverhousta .... . ............. . . . ....... .. .. . 
Salaojaa ................... . ................. . ............... . 

Pi:ii:illysrakenne: 
Raidesoraa normaaliradan junilla .... . . . .................. . .... . 

v. 1951 I ----._,---=---,..---- Paljous 
Kustannus vv. 1934-1951 

mk Paljous 

735 m' 
1 697 )) 
1118 

18 750 » 
492 

2 536 » 

817 >) 

269 >) 

626 589:-
182 000:-
413 528:-
495 939:-

9307 772:-
183 713:-
828 472:-

2 511022: -
211139:-

327 696: -

50 877 m• 
121 619 ~ 
45116 

724 358 ~ 
40 554 )) 

188 141 ~ 
182 437 & 

49 666 * 
17 563 )) 
1103 m• 

10 327 m• 
21390 m• 

375 537 * 
1515 m 

J 
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Varojen kii.ytto·: 
Myonnetty vuodelle 1951, 19 Pl. 

I:16 ............. . ........ mk 100000000:-
Kii.ytetty vuonna 1951 . . . . . . . . , 97 307 004: -
Siirtyy vuodelle 1952 . . . . . . . . mk 2 692 996: -

Tyollisyyden tw·vattminen: 
Varattu vuonna 1951 maksettavia 

vuoden 1950 menoja varten, 
19 Pl. V: 1 v. 1950 ...... . . mk 500 000:-

Myonnetty vuodelle 1951, 19 Pl. 
v: 1 .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 29 000 000: -

mk 29 500 000:
Kii.ytetty vuonna 1951 . . . . . . . . , 26 035 405: -
Jii.ii.nnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 3 464 595: -

Suoritetut tyot: 
P eng err y sty o t. Pengerrystoitii. on suoritettu 

ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1951 sekii. rautatie
rakennuksen alusta 1ukien edellisen taulun mukaisesti. 

R u m m u t j a s i 11 at. Rumpuja valmistui 6 kpl. 
Salmijoen 12 m jii.nteinen levysilta, p1 3 361 asen
nettiin paikoilleen. 

P a ii.l1 y ~rake nne. Pii.ii.raidetta naulattiiu 30 
kg/m kiskoilla 17 050 m ja sivuraidetta Laajan lii
kennepaikalla 680 m. Raiteen tukeminen ja oikomi
nen aloitettiiu ja valmistui sitii. kertomusvuoden ai
kana n . 2 km. 

H u o n e r a k e n n u k s e t . Aikaisemmin rakenne
tuissa rakennuksissa suoritettiin erii.itii. korjauksia. 

TyOiaji 

Suolahden-Haapaja1·ven rautatierakenn'Us. 

Toitii. jatkettiiu vuonna 1951 rataosilla A.ii.nekoski 
-Saarijii.rvi ja Haapajii.rvi-A.1vajii.rvi sekii. Suolah
clen uudella ratapihalla. 

Varojen kii.ytto: 
Siirtynyt vuodelta 1950; 19 Pl. 

I: 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 623 315: -
Myonnetty vuodelle 1951, 19 Pl. 

I: 16 ....................... , 196500000:-
mk 197 123 315: -

Kii.ytetty vuonna 1951 . . . . . . . . , 193 190 313: -
Siirtyy vuodelle 1952 . . . . . . . . . . mk 3 933 002: -

Tyollisyyden turvaarninen: 

Varattu vuonna 1951 maksettavia 
vuoden 1950 menoja vart1m, 
19 PL V: 1 v. 1950 . . . . . . . . mk 

Myonnetty vuodelle 1951, 19 Pl. 
V: 1 ...................... . 

" 

4 000 000:-

73 500 000:-
mk 77 500 000:

Kii.ytetty vuonna 1951 . . . . . . . . , U 084 404: -
Jiiiinnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 3 415 596: -

Suoritetut tyot: 
P e n g e r r y s t y o t. Pengerrystoitii on suoritettu 

ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1951, sekii rautatie
rakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

Paljous 

V. 1951 I -------.-=cc===-- Paljous 
Kustannua vv. 1938-1951 

mk 

.. . Pengerrystyot: . 
LaskuOJien ka1vua ............................................ . 2 927 m• 1023170:- 16 845 m• 
Maata. ojista penkereeseen .................... . ...... . ......... . 3 053 » 1273 773:- 37 435 » 

• sivuun ....... . ........ . ............ .. ............ . 202 70 271:- 10 560 
rataleikkauksista penkereeseen ................. . ..... . .. . 67 679 46171295:- 509 520 

» » sivuun .. . .... .. ................... . ... . 11745 5 987 029:- 47 650 
Lisamaata penkereeseen ... . . ..... .. ....... . ... . .... . .. . ....... . 4 202 » 1885 443:- 119 535 t 

» & normaaliradan junilla ........ . ...... . .. . . 526 553:- 51426 • 
Sivu- ja laskuojien loubimista ................. . .. . ...... . ... . . . 78 » 84116:- 461 » 
Rataleikkauksien ojineen louhimista ... . ........... . ........... . 2 233 » 4838 630:- 18 592 » 
Maakivien louhimista .. ....... . .............. . .... . ........... . 5 355 » 4439 887:- 70 995 » 
Penkereen alustan vabvistamista ... . .... . . . ................... . 41246:-
Tuki- ja keilamuuria ........... . .................. : .......... . 779 >) 1 718 044:- 5102 » 
Kiviverbousta .......... . ..................................... . 351 m• 413 979:- 4 913 m• 
Multa-, turve- ja soraverhousta ............. . .. . .... . ......... . 2 395 & 224525:- 31 757 & 

Salaojaa ............... . . . ............ . ........ . .. . ....... . .. . 79 m 359189:- 1 533 m• 
Kiviheittoa ...................... . ....... . ................. . . . 158 m 

Ptiiillysrakenne: 

Raidesoraa normaaliradan junilla .............................. . 780 m• 142 835:- 87 187 

Rum m u t j a s i 11 at. Rumpuja valmistui 14 
kpL A.ii.nekosken 214 m pituinen teriisbetoninen rata
silta, p1 416 + 10 m, valmistui reunakiviii ja kaiteita 
1ukuunottamatta. Nalkinsalmen 60 + 16 m jii.nteisen 
terii.ssillan, p1 658 + 6.2 m, maatukien ja pilarin 
perustukset valet1tiiu. Naarako'sken 14 + 40 + 14 m 
jii.nteisen terii.ssillan, p1 714 + 8 m, maatukien ja 
pi1areitten betonoimista jatkettiin. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. Xii.ne
kosken aseman tulotiet valmistuivat liikonnekuntoon. 
Hietaman liikennepaikan 1u1otien pengerrystoitii. jat
kettiiu sekii. a1oitettiiu Kumisevan liikennepaikan 
tu1otien ja tiensiirron, pl 1 05()-1 075 m, rakentami
nen. TasoitustOitii. suoritettiin Suolahdl}n, Hietaman, 
Saarijii.rven ja Kwnisevan liikennepail(oilla. 

Kotakennii.ii.ntien katusil1an, va. 7.0 m, pl 434 + 
4.9 m, perustustyot a1oitettiin. 

H u on e r a k e n n u k s e t. Suolahden uuden ase
marakennuksen perustukset ja kantavien sellllen 
muuraustyot valmistuivat. Saarijii.rven liikennepai-
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kalla valmistuivat 2-perheen asuinrakennus, sauna 
ja ulkohuonerakennukset, lisii.ksi aloitettiin 4-perheen 
asuinrakennuksen ja tavarasuojan rakentaminen. 
Kumisevan liikennepaikalla valmistui 2-perheen ulko
huonerakennus. Viiliaikaisia majoitus- ja huolto
rakennuksia pystytettiin yhteensii. 31 kpl. 

Vies t i I a i't teet. Puhelinjohtopari asennettiin 
vii.leille Pihtipudas-Alvajii.rvi ja Muuras-Haapa
jarvi. 

R a d a n v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t. Haa
pajarven asemalla aloitettiin kiiii.ntoiavan peruskuo
pan kaivutyot. 

Oriveden-J iimsiin rautatierakennus. 

Vnonna 1951 jatkettiin marraskuussa 1938 aloitet
tuja toitii. ja valmistui radasta aikaisemmin liiken
teelle avatun Oriveden-.Jii.msii.n rataosan lisii.ksi 
4 km pituinen tehdasrata .Jii.msii.-.Jii.msii.nkoski 
siina mii.ii.rin, etta se 1. 7. 1951 voitiin avata tavara
liikenteelle taysin vaunukuormin. Edellisen lisii.ksi 
kiskotettiin rataa .Jiimsii.nkosken liikennepaikalta teh-

Tyolaii 

PengerrystyOt: 

dasalueelle 1770 m Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n 
kustannuksella, jolla osalla tavaraliikt>nne myos alkoi 
21. 8. 51. 

Varojen kiiytto: 

Siirtynyt vuodelta 1950, 19 Pl. 
I : 15 ................ .. ..... mk 31804935:50 

Myonnetty vuodelle 1951, 19 Pl. 
I: 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 206 000 000:-

mk 237 804 935: 50 
Kiiytetty vuonna 1951 . . . . . . . . , 226 064 328: 50 
Siirtyy vuodelle 1952 .......... mk 11 740 607:-

Suorit~tut tyot: 

P e n g e r r y s t y o t . PengerrystOitli. jatkettiin 
pii.iiasiassa rataosalla Evii.jii.rvi--.Tii.msii...!.....Jli.msii.nkoski 
sekii Olkkolan satamaradalla. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kulje
tettu vuonna 1951 sekii. rautatierakennuksen alusta 
Iukien seuraavasti: 

Paljous 

V. 1951 I 1-----.--""""=--.,...--- Paljous 
Kustannus vv. 1938-1951 

mk 

Laskuojien kaivua . ...... . . . ................... . . . .. . ......... . 1 734 m• 626 673:- 46 663.9 m• 
72 161.0 » 
29 948.5 

1 745 » 
93 

M:aata ojista penkereeseen ................................... .. . 
» » sivuun ........... .. ......... ... .............. . .. . 
» rataleikkauksista penkereeseen .... ... . . ... .. . . ...... .' .. . . . 53150 
~ » sivuun ................ . ... . .... . .. .. ... . 10 009 

5 369 t 

91292 » 
Lisamaata penkereeseen ... . ... .. . . . ....... . ...... . ........... . 

» ~ normaaliradan j unilla .. . . . . . ..... ... ... . 
Sivu- ja laskuojien louhimista ................. · .. . .... . ........ . 
Rataleikkauksien ojineen louhimista ............... . ... . .... . .. . 6 083 t 

Maakivien louhimista ......... . .. . ..................... . ...... . 91 ~ 

Penkereen alustan vahvistamista ....... . ....................... . 
46 t 

8 m• 
'l'uki- ja keilamuuria .......... . .......... .. . ........ . ........ . 
Kiviverhousta .............. . ............................. . ... . 

522 ~ 

335 m. 
Multa-, turve- ja soraverhousta .. ........... ........ ...... . . .. . 
Salaojaa ... . ........................... . . . .. . . . . : . . ......... . . 
Kiviheittoa ................. , .......... ............ ........ . . . 55 m• 

Raidesoraa normaaliradan ;J~~~:sr~~~~:· ........................ I 45 180 & 

470 046: -
17 577: -

19 277 603: -
3 602 380: -
1636307: -

37 324 570: -

12 233 662:-
39 306:-

532 923: -
39 571:-

2 760:-
58 054: -· 

471847:-
32 290:-

785174 
68 331 

t57 281 
587 353 

4 062.5 >) 

301105.6 • 
53 368.5 I) 

2 339.3 » 
10 323.5 m2 

112 764 • 
1318 m 
2 977 m3 

Rum m u t j a s iII a t. Olkkolan satamaradalla 
valmistui kolme rumpua seka Alhojii.rven Iiikenne
p:}ikan tulotiellii. yksi. 

A i t au k s e t j a tie t. Maantien siirtotoitii. 

Jii.msii.njoen 12 + 48 + 12 m jii.nteinen levy- ja 
ristikkosilta, pl 2 854 + 3.5 m, valmistui Iopullisesti. 
Olkkolan satamaradalla valmistuivat ylikulkusillan, 
pl 30 + 10 m, maatuet, joille asennettiin 16 m Ievy
janne. 

Evii.jiirven tiensiirrolla, pl 1 680, valmistui Iopulli
sesti 9 + 12 + 9 m jii.nteinen terii.sbetoninen ylikulku
silta, sekii. .Jamsii.n-Lahden maantiensiirrolla, pl 
30 + 10 m, betoninen holvisilta, va. 3:o m. 

P a a 11 y s r a k e nne. Paii.raidetta naulattiin 30 
kg/m kiskoilla 4 427 m ja sivuraiteita .Jii.msii.n ja 
.Jamsii.nkosken liikennepaikoilla yhteensii. 1 412 m, 
sekii. vaihteita eri liikennepaikoilla yhteensii 14 kpl. 

Oriveden, Evii.jii.rven j'a Lankipohjan liikennepaikoilla 
jatkettiin. Tiensiirrot pl -1 255 + 10 m ja pl 1 355 + 
15 m luovutettiin tie- ja vesirakennuspiirin hoitoon 
20. 12. 51. Tuloteiden rakentamista Jii.msii.n ja Alho
jii.rven liikennepaikoilla jatkettiin. Olkkolan satama
radalla pl 30 + 10 m aloitittiin .Jii.msii.n-Lahden 
maanticn siirtotyot. 

Huon e r a k en n u k set. Oriveden asemalla vai
mistuivat pumppuhuone ja vesiviskuri. All1ojii.rven 
liikennepaikalla valmistuivat liikennerakennus ulko
huonerakennuksineen sekii sauna ja ;L-perheen asuin
rakennuksen ulkohuonerakennus. .Jii.msii.nkosken ase
malla aloitettiin tavarasuojan rakennustyot . 
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Varojen kaytto: 
Varattu vuonna 1951 maksettavia 

vuoden 1950 menoja varten, 
Radau rakentamista jatkettiin vuonna 1951 yksin

omaan tyollisyyden turvaamiseksi myonnetyilHi va
roilla. Tyot 'tiiJlii rautatierakenuuksella, kun tyottO
rnyytta ei ilmaantunut, lopetettiin kuitenkin kulku
laitosten ja yleisten toiden ministerion antaman paa
toksen mukaan 25 pii.ivana marraskuuta 1951. Valtio
neuvoston suostumuksella jai tallii rautatierakennuk
sella vielii ainoaksi tyokohteeksi Lappeenrannan
Joensuun maantielle, radan pl 181 + 16.1 m kohdalle 
tulevan ylikulkusillan rakentaminen. 

19 Pl. V: 1 v. 1950 . . . . . . . . mk 1165 000:
Myonnetty vuodelle 1951, 19 Pl. 

V ; 1 • • • • . • • · • · · • · • • • • • • • · · · 11 83 940 000; -
mk 85105 000:

Kaytetty vuonna 1951 . . . . . . . . 11 84 255 733: -
Jaannos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 849 267: -

Suoritetut tyot : 
Pen gerry sty o t. PcngerrystOita jatkettiin 

koko rataosalla ja on niltii suoritettu vuonna 1951 
seka rautatierakennuksen alusta lukien seuraavasti : 

Tyolaii 
v. 1951 I 

------,----,K=-u'""st_a_m_m_s_ vv. i9~~~951 
Paljous mk 

Pengerrystyot: 
Laskuojien kaivua .......... . ................... . ...... .... . .. . 517 ro• 161775:- 2 656 m• 
Maata ojista penkereeseen . ................. . .... .. ..... . . .. ... . 

~ sivuun .................... . .. . ... . .... . ..... . . . .. . 
5 593 1 719 332: - 24162 » 
2 926 1002 075: - 5 037 

rataleikkauksista penkereeseen . . . .................... . .. . 35104 » 23187 601:- 105 82-! 
• sivuun ....... .. ............... . . . ..... . 525 201839:- 585 

Sivu- ja laskuojien louhimista . .. ...... . . . ... . .. ... .... . . ... .. . . 20 13 673: - 20 
Rataleikkauksien ojineen louhimista ....... .. .... . .. . .. .. .. . ... . 2 525 6 564 232: - 5 719 
Maakivien loultimista . ... . . .. ........................ . . . ...... . 376.5 )) 283 853:- 3 228.5 l) 

Kiviverhousta .... . .... . ............ . ................. . . .. .... . 20 m• 9 200:- 40 m• 

Rum m u t j a s i 11 at. Rumpuja valmistui 8 kpl. 
P1 181 + 16.1 m kohdalla o1evan ylikulkusillan, va. 
7.3 m, peru tukset ja siipimuurit va1ettiin. 

ministerion antaman paatoksen mukaan 25 paivana 
roarraskuuta 1951 yhdessa edelliimainitun J oensuun
Koveron radan kanssa. 

P a a 11 y s r a k e n n e. J oensuun asemalla nau1at
tiin sivuraidctta 260 m. Varojen kaytto : 

Varattu vuonna 1951 maksettavia 
vuoden 1950 menoja vartcn, 

H u on era ken n u k set. Joensuun asemaravin
tolan ensimmiiinen rakennusvaihe saatiin paatokseen, 
ja rakennukseen sijoitettiin Joensuun-Koveron ja 
Siilinjarven-Juanko ken rautatierakennusten yhtei
nen toimisto seka asuinhuoneita. Keskijiirven liiken
nepaikalla valmistuivat ratava:rtijan asuinrakennuksen 
ulkohuonerakennus ja kellari. 

19 Pl. V: 1 v. 1950 . . . . . . . . mk 3 800 000:
Myonnetty vuoclellc 1951, 19 Pl. 

V; 1 ..... . . · . · · .. · . · · .. · · · · 11 96 060 000; -
mk 99 860 000:

Kaytetty vuonna 1951 . . . . . . . . 11 96 066 871: -

S iilinjiirven,-J uankosken rautatierakennus. Jaannos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 3 793 129:-

Suoritetut tyot: Joulukuun 1 piiivii.na 1949 aloitettuja toita jatket
tiin vuonna 1951 yksinomaan tyollisyydeu turvaami
seksi myom1etyilla varoilla. Tyot tallii. rautatieraken
nuksella 1opctettiin kulkulaito ten ja yleisten tOiden 

Pen gerry s t yo t . Pengerrystoita jatkettiin 
koko rataosalla ja on niita suoritettu vuonna 1951 
seka rautatierakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

Tyolai i 
v. 1951 I 

------,----,K=-us'""t-a-nn_u_s_ vv. i9ai~~951 
Pal jous mk 

Pengerrystyot: 
Laskuojien kaivua .. . .. . .... . .... . . . . . .. . ........ . .. . ......... . 3 021 m• 1085 999:- 3 605 ill' 
Maata ojista penkereeseen . . ................ _ ...... . .. _ .. .... . . . 4 390 l 718 426:- 8 005 

~ sivuun ..... .. .. . ..... . . . .. .. . _ . . ... . .... . . . .... _ . 484 126 353: - 1451 
rataleikkauksista penkereeseen .... . ... . . . ........... . ... . 20 907 >) 18 37b 149:- 84122 

~ » sivuun ................ . ... . .... . ... .. . . 777 153 425: - 959 
Lisiiroaata penkereeseen ............................ . .......... . 4 122.5 )) l 757 025:- 15 655.5 l) 

>> ~ normaaliradan junilla .................. . . 
Sivu- ja lasklwjien louhiroista ..... _ ............. . ............ _ . 
Rataleikkauksien ojineen louhimista ........ . ................... . 

159 919: - 670 
208 116 845: - 425 

6141.2 ~ 12 257 617: - 10 259.2 » 
Maakivien louhimista ... . . . .................. _ . _ .............. . 72 333 974:- 2140 
Tunnelin louhimista ja verhoamista .... . .... . ........... . .. . .. _ . 44 14 461:- 44 
Tuki- ja keilamuuria ................ . ..... . .................. _ 142 464 082: - 142 >) 

Kiviverhousta ......... . ........... . ...... . .. . ............. . .. . 54-2 m• 728 970: - 542 m2 
Multa-, turve- ja soraverhonsta ... _ . __ . ... _ . _ .... _ .... . ........ . 1116 
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Rum m u t j a s iII at. Rumpuja valmistui 15 kpl. 
H u o n e r a k e n n u k s e t . Rakennettiin 1 kpi 4-

perheeu parakkeja ulkohuouerakennuksineen viiiiai
kaista majoitusta varteu. 

Murtom,aen-Otanmaen mutatiemkennus. 

Mrutomaen-Otanmiien uudella, 26.1 km pituisella 
rautatierakennuksella, jonka aloittamisesta Eduskunta 
pii.ii.tti 13 piiiviina kesiikuuta 1951, aloitettiin tyot 
1 paivanii heiniikuuta 1951. Kertomusvuonna suori
tet.tiin tallii rautatierakennuksella piiiiasiassa raivaus
ja peugerrystoita seka tarvcaineiden hankintaa. 

Tytilaji 

Pengerrystyot: 

V a r o j en k ii y l to: 
Myonnetty vuodelle 1951, 19 Pl. 

I: 16 ..................... . mk 75 000 000:-
69 323 898:-Kaytetty vuonna 1951 ....... . 

-..:.;---:::-=,....,...,~-Siit·tyy vuodelle 1952 .. . ... . .. . " mk 5 676102:-
Tyollisyyden turvaamincn : 

Myonnetty vuodelle 1951, 19 Pl. 
V: 1 ..................... .. mk 15 000 000:-

1163 012 : -Kiiytetty vuonna 1951 .. .. .. . . 
.Jaiinnos . ............ . ...... .. -__;,;;--"h'~,-,;-:=::--" mk 3 361988:-

Suoritetut tyot: 
P eng e r r y sty o t. PengerrystOitii on suoritettu 

vuonna 1951 seuraavasti: 

Paljous 

v. 1951 

Kustannus 
mk 

Rata-alueen raivausta ... ..... .. .... ............... .... . . . . ..... .. ...... . 3 819 929:-
180 687:-
190 301:-
74 750:-

13 787 724:-
803 669:-
157 850: -

1138105:-

Laskuojien kaivua ja jarjestelya ........................................ . 337 m• 
145 • 
500 

Maata ojista penkereeseen .............................................. . 
•> sivuun . . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . ... . ........ . .. . . .. . .......... . 

rataleikkauksista penkereeseen ............... ...... ...... . . . .. . .. . . 17 322 • 
993 » & sivutm .... .. .... . ... ........ .. ... . ....... . . . . .. . 

Lisamaata penkereeseen ....................... . . . .. . ... . .. .. . ..... .. ... . 
» » normaaliradan j unilla ...... . .. . . ....... . . . . ...... . . 1 879 » 

890 • 
360 » 

Rataleikkauksien ojineen louhimista ..... ... .. .... . ...................... . 2 469 594:-
287101: -
69000:-

Maakivien louJ1imista ................................ . .. . ............. .. . 
Penkereen alustan vahvistamista ...... .. . . . ......... . . . . . ............... . 

Pengerrystoidcn yhteydessii rakennettiin yksi viili
aikainen rumpu sckii pukkisilta Katajapuron yli. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Murtomiien liikenne
paikalla aioitettiin 4-perheen asuinrakennuksen ra
kentaminen. 

Va.Iiaikaisia majoitusrakenuuksia pystytettiin 28 
kpl. 

K is k o t us valiaikaisilla 23.343 kg/m kiskoilla 
aloitettiin marrash."Uun alkupuolella, ja saatiin rataa 
kiskotetuksi vuoden loppuun mennessa n. 1.5 km. 

Pohjois-Suomen mdankorjaukset. 

J oulukuun 1 paiviista 1944 lukien rautatieraken
nusosaston tehtii.viiksi siirtynyttii., sodassa hiivitetty· 
jen pohjoisten rataosien korjaamista jatkettiin edel
leen vuonna 1951. Tyot oli edellisinii vuosina jaettu 
Rovaniemen piirin sekii 7., 8. ja 9. ratajaksojen kes
ken. Toiden huomattavan supistamisen vuoksi lope
tettiin kuitenkin Rovaniemen piiri erillisenii organisa
tiona vuoden alusta, ja en tyot siirrettiin 8. rata· 
jakson piiii.llikon alaisina hoidettaviksi. 

Rataosalla Rovaniemi-Kemijarvi saattoi liikenne 
siltojen valmistumisen johdosta jatkua koko kerto
musvuoden, lukmmottamatta kuuden piiivan keskey
tysta 19.-25. 4. vii.lisenii aikana Ounasjoen ja Sun· 
tarinkorvan lopullisten siltojen liikenteelle avaamiscn 
vuoksi. Kcinijiirvelta itiiiinpain oli liikenneyhteys 
olemassa jii.aradan kestoajan 9. 1.-16. 4. Koivu
vii.yliin sillan valmistuttua 24. 8. on ollut mahdollista 
normaalisti liikennoidii. koko rataosaa Rovaniemeltii 
valtakunnan rajalle saakka. 

Varojen kiiytti:i: 
Siirtynyt vuodelta 1950, 19 Pl. 

I: 17 ... .. ................. mk 2 255 523: 65 
Myonnetty vuodclle 1951, 19 Pl. 

I: 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 189 000 000:
Myonnetty vuodellc 1951, 19 PL 

v: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 27 000 000: -
mk 218 255 523 : 65 

Kiiytetty vuonna 1951 . . . . . . . . , 184 825 941: 65 
Siirtyy vuodellc 1952 . . . . . . . . . . mk 33 429 5 2: -

Suoritetut tyot: 
P c n gerry sty o t. Pengerrystoitii csiintyi vii.

hii.i essii miiiiriissii Keniljiirven-Sallan piiaradalla. 
Lisiimaata ajettiin penkereisiin 8 000 m3. 

It u m m u t j a s i 11 at. Ratasiltojen muuritoitii. 
suoritettiin vain Myllyojan ja Mato-ojan silloilla, yh· 
teeusii 280 m3. Terii.sbetonikantisista silloista val-
mistuivat seuraavat: 

Myllyoja 7.0 m jm km 
Hanhipuro 6.0 , , , 
Mato-oja 6.0 , , , 

923 + 146 m 
1095 + 334 " 
1125 + 827 " 

Kertomusvuoden aikana on siltojen asennustoitii. 
suoritettu seuraavasti: 

Kaakamojoen 35.0 + 35.0 m jm ristikkosillan te
rii.sjii.nteet asennettiin ja silta avattiin liikenteelle 
24. 4. 

Raumojoen sillan 35.0 m jiinteen asennustelineet 
saatiin valmiiksi, teriisjiinne asennettiin ja silta avat
tiin liikenteelle 21. 7. 
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Tengelionjoen 45.0 + 45.0 + 21.0 m jm sillan 
asennu telineet saatiin valmiiksi, terasjanteet asen
nettiin ja silta avattiin liikenteelle 1. 12. 

Ounaskosken 2 X 16.5 + 2 X 35.52 + 70.56 + 71.4 
+ 70.56 + 35.52 + 2 X 16.5 m jm yhdistetyn rauta
tie· ja maantiesillan asennu tyot suoritettiin loppuun 
ja silta avattiin liikenteelle 26. 4. 

Suutarinkorvan 35.'0 + 3 X 70.0 + 30.0 m jm yh
distetyn rautatie· ja maantiesillan asennustyot suori
tettiin loppuun ja silta avattiin liikenteelle 26. 4. 

Raudanjoen 60.o m jm ristikkosillan keskeneraiset 
asennustelineet valmistuivat, asennustyot suoritettiin 
ja silta avattiin liikenteelle 6. 11. 

Kulusjoen sillan 21.0 m tera levyjanne asennettiin. 
Vikajoki I 32.73 m jm ristikko illan asennusteli

neet valmistettiin ja silta asennettiin siirtyen niit
taustyo viela osittain seuraavalle vuodelle. 

Vikajolri II 42.'0 m jm ristikkosillan asennusteli
neet valmi tettiin ja asennustyo aloitettiin. 

Misijoen 32.7 3 m jm ristikkosillan asennustelineet 
valmistuivat. 

Poylionsalmen 2l.o m jm levysillan asennustyo 
suoritettiin ja silta avattiin liikenteelle 19. 9. 

Kemijoen piiiivayllin 70.0 + 2 X 84.0 + 70.0 m jm 
yhdistetyn rautatie- ja maantiesillan edellisena 
vuonna aloitettu asennustyo suoritettiin loppuun ja 
silta avattiin liikenteelle 24. 8. 

Koivuvaylan 60.0 m jm ristikkosilta asennettiin ja 
silta avattiin liikenteelle 24. 8. 

Norvionvayllin 60.o m jm ristikkosillan asennus
telineet valmistettiin, teriisjanne asennettiin ja silta 
avattiin liikenteelle 19. 9. 

Kii.smanjoen 60.0 m jm ristikkosillan asennusteli
neet valmistuivat. 

Kiehimlinjoen 84.0 m jm ristikkosillan asennus
silta valmistui ja sillan pystytys aloitettiin. 

P ii. all y s r a ken n e. Raidesoraa kuljetettiin nor
maaliradan junilla 35 000 mS. Uusia 30 kg/m kiskoja 
vaihdettiin 1.4 km ja raidetta tuettiin ja oiottiin 
31 km, minkii. lisii.ksi naulattiin 9 kpl vaihteita. 

A i t a u k s e t j a t i e t. Kursun ylikulkusiltaan 
liittyvii tiensiirto j a Lakijii.ngan tiensiirto luovutet
tiin tieviranomaisille. Tietoitii. jatkettiin Rovanie-

< 

I 
Kontiomii.kl- I Suolahtl-

I 
Orlvesl-

I " ~- Taiva.lkoskl Ha.a.pa.jiirvl Jam sa 

1938 44 313178: - 1601382: - 491053:-
VV. 1934-1938 

1939 29 912 353:- 10 081576: - 11861449:-
1940 4 443 701:- 6 333 869: - 16 931 281:-
1941 3 867 966:- 5 027 573: - 19 759 320:-
1942 5 391173:- 6 348 92 :- 19 493 313:-
1943 6 373 486:- 6 333 637: - 12 097 374:-
1944 4 031845:- 4 050136: - 14 468 874:-
1945 3 958 2 5: - 5189 915: - 49 228 700:-
1946 - 11195 484: - 65 452150:-
1947 - 8 529 765: - 80 948 931:-
1948 - 15 428 320: - 189 617 400:-

mk 33 709:-

" 
2 000 000:-

mk 2 833 709: 
Kiiytetty vuonna 1951 ....... . 

" 
1915 467:-

Siirtyy vuodelle 1952 .. . .. . ... . mk 91 242: 

Suoritetut tutkimukset: 
OulWJir-K wusamon rataswwnta. 
Kesiilla 1951 jatkettiin edellisenii. vuonna keskey

tyneitii. tutkimustoitii., jolloin tutkitun 42 km li aksi 
saatiin tutkituksi 50 km, eli ratalinja Pudasjii.rvelle 
saakka. 

Maanseliin-Kuhmon ratasuunta. 
Maanselii.n-Kuhmon ratasuunnalla, jolla vuonna 

1947 oli suoritettu metsiihallituksen toimesta tutki
muksia kapearaiteista rataa varten, aloitettiin kulku
laitosten ja yleisten toiden ministerion myonnettyii. 
tarvittavat varat syksyllii. 1951 normaaliraiteisen ra
dan edellyttii.mii. tiiyskoneellinen tutkimus, joka kes· 
keytettiin talven tulon vuoksi. Kertomusvuonna saa
tiin mainitulla ratasuunnalla tutkituksi 20 km. 

Kaytetyt mall.rli.ra.hat. 
Vuonna 1951 kii.ynnissii. olleisiin rautatierakennuk

siin ja radankorjauksiin niiden aloittamisesta alkaen 
vuosittain ja yhteensii. kaytetyt rahamii.iirii.t samoin
kuin niihin ja rautatietutkimuksiin vuonna 1951 kii.y
tetyt varat ilmenevat seuraavasta taulukosta. 

Joensuu-

I 
Sillinjarvi-

I 
Murtomaki-

I 
Pohjois-S uomen 

radan-Kovero Jua.ukoski Otanmliki 
korja.ukset 

2 883 980:-
296 997 93 :-
326 454 944: -
339 537 032: -
258 442 627: -

1949 989 757:- 132 613 904: - 285 250 322: - 17 020 947: - 13 865126: - 365 733 237:-
1950 
1951 

29 885 969:- 228 650 716:- 237 431 230: - 171 893 800: - 143 779 350:-
123 342 409: - 267 274 717: - 226 064 328: - 84 255 733:- 96 066 871:- 80 961910: -
256 510 122: -708 659 922: - 1 229 095 725:-273170 480:- 253 711347: - 180 961 910: I I 

Y h t e e n s a v u o n n a 1 9 5 1: 
Rautatierakennultset ja radankorjaukset 
Rautatietutkimukset . .... . ......... . ..... . . . 

1 307 702 714: -
1915 467:-

659 633 999: -
429 736 746: -

12 679 420 503: 
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IV. Liikkuva kalusto ja sen tarveainekulutus, konepajat 
ja sahkolaitteet. 

v. 1949. 

V etureita ja niiden rakenteen pamntamista koske
vat suunnitte~utyot. Vuonna 1947 aloitettua vetmien 
oljylii.mmityksen kokeilua jatkettiin kertomusvuonna
kin, jolloin oli kiiytiinnossii oljylii.=itteisinii. viisi 
Pr1-sarjan, neljii. Pr2-sarjan ja yksi Hr1-sarjan ve
turi. Kivihiilen saantimahdollisuuksien parantwninen 
toisaalta ja polttooljyn hinnan jatkuva nous11- toi
saalta antoi ailieen rajoittaa veturien oljylii.mmityk
selle muuttamisen yllii.mainittuiliin ky=eneen vetu
riin. 

Veturien kayttokoneiston osien voitelua varten oli 
vuonna 1946 suunniteltu oljya saii.stavii.t neulavoitelu
laitteet, jotka kuitenkin oli pakko poistaa vaihto
vetureista ja paikallisliikennevetureista siitii. syysta, 
etta neulavoitelulaite ei syota oljyii. riittavii.sti niissii. 
vetureissa, jotka joutuvat usein pysii.htymaan tai kul
kevat pienellii. nopeudella. Mainituista vetureista 
poistetut neulavoitelulaitteet korvattiin aikaise=in 
kii.ytetyilla oljysydamilla. Akselilaakerien voitelussa 
oli vuonna 1946 niinikaan voiteluoljyn saastamiseksi 
otettu kaytantoQn n. k. alavoitelujii.rjestelma osassa 
vetureita. Kertomusvuonna jatkettiin jarjestelman 
soveltamista Hk3-, Hk5-, Hv4-, Vk2- ja Vk3-veturei
hin ja laadittiin tarvittavat muutospiirustukset. 

Tyopiirustusten laatiminen Tv3-tavarajunan vetu
ria varten saatiin pii.ii.tokseen. Laadituista piirustuk
sista mainittakoon varsinkin tenderin rulla-akseli
laakerisovitukseen liittyvii.t piirustukset seka veturin 
kokoonpanopiirustus. 

Yhdysvalloista ostetuissa Tr2-vetureissa ei alun
perin ollut lainkaan mannanvarren etupii.an ohjausta, 
joka suunniteltiin nii.ille vetureille mannan tii.ydellisen 
ohjauksen saavuttamiseksi. Vetureissa oli mii.nnii.n
varren tiivisteenii. amerikkalaiset n. k. King-tiivisteet, 
joista ei ollut olemassa minkii.ii.nlaisia piirustuksia 
kii.ytettii.vissii. korjaustoiden suorittamista varten. Sen
tii.hden laadittiin kyseisten tiivisteiden tyopiirustuk
set. Hoyrykattilan Baldwin-varoventtiilista laadittiin 
samoin piirustukset. Venttiilijalustan korjausten yh
teydessa tapahtuvan osien kii.sittelyn helpottamiseksi 
osoittautui tarpeelliseksi tehdii. hytin kattoon venttiili
jalustan ylapuolelle luukku, josta myos laadittiin tyo
piirustukset. Lisii.ksi laadittiin mainitU-ille vetureille 
muitakin millimetri-mitoituksella varustettuja piirus
tuksia, jotka selvensivat ja tii.ydensivii.t alkuperii.isiii., 
amerikkalaisia tuumamitoin varustettuja piirustuksia. 

Yhdysvalloista o&tettujen Vr4-veturien mukana seu
rasi ainoastaan piirustusten fotostaattijii.ljennokset, 
joista ei voida ottaa uusia jii.ljennoksiii.. Nii.in ollen 
jouduttiin piirtii.mii.ii.n uudelleen tii.rkeimmii.t piirus
tukset kii.yttokoneistosta, pyorii.kerroista, jarrulait
teesta, sylinterista, hoyrykattilasta ja sen varu ti
mista mainittujen fotostaattijii.ljennosten uusintoina. 

Tr2-vetureissa kii.ytettyjen mannii.nvarren King
tiivisteiden osoittautuessa hyviksi kii.ytossii. alettiin 
vastaavanlaatuisten tiivisteiden suunnittelu myos 
Hr1-vetmeille. Lisii.ksi laadittiin piirustukset Hrl
ja Trl-veturien tenderien pyorii.kertojen laakeroinnin 
muuttamisesta rulla-akselilaakerisovitusta varten. 

Suunnilleen ensimmii.isen maailmansodan ajoista 
lii.htien on meillii. kii.ytetty vetmien pyorakertojen 

kammen- ja kytkintappien aineena nuorrutettavaa 
kTomi-nikkeliterastii., joka noina aikoina syrjiiytti 
suure=an lujuutensa ja kovuutensa ansiosta siihen 
saakka nii.iden osien aineena kiiytetyn tavallisen hiili
terii.ksen. Vielakin pare=an kulutuskestavyyden 
saavuttamiseksi kehitys on sittemmin muissa maissa 
johtanut siihen, etta nuorrutettavan krominikkeli
terii.ksen asemasta on alettu kiiyttii.ii. kyseiseen tarkoi
tukseen hiilityskarkaisu- eli n. k. pintakarkaisute
riista. Kun aineenlaadun vaihtaminen on osoittautu
nut ilmeisen aiheelliseksi veturien kayton yha tehos
tuessa, paiitettiin meillakin siirtyii hiilityskarkaistu
jen ka=en- ja kytkintappien kayttoon. Tata var
ten oli laadittava uudet tyopiirustukset ja tyo aloi
tettiin ensiksi Hv1-, Hv2- ja Hv3-veturien osalta. 
Mainituille vetureille laadittiin myos hitsatun terii.s
tulipesii.n piirustukset. Hitsatun rakenteen johdosta 
pienenevat kustannukset huomattavasti entisiin niitat
tuihin rakenteisiin verrattuna. 

Halkoliimmitteisten vetureiden tendereita varten on 
alustavien kokeilujen jalkeen suunniteltu n. k. vyory
tysportti, joka halkojen vyorytysannossa korvaa muu
ten tarvittavan etupinon. 

Veturikiiytossa tarvittavan hiekan antamista var
ten on erikoistyona laadittu piirustukset hiekananto
laitoksesta. Laitos toimii niin, etta kuivattu ja seu
lottu hiekka nostetaan paineilman avulla tornissa ole
vaan varastosailioon, josta se tarvittaessa valutetaan 
laskuputkia pitkin veturin hiekkasailioon. Itse hie
kanantolaitosten rakentaminen on siirtynyt myohem
min toteutettavaksi. 

Laadituista standardipiirustuksista mainittakoon 
uusitut piirustukset hytin ikkunoista seka sylinterin 
ilmanimu- ja varoventtiileista. Injektorien piirustuk
sista mainittakoon 8.5 = Sellers- ja 9 mm Fried
mann-RST-injektoreita ja Metcalfe-poistohoyryinjek
toria, luokka H/ J" varten laaditut piirustukset. 

Uusien veturien valmistusta Tampereen Pellava- ja 
Rauta-Teollisuus Osake-Yhtiossa ja Lokomo Oy:ssii. 
valvottiin. Kotimaisissa veturitehtaissa valmistui 
Lokomo Oy:lta 6 kpl kii.sittavasta Hrl-veturien ti
lauksesta vuodelta 1943 jaljellaolleet 2 veturia, joilla 
suoritettiin asiaankuuluvat koeajot. Tanskasta A/S 
Frichs'ilta vuonna 1946 tehdystii. 20 kpl Tk3-veturin 
tilauksesta suoritettiin Hyvinkii.an konepajalla koot
tujen 12 veturin lopullinen vastaanotto ja koeajot. 
Yhdysvalloista vuonna 1948 ostettujen 24 kpl Vr4-
veturin osalta suoritettiin kahden Helsingin kone
pajassa kootun veturin lopullinen vastaanotto ja koe
ajot. 

J" oulukuun 3 paivii.na sattuneen Pr2-veturin n: o 
1802 hoyrykattilan rii.jahdyksen johdosta suoritettiin 
tutkimus rii.jahdyksen syiden selvillesaamiseksi. Tut
kimuksen laajuuden ja erikoisuuden vuoksi siirtyi 
tii.mii.n tyon paii.ttii.minen seuraavalle vuodelle. 

Vaunuja ja niiden rakenteen parantamista koske
vat suunnittelutyot. Vuonna 1949 jatkettiin sailio
vaunuja koskevia toitii. = · taydentamii.llii. edellisena 
vuonna suunnitellun 2-akselisen 16 m3: n polttooljyn
kuljetusvaunun piirustuksia. Paatokseen saatiin ker 
tomusvuonna aloitetun, rautateiltamme aikaisemmin 
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puuttuneen, 3-akselisen 25 m3: n polttooljynkuljetus
vaunun suunnittelu- ja piirustustyo. 

Muista tavaravaunuja koskevista toistii mainitta
lwon, etta 120 tonnin suurkuormausvaunun suwmit
telutyotii jatkettiin. Lammin- ja jaiihdytysvaunujen 
seka osaan tallaisiin vaunuihin sij oitettavien liltan
kuljetuksessa tarvittavien laitteiden suunnittelu saa
tettiin loppuun. 

H enkilovaunuj en osalle tulleita suunnittelutoita oli 
imglantilaisen Stonen vaunuvalaistuslaitteen sijoi
tusta 4-akselisiin vaunuihin tarkoittavien piirustusten 
laatiminen. Suunnittelutyota tehtiin myos 4-akselis
ten matkustajavaunujen aluskehyksen piiaclyn vahvis
tamiseksi, koska entinen rakenne oli osoittautunut 
puskimien kohdalla ilmenneista taipumista piiiitellen 
liian heikoksi. Eclelliimainitun lisiiksi henkilovawmt, 
erikoisesti konduktoorivaunu, litt. Fo ja III Hen 
paiviivaunu, litt. Ei vaativat muutenkin ven ·attain 
paljon suunnittelu- ja piirustustyotii. 

Erikoisvaunut, yksipuoliueu lumiaura ja vauhalle 
avonaiseu tavaravaunun aluskehykselle suunniteltu 

jiiiihoylii, vaativat varsiu paljon suunnittelu- ja pii
rustustyotii. 

Yleisluontoisina toinii laadittiin vaunuja varten 
mm. pyorastojii koskevia piirustuksia ja suunnitel
tiin uusi, entistii vahvempi vetokoukku, jonka pienin 
murtokuorrnitus on 100 tonnia. 

Muunlaisia viihiiisempia erikoistehtiiviii olivat =
Ga- ja Gt- sekii Gb- ja Gd-vaunuihin haarukkatruk
kien kiiyton kokeilua silmiilliipitaen laaditut lmor
maussiltapiirustukset. 

Moottorivaunuj en ja -vetureiclen kiiyttokoneistojen 
erikoisosien piirustusten laadintaa jatkettiin edelleen. 
Myos rata-autoja varten tarpeellisia pyorastojii kos
kevia piirustuksia tehtiin. 

Tyojiirj estyksen mukaisesti t ehtiin tarjoustiedus
teluja ja kiisiteltiin saatuja .tarjouksia mm. uusien 
moottorivaunujen hankkimiseksi. Edelleen huolehdit
tiin vastaanottotarkastuksista, jolloin =· valvottiin 
uusien vaunujen j a niiden pyoriikertojen valmistusta 
Pasilan konepajassa sekii erilaisten laitteiden valmis
tusta j a hankintaa yksityisissii konepajoissa. 

Liiklcuvan kaluston korjaus vu.onna 1949. 

Korjattu liikkuvaa kalustoa 

Vetureita ja moottorivaunuja Renkiltivaunuja 1 ) Tavaravaunuja 
..,.,., 

I 
8< 

I 
.,.>d 

I 
.,-<1 ..,.,., 

I 
"'>d 

I 
,.-..,; ..,.,., 

I 
~< 

I 
~~ 

I 
,..< 

g ~= 3.~ Op Q ~= 3.~ 
o., g ~: o, 

~-t: .:l.~ ... ~ ....., ~= .:J.::G" .:J.e; 
p;·~ ~ - '< ....... < 

~- ~ ~~ ~ 9' ""' "" ~ ~- ""' "" ;:. ..:;. 

" ' 0:::::::' ffi' ~ · ;;;· 1Z' 1Z ' Si9 "' "' ;;; 

P iiiikonepajat 314 285 354 40 1066 1 709 11 5 707 1 1513 6184 79 
Hyvinkaa . .. .. . 2 11 20 - - - - - - -
H elsinki . . .. . . . 98 53 204 7 - - - - - - -
Pasila . . . . . . . . . 13 11 8 3 870 410 - 2 086 - 1 587 -
Turku .. . . ... .. 47 29 13 3 73 83 - 705 529 2 318 -
Vaasa .. . ..... . 52 64 31 9 24 38 1 548 143 260 11 
Oulu . . . . . . . . . . 26 29 58 6 45 115 10 1077 203 1123 68 
Kuopio 76 88 10 12 - - - - - - -
Pieksamaki ... . - - 10 - 54 63 - 1 291 638 896 -

Varikot - - 6 865 89 - 11644 32 - 4 077 45 698 382 
I varikkojakso - - 1 720 16 - 6 830 2 - 1 900 19 598 92 

II >) - - 1192 12 - 1 261 12 - 1 651 ' 7 543 90 
III >) - - 1 324 - - 899 3 - 23 ' 2 658 29 
IV >) - - 2 629 61 - 2 654 15 - 503 1 15 899 171 

Yhteensa I 3141 2851 7 2191 129 1 1 0661 12 3531 43 1 5 707 1 5 59o I 51 8821 461 

Konepajat: V altionrautateiden piiakonepajoja oli 
vuoden 1949 alussa 6, nimittain Helsingissii, Pasi
lassa, Turussa, Vaasassa, Oulussa ja Kuopiossa. 
Kuopion konepajan alaisena toimii toistaiseksi Piek
siimaen vaunukorjauspaja ja Helsingin konepajan 
osana toimi ns. Karjalan konepaja Hyvinkaalla 
heinakuun 21 piiiviiiin saakka, jolloin se yhdistettiin 
H yvinkiiiin paakonepajaan. Hyvinkaan uuden paa
konepajan aloitettua toirnintansa heinakuun 1 pai
viina oli valtionrautateiclen paiikonepajojen luku 
vuoden 1949 lopussa 7. Konepajain toiminta kerto
musvuonna ou paiiasiallisesti ollut edellisen vuoclen 
tyoskentelyn jatkoa, kohclistuen liikkuvan kaluston 
kunnossapitoon ja uusimiseen . Eriniiisiii tOita on 
vuonna 1949 suodtettu ylla olevan taulukon nnikai
sesti. 

Paitsi naitii toitii on paiikonepajoissa suoritettu 
muitakin toitii, joista erityisesti mainittakoon seu
raavat : 

He lsi n gin k one p a j ass a on toimitettu 115 
tays- ja 19 sisiipuolista kattilankatsastusta. 43 hoyry
kattilaa on korjattu ja liihetetty toisiin konepajoihin. 
Kattilakorjauksien yhteyclessii on tehty 21 uutta tuli
pesaii ja 37 tulipesiiii osittain uusittu seka 13 953 
tuli- ja lieskaputkea uusittu ja jatkettu. Valmistettu 
84 veturin savutorvea, 8 karja-auraa, 12 vesiviskuria 
ja 3 kaasunkuljetusvaunun sailiotii sekii korj attu 
379 veturin savutorvea, 105 karja-auraa, 123 vetu
rin tenderiii, 883 ilmapwnppua, 548 voidepumppua 
ja 2 kaivinkonetta. Pajassa on valmistettu =· 
4 533 puskimen paiita, 106 viilipuskinta, 106 veto-

1) Henkilovaunujen lukumiiiiraan sisaltyy myos posti-, ravintola-, j unailija- ja matkatavaravaunut. 
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koukkua, 65 kierto- ja kytk.intankoa, 5 715 jousilaat
taa, 23 johtokiskoa, 58 hoyrykuvun rcngasta, 86 mii.n
niinvartta, 5 250 voidckaukaloa ja 708 teriiskankea 
SE'kii korjattu 2 534 veturin ja 15 007 vaunun kanna
tusjousta. Rakennettu llimmitys-, vesi- ja viemii.ri
johtoja Virasojan, 'fampereen, Tornion, Vilppulan, 
Parolan, Lappeenrannan ja Kotkan asemille. Asen
nettu Kokkolan neljiin asuintalon ja Xanekosken 
autotallin liimmityslaittect, Toijalan aseman ja posti· 
talon W. C:t johtoineen, Kemin oljyvaraston siiilio 
ja putlruto sekii Kotkan oljysailioiden liimmityspuL
kistot. .Asennettu Hyvinklilin konepajan hoyrykatti
lain syottovesi- ja hOyryjohdot sliilioineen ja pump
puinecn, samoin hoyrykattiloiden polttoainejohdot 
siiilioineen ja pum.ppuineen seka kemikaliosailiot joh
toineen. Kuluksen, Misin, Koivun ja .Joutsijarven 
vesitorneihin asennettu siiiliot ja lii=ityslaitteet 
putkistoineen seka Kannuksen asemalle vesiviskuri 
johtoincen. Imatran tavara-asemalle asennettu uu i 
llimmityskattila ja Hankasalmen sahan huoltoraken
nukseen ja varastoon lii=ityslaitteet. Terlistii on 
konepajassa kiiytetty kaikkiaan 39 tonnia, josta pa
jassa 355 tonnia. Valim.ossa on valettu 11172 vetu
rin ja vaunun laakeripesaa, 2 785 laakeripesiin kantta, 
163 063 jarrutonkkiia ja -anturaa, 24 sylinterin 
kantta, 247 luistia ja luistinhakkiii, 1 750 miinniiu 
jousirengasainesta, 627 tulipesiinluukkujen kehystii, 
22 269 arinarautaa, 125 vesiviskurin osaa, 20 023 vaih
teen valitonkkiiii, 2 872 jarrulaitteen osaa, 28 retort
tin ja 13 tulistimen hoyrynkokoojaa. Kaikkiaan va
lettu 4 016 tonnia takkirautaa ja 67.2 tonnia messin
kivalua. 

Pas i Ian k one p a j ass a on valmistettu seu
raavat miiiiriit 4-akseli ia vaunuja: 17 III lk:n piiiva
vaunua, 5 konduktoorivaunua ja 1 opetus- ja koe
>aunu; 3-akselisia vaunuja: 30 siiiliovaunua; 2-
akselisia vaunuja: 600 avonaista tavaravaunua, 250 
katettua tavaravaunua, 10 matkatavaravaunua, 25 
liimmin- ja jiiiihdytysvaunua, 25 lihankuljetusvaunua, 
3 kaasunkuljetusvaunua ja 15 .AIV-liuosvaunua sekii 
3 lumiauraa. Uudelleen rakennettu 66 avonaista ta
varavawma ja 43 katettua tavaravaunua. Valmis
tettu 3 kiiiintOpoytiiii ja 21 veturitallin ovea sekii 
korjattu 1 kiiiintosilta, 1 dieselveturi, 1 kaivinkone ja 
1 lumiaura. Kiiytetty teriistii kaikkiaan 5 579 tonnia, 
josta pajassa 567 tonnia ja pultti- ja niittiosastolla 
858 tonnia. Valettu messinkivalua 36.G tonnia. 

T u r u n k o n e p a j a s s a on toimitettu 46 tiiys
ja 16 sisiipuolista kattilankatsastusta. Toisiin konc
pajoihin on liihetetty 16 korjattua hoyrykattilaa. 
Valmistettu 61 paria raidepuskimia, 13 kapcaraide
vaihdetta, 612 vaihteeukieltii, 547 vaihteen risteysta, 
462 vastakiskoa, 326 vaihteen asetinta ja 7 412 kpl 
muita vaihteen osia, korjattu 6 paria raidepuskimia, 
108 vaihteenkieltii ja 109 vaihteen risteystii, valmi~
tettu 2 874 kg muttereita ja pultteja, 2 692 eri
kokoista kannua, 19 sankoa, 400 palokippoa, 2 154 
lamppua ja lyhtyii, 21 vaatekaappia, 40 resiinaa, 
600 rikkala.piota, 258 ruuvikytkintii sekii korjattu 
2 134 veturin ja vaunun kannatusjousta. Teriistii on 
konepajas a kiiytetty kaikkiaan 614 tonnia, josta 
pajassa 244 tonnia ja messinkivalua valettu 16 ton
Jlia. 

V a a s a n k o n e p a j a s s a on toiruitettu 15 tii.ys
ja 25 sisiipuolista kattilankatsastu ta ja kattilan
korjauksien yhteydessii asenncttu yhteensii. 4 227 
uutta tuli- ja lieskaputkea, valmistcttu 290: n halko
mittavaunun rautaosat sekii korjattu yhteen ii. 2 Oi4 

7 

veturin ja vaunun kannatusjousta. Teriistii. on kiiy
tetty kaikkiaan 74.4 tonnia, josta pajassa 49.1 ton
nia ja messinkivalua valettu 1 i.2 tonnia. 

0 u I u n k o n e p a j a s s a on toimitettu 3 tiiys
ja 13 sisiipuolista kattilankatsastusta, valmistettu 2 
teriispalkkimaantiesiltaa, 2 nosturin laahaushakaa 
lisiilaitteineen, 1 halonvyorytysvaunun vetoteline, 
1130 kapeara:idesidekiskoa, 10 3-pyoriiresiinaa, 5 kuar
maussiltaa, 15 lumentyontolapiota, 1 kiisikiiyttoinen 
leikkauskone, 1 tuliputkimankeli ja 50 moukaria. 
Korjattu 11 lumiauravaunua, 4 rata-autoa, 7 kuorma
autoa, 5 betoninsekoituskonetta, 3 vintturia, 7 viiki- . 
vipua, 2 kaivinkoneen kattilaa, 3 kaivinkoneen kau
haa varsineen, 2 nosturin laahauskauhaa, 3 poltto
moottoripumppua, 23 halonsahauskonetta, 10 resiinaa 
ja 12 paloruiskua. Terastii on kiiytetty 93.7 tonnia, 
josta pajassa 34.5 tonnia ja messinkivalua valettu 
11. G tonnia. 

K u o p ion k one p a j ass a ja sen alaisena toi
miva sa Pie k s ii m a c n v au nun k or j au s p a
j ass a on toimitettu 38 tiiys- ja 32 sisii.puolista 
kattilankatsastusta, valmistettu yhteensii 793 veturin 
kiertokangen ja kytk.intangon laakeria, 9 kiertokan
kea, 18 kytkintankoa, 15 viilikytkintii, 25 viilipus
k.inta, 220 voidekuppia ja 14 avovaunun rautapyl
viiii.n oikaisulaitetta sekii korjllittu 261 vetw·in kan
natusjousta, 42 jarrukolmiota, 53 vetokoukkua, 24 
puskinta, 31 ruuvikytkintii., 153 jarrukenkiiii, 1 hoyry
akh.-umulaattoriveturi, 20 resiinaa, 3 lumiauraa ja 
36 kiiJ:ryii.. Teriistii on kiiytetty kaikkiaan 167 ton
nia, josta pajassa 70 tonnia ja messinkivalua valettu 
28.2 to=ia. 

H y v i n k ii ii n k o n e p a j a s s a on suoritettu 
12 :n Tanskasta ostetun veturin kokoonpano sekii 
tehty konepajan kiiyntiin saattamiseksi viilttiimiitto
miii kunnostamis- ja asennustoitii ja valmistettu 
suuri miiiirii erilaisia laitteita, joista tii.rkeimpinii 
mainittakoon: lipeiinkeittoallas, valkometallin sula
tusuuni, pajan kuumennusuuni, 5 ahjoa, 14 tenderin 
ja kattilan alusvaunua, 22 veturin korjausalustaa 
sekii joukko tyopoytiii. ja hyllyjii. 

Selontekovuoden aikana on piiiikonepajoissa tyo
tehon parantamiseksi suoritettu pienempiii laajennus
toitii sckii hankittu uusia koneita ja laitteita, joista 
huomattavim.pina toim.enpiteinii tiissii suhteessa mai
nittakoon: 

H e I s i n g i n k o n e p a j a a n on hankittu 5 hio
makonetta, 2 siihkohitsauskonetta, 2 siihkonosturia, 
1 jyrsinkone, 1 leikkauskone, 2 penkkiporakonetta, 
1 pistohoyliiyskone, 1 riippuseula, 1 sahauskone, 
2 pikasorvia, 1 siihkomoottori ja 1 sahanteriin teroi
tuskone. 

Pas i 1 an k one p a j a an on hankittu 5 peukki
hiomakonetta sekii henkilovaunujen pikakorjausosas
tolla suoritettu raiteenmuutoksia ja aluskehysosastolle 
asennettu ilmanvaihtolaitteet . . 

T u r u n k o n e p a j a an on hankittu 1 siihko
hitsauskone, 1 sii.hko-niitinkuumentaja ja 6 ruuvi
viikipyoriiii.. Vaihdeosastolle on jiirjestetty uusi pesu
ja pukubuone sekii. hitsauskoppi ja vara toalueelle 
rakennettu uusi 30 m pituinen raide. Kattilaosastolla 
rakennettu kanavat paineilma- ja siihkojohtoja var
ten, parannettu yleisvalaistusta ja rakennettu suoja
katos telinelaudoille. Konepajan pihalle on raken
nettu 1 000 kg:n kiinteiipylviiinen kaiintonosturi ja 
3 uutta polkupyoriitelinetta sekii noin 100 m uutta 
lankh.-utietii. 

3170-53 
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V a a s a n k o n e p a j a an on hankittu 3 pikasor
via, 1 leikkauskone, 1 kiilloituskone ja 1 ilmanpuris· 
tuskone. Pajarakennuksen yhteyteen on rakennettu 
10.7 m X 6.G m suuruinen sivurakennus messinkivali
moa varten. Konepajan alueella olevasta autotallista 
on eristetty kivisella vii.liseinallii yksi pilttuu, joka 
sitten vii.liovella yhdistettiin tyokaluosastoon. Tii.lla 
tavalla muoclostettuun uuteen osastoon on sijoitettu 
iyokalnosaston hiomakoneet ja karkaisuvii.lineet. 

0 u I u n k one p a j a an on hankittu 3 pylvii.s
porakonetta, 2 penkkihiomakonetta ja 1 sahkoniitin
kuumentaja. Viilausosaston sivuun on rakennettu 
laudoista 49.1 m2 suuruinen, kolme huonetta kii.sit
tava rakennus, josta kaksi !monetta on varattu tyon
johtajain konttoreiksi ja yksi lakkisepphln tyohuo
neeksi. Konetyoosaston vapauttamiseksi viilausosas
tolta sinne mcnevasta polysta ja kuuluvasta melusta 
rakennettiin nii.iden osastojen vii.liin puinen valiseinii. 
- pinta-alaltaan 76.2 m2. Uuden pesu- ja pukuhuo
neen rakentamista jatkettiin, niin etta vain sisa- ja 
sisustustyot jii.ivii.t vielii. kesken. 

K u o pion k one p a j a an on hankittu 2 sii.hko
moottoria. Konepajakoulurakennuksesta on jatka
malla ja uudelleen sisustamalla tehty erillinen kont
torirakennus. P i e k s ii. m ii. c n v au n u n k o r j a u s-

p a j a an on hankittu 1 sii.hkohitsauskone, 1 oiko
hoylii.kone, 1 poraus- ja talttauskone, 1 puusorvi ja 
1 tyokalujen hiomakone sekii rakennettu vaunuvaaka. 

H y v i n k ii. ii. n k o n e p a j a 11 a oli vuoden lo
pussa valmiina ja o ittaisessa kli.ytossa veturikor
jaamorakennus, pajarakennus ja lii.mpo- ja voima
keskus sekii. tii.rkeimmii.t nii.ihin kuuluvat laitteet, ku
ten hoyrykattilat, nostoranat, sahkolaitteet yms. 
Seuraavat tyokalukoneet hankittiin: 12 karkisorvia, 
1 shapingkone, 1 kylmii.saha, 4 mctallijyr inkonetta, 
1 tyokaluhiomakone, 1 terienteroituskone, 1 kovame
tallien hiomakone, 6 penkkihiomakonetta, 1 karu
sellisorvi, 2 pylvii.sporakonetta, 3 sii.hkohitsauskonetta, 
1 ilmapuristinkone, 1 puujyrsinkone, 1 pyorosaha, 
1 talttauskone, 1 oikohoyllikone, 1 tasohoylii.kone, 
1 teollisuuspolynimuri ja tii.ydelliset ruish"llmaalaus
Jait teet. 

Selontekovuonna tyoskenneltiin pii.ii.konepajoissa 6-
paivaisin tyoviikoin. Y1een ii. on tyoskennelty yh
dessa vuorossa, kuitenkin on erii.illa osastoilla tyos
kenllclty kahdessa vuorossa sekii. tehty ylitoitii. 

'funneiksi laskettnna oli varsinaisten tyoutekijiiin 
ja oppilaiden tyossii.oloaika sekii paakonepajoissa ettii. 
varikkokorjauspajoissa ja Riihimiien siihkokonepa
jassa seuraava: 

Tyotuntlen luku 

v. 1949 I v. 19i8 I V. 1947 

Paakonepajoissa • ••••••••••••••••••••••• •••• ••••• 0 • •• 9 538 903 8 592 259 8 793 562 
V arikkokorj auspaj oissa 0 ••••••••• • •••••••••••••••••••• 1 604 410 1477 434 1 320 282 
Sahkiikonepajassa • •• • •• •• 0 0 • •••• • ••• •• 0 •••••• • ••••••• 101455 113 083 104 527 

Yhteensal 11 244 768 I 10 182 776 I 10 218 371 

Val mist ear v o oli selontekovuonna scuraava: 

Valmistearvo mk 

V. 1949 I v. 1948 I v. 1947 

Paakonepajoissa ...................... . .. . . .. ......... 2 461663 854 1 891 778 297 1 333 921 825 
V arikkokorjauspajoissa ........................... . ... 253 496 262 203 431 545 85 343 717 
Siihkiikonepajassa •••••• 0 • ••••• • •••••••••••••••••• 0 0 •• 10 291 314 10 860 131 6 786 265 

Yhteensal 2 725 451 430 I 2106 069 973 I 1 426 051 807 

Tyontekijoitii ja oppilaita oli koncpajoissa yhteensii. vuoden 1949 pii.iittyessa: 

Tyonteldjiiin Juku 

v. 1949 I y 1948 I v. 1947 

Piiakonepajoissa ... .. ................. . . . ............. 4187 4017 3 938 
V arikkokorjauspajoissa • 0 ••• 0 •• •• • • •••• • ••••••• • •••••• 877 952 1108 
Siihkiikonepajassa . .. . ................................ 136 144 110 

Yhteensii 5 200 5113 5 156 

Konepajakouluista valmistui 44 veturinlammittajaii. 
ja 17 ammattimiesta. Uusia oppisopimuksia tehtiin 
48 veturinlammittii.jii.- ja 27 ammattioppilaan kanssa. 

Kasuri, Kohtavaara, Koitsanlahti, Lehmo, Lii.nki
pohja, Oulunlahti, Tiviii. ja Uusikaarlepyy. Sahkois
tcttyja liikennepaikkoja oli vuoden piiiittyessii. 52 . 

Siihlcolaitokset ja -laitteet. Kertomusvuoden aikana 
paatettiin varustaa sii.hkolaitteilla seuraavat 11 lii
kennepaikkaa: Heinavesi, Hiekkalahti, Hoytiimo, 

Eduskunnan myonnettya maariirahoja maaseudun 
sii.hkoistii.misen tukemiseen harvaan asutuilla seuduilla 
on Pohjois- ja Itli.-Suomeen perustettu uusia sii.hko
laitoksia, jolloin rautateillekin on avautunut mah-
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dollisuus siihkoistaii. huomattava maara liikennepaik
koja, joille tii.hii.n asti ei ole ollut mahdollisuutta 
saada sii.hkovirtaa. Taman laajasuuntaiscn maaseu
dun sahkoistii.misen johdosta rautatiet ovat voineet 
laatia jo tii.hii.n mennessii. suunnitelman, joka aluksi 
kii.sittii.ii. sii.hkovalaistuksen kaytiintoon ottamisen noin 
50 rautatieliikennepaikalla. Tamii merkitsee huomat
tavaa sosiaalista parannusta myos nii.illii. liikenne
paikoilla asuvien rautatielaisten asunto-oloihin. 

Uudet sahkolaitokset ovat ryhtyneet maascudun 
sahkoistii.miskomitean suositteleman esityksen mukai
sesti noudattamaan ns. tariffiyksikkojii.rjestelmaa, 
jonka mukaan kuluttajat suorittavat kii.yttoonsii. tulo
vien tariffiyksikkomiiii.rien perustcella linjarakennus
kustannusten korvaukseksi ns. liittymismaksuja sekii. 
varsinaisen kulutusmaksun lisii.ksi samoin tariffiyk
sikkojen perusteella mii.ii.rii.ttii.vii.n vuotuisen perus
maksun. Eduskunta on myontii.nyt rautatiehallituksen 
kaytettii.~·ii.ksi em. liittymismaksujen suorittamiseksi 
kertomusvuodelle 10 milj. markkaa. Li aksi on rauta
tiehallituksen kii.ytettii.vissii. ollut kuluneen vuoden ai
kana tii.tii. tarkoitusta varten edelliseltii. vuodelta siir
tynyt 2 milj. markkaa. 

Ennestaan sii.hkoistetyillii. liikennepaikoilla suorite
tuista uudis· ja uusimistoistii. mainittakoon seuraa
vat: 

Hyvinkiiii.n uuden konepajan vahva- ja heikkovirta
asennustoitii. on jatkettu huomattavassa mittakaa
vassa. Vuoden aikana valmistuivat mm. jo vuonna 
1946 Oy Stromberg Ab:ltii. tilatut suurjannitekytkin
ja jakolaitteiden hankinta- ja asennustyot ja tiimii.n 
hankinnan vastaanottotarkastus pidettiin 14. 12. 1949. 
Konepajan muuntajista on asennettu paikoilleen 8 
kappaletta. Hyvinkii.ii.n konepajalla otettiin 35 kV
jii.nnite kii.ytiintoon 8. 10. 1949. Puhelin-, henkilo
hah-u-, palveluskutsu- ja tyoaikakellolaitteiden asen
nus- ja hankintatyot valmistuivat osittain. 

Usealla liikennepaikalla on ratapihavalaistusta vuo
den kuluessa lisii.tty ja uusittu kii.ytettii.vissii. olleitten 
miiii.rarahojen puitteissa. Nii.ista mainittakoon Han
gon, Pasilan, Peipohjan, Riihimii.en ja Vaskiluodon 
ratapihavalaistuksen lisii.aminen, Haapamaen rata· 
pihavalaistuksen osittainen uusiminen kahdella valon
heitinvalaistuspylviiii.lla. Tampereen asemaratapiha
valaistuksen uusiminen kahdella valonheitinvalaistus· 
pylvaallii. pantiin alulle, samoin Tampereen Viinikan 
ratapihalle tuleva yhden valonheitinpylviiiin asennus
tyot. Hyvinkiiii.n ratapihavalaistuksen suurehkot lisii
tyot valmistuivat ja sanotun ratapihan liityntii.johto
jen kaapeloimistyot aloitettiin. Mii.iirii.rahojen niuk
kuuden takia saatiin Kotkan ratapihavalaistus uusit
tua vain matkustajalaiturien osalta kii.yttii.en ns. 
vaijerilamppuvalaistusta -rautapylviiin. Samalla 
muutettiin kaksi pii.ii.jakokeskusta suurehkoiksi valu
rautakoteloiduiksi jakokeskuksiksi. 

Valaistus- ja voimajohtojen uudelleen jarjestelyii. 
suoritettiin =· Haapamaellii., Kontiomiiellii., Lap
pecnrannassa ja Virasojalla. Kouvolan ratapihan 
toiseen muuntoasemaan liittyviit kaapeloimistyot saa
tiin suurin piirtein valmiiksi. Samoin e<lellisenii vuo
tena aloitettuja Hankasalmen sahan alueen kaapeloi
mistoitii. jatkettiin ja nekin saatiin suurimmaksi 
osaksi loppuunsuoritetuiksi. 

Tehon tarpeen jatkuvasti noustua Pasilan kone
pajalla ja VR:n Helsingin voima-aseman ja Pasilan 
konepajan vii.lisen suurjii.nnitekaapelin osoittautuessa 
poikkipinnaltaan riittii.mii.ttomii.ksi, ascnuettiin talle 
viilille uusi kymmenen kV:n 3 X 95 mm2 poikkipin-

tainen maakaapeli. Vaasan konepajan lisaii.ntyneen 
tehontarpeen tyydyttii.miseksi ja samalla jannitteen 
muuttamiseksi 380/220 V laadittiin suunnitelma. 
Kokkolan liikennepaikan vaihtovirtaan siirtymistyot 
pantiin alulle. 

Erinii.isiii. sii.hkoasetelmatoitii. suoritettiin useilla 
liikennepaikoilla. Mikkelin liikennepaikalla uusittiin 
vcturitallin liityntii. ja osa veturitallin asetelmista 
sekii. rakennettiin sii.hkoistetty halonantolava. Tam
pereen varikon uuden korjauspajan sii.hkoasotelma
tyot valmistuivat. Helsinkiin, Lappeenrantaan, Ou
luun ja Seinii.joelle rakennettuihin 24 huoneiston 
asuintaloihin asennettiin siihkoasetelmat. Kemijii.rven 
ja Rovaniemen liikennepaikoilla jatkettiin jiilleen· 
rakennus- ja uudistoitii.. 

Hii.meenlinnan liikennepaikalle hankittiin ii.ii.nen
vahvistuslaitteet. 

Liikkuvan kaluston varustamista sii.hkovalaistus
laitteilla jatkettiin. Vuoden aikana valmistui 29 hen
kilovaunua tii.ydellisin valaistuskoneistoin. Sii.hko
valaistuja vetureita valmistui 74 kappaletta. Vuoden 
lopussa oli 394 taydellisin valaistuskoneistoin varus
tettua vaunua ja 65 ns. liitevaunua sekii. 21" keskus
valaistua vaunua. Siihkovalaistuja vetureita oli vuo
den lopussa 26 , joista 7 keskusvalaistua. 

Yksi Porkkalan alueen kautta kulkevista junarun
goista varustettiin sahkotuulettimilla. 

Eri liil'ennepaikoilla on suoritettu pienehkojii. 
vahva- ja heikkovirtalaitteiden lisii.ys- ja uudistus
toitii, joiden h-ustannukset tyotii. kohden eivii.t ole 
ylittlineet 100 000 markkaa, vahvavirtatoitii. 159 yh
teensii. 1 004 305.55 markan arvosta ja heikkovirta
toitii. 62 yhteensii. 260 242.20 markan arvosta. 

Vuoden 1949 aikana puhelinjohtojen pituus lisaiin
tyi 915, opastinjohtojen 75 ja lennii.tinjohtojen va
heni 155 johdinkilometrillii.. Puhelinkeskuspoytien ja 
-koneiden lukumii.ara lisii.ii.ntyi 6, puhelinkoneiden 97 
ja lennii.tinkoneiden viiheni 20. 

Rautateiden viesti- ja vahvavirtapylvii.slinjojen 
vuosikorjaustyot suoritettiin tii.yskorjauksena 3 230, 
kevytkorjauksena 1 001, taajennuksena 52 sekii. siir
tona ja taajennuksena 76 ratakilometrillii.. Tiilloin 
pystytettiin 6 893 viesti- ja 1 163 vahvavirtapylvii.stii. 
sekii. 1 239 viesti- ja 388 vahvavirtapylviiii.n tyven
vahvikctta ja siirrettiin 582 viestipylviistii.. Vuoden 
1950 pylviisvaihtoa varten merkittiin 9 053 pylvii.stii.. 
Kaapeliasennustoitii suoritettiin 33 sekii sii.hkoisiii. 
opastin- ja turvalaitetoitii 36 eri liikennepaikalla. 
Rautateiden viesti- ja opastinjohtoja kunnostettiin 
28 279.6 johdinkilometriii. sekii posti- ja lenniitinlai
toksen johtoja 40 457.5 johdinkilometriii eli yhteensii. 
68 737.1 johdinkilometriii. 

Sahkokonepajassa korjattiin vuoden 1949 aikana 
1 060 akkumulaattoria ja paristoa, 2 564 heikkovirta
laitetta, 18 lasku- ja kirjoituskonetta, 658 leimasinta, 
37 lennii.tinkonetta, 106 lyijykepihtiii, 215 merkin
anto- ja turvalaitteiden osaa, 241 puhelinkonetta, 33 
puhelinkeskusta, 83 radiolaitetta, 55 seinii.- ym. kel
loa, llO sii.hkomoottoria, 784 vahvavirtalaitetta, 956 
paine-, nopeus- ja tulistusmittaria sekii. 8 439 seka
laista kojetta. 

Sii.hkokonepajassa valmistettiin 4 havaintovii.line
sarjaa, 400 hyllyii., kaappia ja laatikkoa, 2 hiiirion
vaimennuslaitetta, 48 johtorii.nniii., 15 jakkaraa, tuo
lia ja paperikoria, 2 kaapeli- ja kii.iimimiskelaa, 16 
kaapelinpii.ii.tetta, 136 kannatustelinetta j a ortta, 
4 kassalipasta, 1 kirjoituspoytii., 7 kone- j a varaus
kenttiiii., 3 murtosuoja- ja hii.lytyslaitetta, 4 pylvii.ii.n 
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nosturia, 7 opetusviilinesarjaa, 10 paria pylviiskenkia, 
20 pylvlisvyota, 132 taulua ja kehysta, 4 kpl talous
tikkaita, 1 tuuletin ja 5 valaisinta. 

Siihkokonepajassa tehtiin 101455 tyotuntia, tyon
tekijoiden ja oppilaiden keskimiiariiinen luku oli 42. 
Valmistearvo oli 10 291 31±: -. 

Saapuneidcn risteilylupa-anomusten perusteella au
nettiin vuoden kuluessa lupa 241 vahvavirta- ja 178 
heikkovirtaristeilylle. 

'iihkolaitteiden asennusanomu ten perusteella an
nettiin 122 valaistusjohtojen ja 13 puhelinjohtojeu 
asennuslupaa rautatiealueella oleviin rakeunuksiiu. 

Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknilliscu 
toimiston toimesta 76 ja ratainsinoorien toimesta 53 
seka sahkolaitteiden asennustarkastuksia sahkoteknil
lisen toimiston toimcsta 79. 

Valtionrautateiden omien sahkovoima- ja muunto
asemicn kiiyttotarkkailua jatkettiin siihkoteknillisessa 
toimistossa entiseen tapaan, samoin valvottiin liiken
nepaikkojen siihkonkulutusta ja siihkovirran hintojen 
tarkkailua. 

v. 1950. 
V etureita ja niiden mkenteen pamntamista koske

vat s~I'Unnittelutyot. J o edelliseua vuonna jouduttiin 
Yhdysvalloista ostettuja Vr4-vetureita varten la..'l.ti
maan piirustuksia tiirkeimmista veturin osista. Pii
rustusten laatimista jatkettiin kertomusvuouna ja ja
kaantuivat ne hoyrykattilan, karkeiden ja hicnoj en 
varustimien, puskinlaitteiden, jousiston ja tasaus
laitteiden, pyoriikertojen, hytin, hiekkasii.ilion, luistin
ohjaukscn ja jarrulaittecn osalle. Vu01ma 19± 
laailittujen piirustusten mukaan, jotka esittiivii.t ke
hykscn jatkamista ja veturin varustamista juoksu
telillii., suoritettiin Helsingin konepajassa muutostyo 
yhden veturin osalta. Tii.ten muutetulle veturille an
nettiin uusi sarjamerkki Vr5. Tiimii. rakennemuutos, 
joka suoritettiin v. 1948 kertomuksessa esitetyistii 
syistii, onnistui suunnitelman mukaisesti, mutta sen 
soveltaminen muih.in Vr4-vetureihin lykkiiiintyi kor
jausmiiiirii.rahojen niukkuuden vuoksi. 

Viime vuonna aloitettua tyopiirustusten laatimista 
hiilityskarkaistujen kammcn- ja kytkintappien val
mistamiseksi jatkettiin. Nyt laadittiin mainittujen 
ka=en- ja kytkintappien piirustukset Prl-, Pr2-, 
Tk3-, Tvl-, Vr1-, Vr2-, Vr3- ja Vr4-vetureita varten. 

Viime vuoden lopulla aloitettujen amerikkalais
mallisten miinnanvarren King-tiivisteiden suunnittelu 
saatiin suoritetuksi Hrl-vetureille kertomusvuoden 
alussa. Lisii.ksi laadittiin piirustukset Vr4-veturien 
mii.nniin- ja luistinvarren King-tiivisteistii. 

Tr2-veturien oltua kii.ytii.nnossii. kolme vuotta toclet
tiin erinii.isten osien kaipaavan vahvistamista. Naistii. 
osista, joista mainittakoon kannatusjouset, ristikap
pale ja tenderin vetolaite, laadittiin uudet tyopiirus
tukset. Kertomusvuonua ilmaantui nii.iden veturien 
tulipcsissa levyjen repeiimisiii ja sidepulttien katkeile
misia pii.iiasiassa tulipesiin alaosassa. Nii.itten tapah
tumien johdosta suoritettiiu tutkimuksia, joiden no
jalla voitiin pii.ii.tellii. vikojen johtuneen pii.iiasiassa 
seuraavien tekijoiden vaikutuksesta: 1) Tuhkalaati
kon vetoluukh-ujen jii.rjestely tuhkalaatikon sivusei
niin tulipesii.n pohjarenkaan vii.littOmii.ii.n lii.heisyyteen, 
josta jiirjestelysta on seurauksena, etta talvikiiyton 
aikana kylmii. palamisilma voi joutua suoranaisesti 
koskctukseen tulipesii.n seinii.mien kanssa jliiihdyttiicn 
siten tulipesiiu alaosaa ja aiheuttaen haitallisten 
liimpojii.nnitysten S)'lltymisen; 2) vallinneiden cri-

koisten kii.yttoolosuhteiden vaikutuksesta tapahtunut 
tulipesiin levyjen ainesominaisuuksien muuttuminen; 
il) kattiloiden hoidon osittainen epaonnistuminen 
kokcmuksen puuttuessa sen joh.dosta, etta kyseisten 
kattiloiden rakenne samoinkuin palamisilman johta
minen tulipesiiii.n on jossaiu miiii.rin poikkeava meillii 
yleisesti kiiytetyistii. suoritusmuodoista. Kattiloiden 
korjaamiseksi annettiin konepajoille tarpcelliset oh
jeet, samoin varikoille erikoisohjeet niiiden kattiloi
den hoitotoimenpiteitii. varten. 

Edellisenii vuonna oli Hv1-, Hv2- ja Hv3-vetureille 
laadittu hitsatun teriistulipesiin piirustukset. Kerto
musvuonna jatkettiin teriistulipesien suunnittelua laa
timalla niistii. piirustukset Pr1-, Pr2-, Tk3- ja Tv1-
vetureille. 

Kun parin viime vuosikymmenen aikana suoritetut 
tutkimukset ovat osoittaneet, etta vanhojen kokemus
periiisten siiiintojen mukaan mitoitetut veturin sylin
terin mii.nniinrenkaat ovat tarpeettoman leveitii., josta 
koituu haittaa korjauksissa, on asiaan kiinnitotty 
meilliikin huomiota ryhtymiillii kiiyttiimiiiin nk. ka
peita mii.nniinrenkaita. Tiitii varten on laadittu Pr2-, 
Hr1-, Tr1-, 'l'r2- ja Vr4-sarjan vetureita varten ka
pearenkaisten miintien piirustukset noudattaen lii
hinnii uusimpia saksalaisia normeja. 

Kun sodan aikana Saksasta ostettuja Pr2-sarjan 
vetw-eita varten ei ole ollut kiiytettiivissa hOyrykatti
lan tyopiirustuksia, ja kun varakattilan tilaaminen 
oli tullut piiiviijii.rjcstykseen, laadittiin tii.stii hoyry
kattilasta tiiydelliset tyopiirustukset. 

Sen johdosta, ettii. vuosien mittaan veturinkattiloi
den arinoista saadut kokemukset ovat osoittaneet, 
ettii. valurauta arinasauvojen aineena on kestii.viimpi 
kuin aikaisemmin k~iytetty valssattu teras, on arina
sauvojen kiiyton yhtcniiistii.miscksi suoritettu kaikkien 
vetw·isarjojen arinoiden ja arinasauvojen piirustus
ten tarkastus ja laadittu piirustukset valurautaisista 
arinasauvoista niitii vanhempia vetw-isarjoja varten, 
joihin niihclen kyseinen rakennemuutos vielii. oli suo
rittamatta. Kertomusvuonna laadittiin piirustukset 
valurautaisista arinasauvoista Hk5-, Hv4-, Hr2- ja 
Hr3-vetw·eillc osan tiistii. tyosta siirtyessii. seuraavalle 
vuodelle. Taman standardisoimisluontoisen tyon tu
loksena on vielii. mainittava se etu, etta valtiomauta
tiet ovat piiiisscet riippumattomiksi niistii. tekijoistii, 
jotka johtuvat valssilaitosten toimitusmahdollisuuk
sista. 

Tv1-veturien suhteen mainittakoon, etta niitii var
ten suunniteltiin tenclerin hitsaamalla valmistettavan 
vesi- ja hiilisailion piimstukset. Niinikliii.n suunni
teltiin Tvl-vctureita varten hitsaamalla valmistettava 
tulistajan hoyrynkokooja. 

Veturien varustinalaa koskevista piirustuksista 
mainittakoon Davies & Metcalfe'n 8 mm injektorin, 
Friedmann'in RST8-injektorin, R8-lubrikaattorin ja 
LF VII/7-X/8-poistohoyryinjektorien osien piirus
tukset. Kun kan ainvii.listen sopimusten perusteella 
liikkuvan kaluston vetolaitteiden lujuusvao.timuksia 
on lisii.tty, laadittiin veturien vetokoukusta uusi stan
dardipiirustus, jonka mukainen vetokoukku tii.yttii.ii 
korotetut lujuusvaatimukset. 

Liihinnii varikoiden kii.yttoii. varten laadittiin VR: n 
aloitetoimikunnalle tehdyn ehdotuksen mukaisen pai
neilmavaseliinipuristimen tii.ydelliset tyopiirustukset. 

Tyojiirjestyksen mukaise ti on Tampereen Pellava
ja Rauta-'reollisuus Osake-Yhtiossii valvottu uusien 
veturien valmi~tusta. Kertomusvuotena sai mainittu 
toiminimi val!niiksi ensimiiiset kolme Tr1-veturia 
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vuoden 194 7 kuu i veturia kiisittiiviistii tilauksesta. 
Edelleen saatiin Hyvinkiiiin konepajalla kootuksi lo· 
put 8 veturia Tanskasta A/ S Frichs'iltii suoritetusta 
20 Tk3·veturia kiisittiiviistii tilauksesta. Lisiiksi koot
tiin Helsingin konepajalla viimeinen 24: stii, Yhdys
valloista vuonna 1948 ostetusta Vr4-veturista, sekii 
suoritettiin kaikkien valmistuneiden veturien koeajot. 

V aunuja ja niiden mkenteen parantamista koske
vat suunnittelutyi:it. Vuonna 1950 uhr:J.ttiin matkus
tajavaunujen suunnitteluun ja parantamiseen enem
miin tyotii kuin muutamina tiitii edeltiivinii vuosina. 
Niinpii pantiin alulle suunnittelutyot, jotka koskivat 
pehmustetuin putkipenkein varustettua tavallista ja 
sairasosastolla varustettua 4-akselista III lk : n piiivii
vaunua, litt. Ei. Edelleen pantiin alulle uusien I & 
II lk:n, litt. Cm, sekii III lk:n, litt. Em, makuu
vaunujen suunnittelu. .Konduktoorivaunun, litt. Fo, 
suunnittelua ja parantelua jatkettiin. 

Siiiliovaunuja koskevista toistii mainittakoon 
uuden, 3-akselisen 25 m~: n bensiininkuljetusvaunun 
hyviiksi tehty ja loppuunsaatettu suunnittelu· ja 
piirustustyo. 

Muitten tavaravaunujen kohdalla jatkettiin 120 
tonuin kantoisen suurkuormausvaunun suunnittelua, 
mikii tyo saatiin siihen vaiheeseen, etta vaunun ra
kentaminen Pasilan konepajassa voitiin alkaa. Ai
kaisemmin aloitetun uuden teriisrunkoisen, katetun 
tava1·avaunun, litt. Gb, suunnittelutyotii jatkettiin. 
Liimmin- ja jiiiihdytysvaunun rakennetta parannet
tiin. Alulle pantiin uutta itsetyhjentyviiii hiekka
vaunua, litt. Ma, koskevat suunnittelu- ja piirustus
tyot. 

Erikoisvaunuista Posti- ja lenniitinl1allituksen linja
tyokunnan asuntovaunun hyviiksi uhrattiin varsin 
paljon tyotii. Mainitun uuden, 4-akseliselle postivau
nun aluskehykselle rakennettavan asuntovaunun 
suunnittelutyotii saatiin verrattain pitkiille suorite
tuksi. Postivaunuja ja vaunujen postiosastoja varten 

t ehtiin pienehkojii parannuksia. Yksipuolisen lumi
auran suunnittelua jatkettiin. 

Tavallisuuden mukaan uusittiin tiirkeimpiii piirus
tustekniikaltaan vanltentuneita ja kuluneita, kuten 
esimerkiksi akselilaakeripesien, pyoriikertojen, veto
laitteiden, yms. piirustuksia. Samoin suunniteltiin 
teknillisiii parannuksia erilaisiin rakenne-elinriin. 

Muunlaisina erikoistehtiivinii mainittakoon veLurin 
kiiiintiilavojen liikelaitteiden suunnittelutyo. 

Moottorivaunujen ja -vetureiden kiiyttokoneistojen 
erikoisosien piirustusten laadintaa jatkettiin edelleen. 
Lisiiksi kiiytiin n euvotteluja niiden 10 kpl Dm 3- ja 
10 kpl Dm 4-sarjan moottorivaunujen konstruk
tioista, joista edellisenii vuonna allekirjoitettiin han
kintasopimus 'l'ampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus 
Oy: n ja Valtion Metallitehtaiden Lentokonetehtaan 
kanssa. Mainittujen hankkijoiden laatimia moottori
vaunuja koskevia piirustuksia myos tarkastettiin. 
Rata-autoiksi muutettavien henkili:iautojen pyi:iriisti:ijii 
koskevia piirustuksia laadittiin. 

Tyojiirjestyksen mukaisesti huolehdittiin vastaan
ottotarkastuksista, jolloin =· valvottiin uusien vau
nujen ja niiden pyi:iriikertojen valmistusta Pasilan 
konepajassa sekii erilaisten laitteiden valmistu ta 
yksityisissii konepajoissa. Etenkin tavaravaunujen 
valurautaisten kovavalupyi:irien vastaanotto, joka aloi
tettiin jo edellisenii vuonna, on vaatinut verrattain 
suuren tyi:imiiiiriin. 

Liikktwan loaluston korjaus v. 1950. 

Konepajat: Valtionrautateiden piiii.konepajoja oli 
v. 1950 7; nimittiiin Helsingissii, P asilassa, Turussa, 
Vaasassa, Oulussa, Kuopiossa ja Hyvinkiiiillii. On 
tosin huomattava, etta Kuopion konepajan alaisena 
vielii toimii sen ,osastona" Pieksiimii.en vaununkor
jauspaja. 

Eriniiisiii ti:iitii. on vuonna 1950 suoritettu alla ole
van taulukon mukaisesti. 

Korjattu liikkuvaa kalustoa 

Vetureita ja moottorivaunuja Henkili:ivaunuja Tavaravaunuja 

~1-3 

I 
3< 

I 
~~ 

I 
,..< ... ..., 

I 
"'"1-d 

I 
"'"< ... ..., 

I 
3< 

I 
3!:9. 

I 
,..< o., g g;l: 3.!<' o, ~ ~: o., 

...,: ;:;: 
.g.~ .::!.:.:-;' ~-~ ~.r:: ~-~ .:!. P;" .:!.E; ~-« ~-'< ~-'< 

""' ~~ ~ :::::!. ~rr ~':' ~ ~-
.. ., 

~~ ~ 9' ~- " ' ;i9 ~· ;;; · 
"' "' 

Piiiikonepajat 311 277 405 75 1066 704 9 5 896 1615 5 974 88 
Hyvinkaa . . _ ... 30 30 130 12 - - - - - - -
Helsinki ... .. .. 67 54 83 7 - - - - - - -
Pasila ......... 12 - 9 21 820 327 - 1 926 317 1086 1 
Turku •••• 0 • • • • 43 28 16 4 73 112 - l 200 511 2 415 -
Vaasa ... .. . ... 48 68 60 8 39 42 1 602 65 262 10 
Oulu .. . .. . .... 31 18 79 8 54 117 8 630 213 1 075 77 
Kuopio 80 79 11 15 - - - - - - -
Pieksamaki .... - - 17 - 80 106 - 1538 509 1136 -

Varikot - - 24 862 78 - 12814 19 - 5197 45 387 370 
I varikkojakso - - 1 934 12 - 7 624 3 

~ I 
2 662 19 370 120 

II l) - - 1154 9 - 1396 9 1148 8 720 107 
III >) - =I 1 318 - - 1 244 2 149 2 932 39 
IV l) - 20 456 57 - 2 550 5 1 238 14 365 104 

Yhteensa 311 277 25 267 153 1 066 13 518 28 5 896 6 812 51361 458 
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Paitsi niiita toita on piiiikonepajoissa suoritettu 
seuraavia rouita toita: 

H e I s in g i n k o n e p a j a s s a on toimitettu 
2 kpi saksaiaisten Henschei-veturien uudelleen raken
tamista, 1 Vr 4 rouutettu Vr 5:ksi ja 1 kaivinkone 
tiiyskorjattu sekii suoritettu 94 tays- ja 13 sisapuo
lista kattilankatsastusta, 30 kattilaa on korjattu ja 
lahotetty toisiin konepajoihin. Kattiloitten tuiipesia 
on kokonaan uusittu 26 kpL Ka.ttiloitten tulipesia on 
osittain uusittu 33 kpL Kattiloitten tulipesiii, kupa
risia, hitsattu 17 kpl. Korjattuja hoyrykupuja liihe
tetty eri konepajoihin 30 h-pL Kattiloitten sidepult
teja uusittu 34 203 kpi ja kattosidepultteja uusittu 
5 263 h-pL Uusia nokipesiii tehty 4 ja vanhoja osit
tain uusittu 37 kpl. Veturien kehyksen rouuto toitii 
on suoritettu 4 ja tavallisia korjauksia 121 kpL 
Kaivinkoneitten kehyksiii korjattu 2 ja niitten kau
hoja 2. Tehty 2 kpl 3 000 1 ja 1 kpl 200 I Iiimmin
vesivaraajaa ja 123 veturien vesisailioiden korjausta. 

Huoroattavia taetOita : 

Veturinjousia korjattu ...... . ........ . 2 370 kpl 
Vaunun , , ............... . 
Sidekiskoja tehty ................. . 
Puskimen paitii , ................. . 
Veturien vetokoukkuja tehty ......... . 
Valikytkimia ,, ......... . 
Johtokiskoja , . ........ . 
Luistinvarsia 
Miinnan varsia 
Kytkintankoja 
Kiertokankia 
Vastakaropia 
Valipuskimia 
Teriiskankia 
Kaivinkoneen haropaita 
Voidekaukaioita 
Laakeriohj aajia 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" Savutorven kansia , ......... . 

TaetOitii yhteensii n. 511 000 kg. 

Valiroossa valettu rom. : 

13 989 
" 82 
" 2 609 
" 242 
" 65 
" 89 
" 140 
" 120 
" 22 
" 27 
" 25 
" 80 
" 1499 
" 48 
" 2 000 
" 8 000 
" 150 
" 

Vaunun Iaakeripesiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 572 kpi 
Veturin Iaakeripesiin alaosia . . . . . . . . . . 307 , 
Jarrutonkiin anturoita .... . ........ ... 100 513 , 
JarrutOnkkiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 98-! , 
Ln!-st~h~~k~~-ii . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 313 , 
Lmstmmantla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 , 
Sylinterin sisiivaippoja . . . . . . . . . . . . . . . 9 , 
Arinarautoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 416 , 
Kaatoarinoita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 , 
Tulipesiin suunsuojuksia . . . . . . . . . . . . . . 994 , 
Vaihteen viilitOnkkiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 401 , 
Ilmapwnpun sylinterin kansia . . . . . . . . . 452 , 

" h~;yr~~-yiint. . . . . . . . . . . . . . . 107 " 
, roant1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 , 

Ilmajarrun syL 8"-12" . . . . . . . . . . . . . . 601 , 
Takkirautavalua kiiytetty yhteensa 4 036 600 kg 
Messinkivalua , , 88 310 , 

Helsingin konepajan putkityoosasto on konepajan 
ulkopuolella suorittanut rom. seuraavat tyot: 

Rovanieroen tavara-aseroan liiropo-, vesi-, vieroari- ja 
liiromin vesilai tteet. 

Rovanieroen perhesaunan vesijohdot ja uuni. 
Kemijiirven veturitallin vesi- ja liiromityslaitteet. 

Laurilan aseroaa pumppulaitos. 
Oulun konepajan huoltorakennuk. en liiropo-, vesi-, 

vieroiiri- ja liimminvesilaitteet. 
Oulun konepajan roaavesijohdot. 
Hyvinkiiiin konepajan kattilalaitoksen oljynsyottolait

teet pumppuineen. 
Haapajiirven Iepohuoneen liiropo-, vesi-, vieroiiri- ja 

larominvesilaitteet hydroforeineen. 
Parikkalan ratapilian vesijohdot. 

, asematalon Iiimpo-, vesi-, vieroiiri- ja 
hydroforilaitteet. 

Koneistusosasto on suorittanut rom. seuraavat tyot: 
Veturien vetopyoriikertojen akseleita uusittu 17 kpl 
Karomen- ja kytkintappeja uusittu . . . . . . 167 , 
Veturin pyoriikertoja sorvattu . . . . . . . . . . . . 5!6 , 
Telin , , . . . . . . . . . . . . 275 , 
'renderin , . . . . . . . . . . . . 453 , 
Vaunun , , . . . . . . . . . . . . 400 , 
Sylinterin roannan varsia tehty, uusia 21 , 

Maalausosasto on suorittanut rom.: 
98 kpi veturien kokoroaalauksia 
67 , , korj.maalauksia 
26 , tenderien vesisiiilioiden monjiimaalauksia 
82 " kattiloiden roonjiiroaaiauksia 

Konepajalle on hankittu seuraavat tyostokoneet: 
1 puristin 
2 sorvia 
1 pikaporakone 
1 penkkihioroakone 
1 siihkohitsauskone 
1 ilmanvaihtolaite 

P a s i 1 an k o n e p a j a s s a on rakennettu rom.: . 
30 kpl 4-aks. III lk piiivavaunuja 
13 , , lwnd.vaunuja 
27 , , liimmin- ja jiiahd.vaunuja 

300 , 2-aks. katettuja tavaravaunuja 
25 , , avonaisia , 

100 , , soravaunuja 
32 , 3-aks. siiiliovaunuja 

1 , jaahoyla 
4 , kaiin.toiavoja 
2 , , siihkoistettyja 

Muita huoroattavia toitii: 
2 kpl lumiauroja korj attu 
2 , autoja rouutettu rata-autoiksi 

26 , siiiliovaunujen muutoskorjauksia 
1 , kiiiintosilta korj attu 

820 , henkilovaunujen tayskorjauksia 
327 , , pikakorjauksia 
491 , tavaravaunujen kattojen korjauksia . 

Konepaja kiiytt:inyt 3 988 t teriistii ja 1445 t valu
rautaa ja teriistii. 

Uusia tyokoneita hankittu konepajaan v. 1950 
seur. : 
2 kpi pylvasporakoneita 
1 , hoylia 
3 " sahkohitsauskoneita 
1 , pyorosaha 
1 , puhallin 
1 , teollisuustraktori 
1 , n ostur i 
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T u run k one p a j ass a on tehty, tavanomai
sen veluri- ja vaunuhuollon lisaksi =· 5euraavat 
tyot: 

Toimitettu 37 tii.y5- ja 17 sisapuolista kattilan
katsastusta. 

Rakcnnettu 
vaihteen kielia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 kpl 

, risteyksili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 , 
, vetotangon osia . . . . . . . . . . . . . . . 2 147 , 
, vastakiskoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 , 
, asettimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 , 
, viilitankoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 , 
11 kiilalukon suojuskoteloita . . . . . . 950 11 

11 sidekiskoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 , 
erikokoisia kannuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 672 11 

, sankoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 , 
11 oljyruiskuja . . . . . . . . . . . . . . . . 175 11 

rikkalapioita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 , 
vaunun osoitekehyksiii . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 , 
aurausme1·kkeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 , 
kupari-a besti tiiv.renkaita . . . . . . . . . . . . 6 000 , 
savutorvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 , 
nokiluukkuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 , 
johtimien risteilytelineitii . . . . . . . . . . . . . . 2 700 , 
erilaisia junaopastelyhtyjii . . . . . . . . . . . . . 1 340 , 

, , -siiilioitii . . . . . . . . . . . . 2 350 11 

11 lamppuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 048 11 

veturin johtokiskoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 , 
, r~~ikap~al-~_en liukukenkiii . . . . . . 62 , 
, valikytkimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 , 

vetokoukkuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 , 
resiinoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 , 
asemasiltavaunuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 , 

Konepaja kiiyttiinyt 974 t teriistii. ja toimittanut 
messinkivalua 19.7 t sekii valurautaa 1.9 t . 

Konepajan moottorien korjausosasto on siirretty 
maalariosastolta viilaajaosastolle. 

Puunkuivausparveke on jiirjestetty puutyoosastolle. 
Vaunuston tyonjohtajille on rakennettu konttori-

huone. 
A.mmattioppilaskoulu on perinpohjaisesti korjattu. 
Vaihdeosastolle on rakennettu kiiymiilii. 
Rakennettu yksi polkupyoriisuoja. 

Konepajaan hankittu seuraavat tyostokoneet: 
1 penkkihiomakone 
1 paineilmahiomakone 
1 kiisiporakone 
1 kovuusmittari 
1 polynimuri 
2 kiisiv..ikipyoriiii.. 

V a as an k one p a j a 8 5 a on, tavanomaisten 
veturien ja vaunujen korjausten lisiiksi suoritettu 
m. m. seuraavat huomattavat tyiit: 
Suoritettu kattiloitten tiiyskatsastuksia ... 

, , sisiip. , 
Vaihdettu kattiloita ....... .. .. . .. ..... . 
Korja.ttu veturien jou5ia. ............... . 
Vetureihin asennettu uusia pyiiriireukaita . 

11 , uusittuja tuliputkia . 
, , , lieskaputkia 

Rakennettu siihkiivinttureita ..... . ...... . 
, veturitallin ovia ............ . 

Konepa.ja kii.yttiinyt v. 1950 teriistii 77 t 

" 
valanut v. 1950 messinkiii 18 t. 

25 kpl 
13 " 
11 " 

2 053 " 
210 " 

4103 " 
450 " 

10 11 

5 1) 

V e rho i 1 u o 8 as t o siirretty vaunuosaston vin-
nille, josta sille eroitettiin tilava ja valoisa tyohuone. 

Osa konepaj an valaistuksesta. vaihdettu loiste
valoksi. 

Konepa.jalle hankittu seuraavat tyostokoneet: 
1 pikasorvi 
1 johtokiskon hiomakone 
2 ky lmiisahaa 
1 nosturi 
1 oikohiiylii 
1 lumensulatuskone. 

0 u 1 u n k on e p a j ass a on, tavanomai5ten vetu
rien ja vaunujen korjausten lisiiksi, tehty m. m. seu
raavat huomattavat tyiit: 
Rakennettu 76 m Kemijiirven aseman ylikulkusillan 

kaidetta 
Hiilinosturin kiintonainen korjauslava ... . . 
Vyiirytyslavan kli.iintolaite ....... . ....... . 
Kaivinkoneen ja nosturin hampaita . ...... . 
Kaivinkoneen hammaspyiiriii ............. . 
3-pyoriiisiii resiinoita .......... . .... . .... . 
Kuormaussilta .............. . ......... . . . 
Kelkkoja ... .. . . ....................... . 
Pultteja ...................... . ....... · · 
Veturien tendereitii muutettu palotendereiksi 

K o r j a t t i i n m. m. : 
Kaivinkone . ............ ... .... . ...... . 
Demag-nosturi ........................ . 
Betonisekoittaja ............... . ...... . 
Pumppukattiloi ta . . ...... . ....... . ..... . 
Keskusliimmityskattila ..... . ... ....... . . 
Moottoripumppuja .......... .. ......... . 
Siihkohalonsahauskoneita ............... . 
Polttomoottori-h.alonsahauskoneita ....... . 
3-pyorii.isiii resiinoita .................. . 
Kelkkoja ja kiirryjii ................... . 

1 kpl 

1 " 
49 11 

10 11 

25 11 

1 11 

20 " 
642 11 

3 " 

1 kpl 

1 " 
1 " 
2 11 

1 11 

4 II 

12 11 

13 " 
4 " 

28 11 

Veturi~~ ja vaunujen pyoriii sorvattiin yh-
teensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 150 , 

Konepaja kiiytti v. 1950 73 t teriistii 
11 valoi , 10.4 t messinkiii. 

Konepajalle on rakennettu uusi t yo ins in o o r i
k o n t t o r i (89.4 m2) ja uusi v a r a s t o v a j a
rake n n u s puusta (108.9 m2), joka kiisittiiii puu
vajan ja varastosuojan ruokalaa sekii varastotilaa 
vaunun nosto- ja maalausosastoja varten. 

Konepajaan hankittu sew·aavat tyostiikoneet: 
1 ilmakompressori 
2 tahkoa 
2 pikasorvia 
1 Pullmax-levyleikkuri 
1 lumensulatuskone. 

K u o pion k one p a j ass a ja sen alaisena toi
mivassa P i.e k s ii m ii c n v au nun k or j au spa
j ass a on tehty, tavanomaisten veturien ja vaunu
jen korjausten lisiiksi, m. m. seuraavat tyot: 
a) Kuopion konepajas a: 
Veturin kytkintangon laakereita . . . . .... . 

11 kiertokangen 11 • • •••• •• • 

11 vetopyiiriin 11 • • •••• ••• 

, kiertokankia ................. . . . 
Erilaisia holkkeja . ... ................. . 
Yeturin voidekuppeja ......... . ........ . 

, voidekupin kansia . ..... . . ..... . 
, j~_usilaattoja ......... . . . ........ . 
11 h~~ynk?k~-~Jla .......... . ..... . 
11 valikytkimia ................... . 
11 vetokoukkuj a .... ..... ... ... ... . 
, kytkintangon niveltappeja ...... . 

171kpl 
418 " 

92 11 

4 11 

1 700 " 
112 
450 " 
350 11 

4 II 

61 11 

23 11 

100 II 
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Korjattu eri tilauksista: 
Veturin kannatusjousia ................ . 

, jarrukolmioita ................. . 
, veto~o~kkuja .................. . 
, puskim1a ...................... . 
, ruuvikytkimiii. ........ ........ . . 

b) Pie k s ii m ii en v au nun k or j au s
pajassa: 
Tehty 

tavaravaunujen sivuluuk1.-uja . . ......... . 
, piiiitypylviiitii. ..... . ..... . 

Korjattu 
tavaravaunujeu jarrukenkiii ............ . 

, laakerien voidetyynyn piti-
miii. ................... . 

resiiuoj a . _ .............. . ............ . 
Kuopion konepajaan on l;ankittu 

1 siihkomoottori 
1 sylinterien porakone 
1 konesaha 
1 penkkihiomakone 

216 kpl 
43 " 
45 " 
36 " 
19 " 

190 kpl 
110 " 

76 kpl 

1232 " 
9 " 

Picksiimii.en vaunuukorjauspajaan on hankittu 1 pun· 
sorvi. 
H y vi n k ii. ii. n k one p a j a aloitti toimintansa 

kesii.llii v. 1949. Vuoden 1950 aikana on konepajan 
toiminta Iaajentunut. Mm. tyontekijoiden lukumii.iirii. 
oli tammikuus a v. 1950 237 ja joulukuussa v. 1950 
296. Huollettavien veturien lukumii.ii.rii. lisiiii.ntyi vuo
den aikana 82:sta 105:oen. Konepajan eri osastojen 
kunnostaminen on jatkunut koko vuoden. }(onepajan 
erii.iit osastat ovat olleet heti ylikuormitettuja, = · 
l<attila- ja koneistuso astot ovat joutuneet tyosken
tcll'miiiin osittain kahdes a tyovuorossa. 

Tyotuntien lulmmiiii.ra: 

Konepaja on keskittynyt piiiia iallisesti vetw·ien ja 
veturien kattiloittcn korjauksiin. Niinpii. ovatkin 
valtioru·autateidcn raskaimmat tavara- ja raskaimmat 
henkilojunaveturit (pikajunanveturit) nykylilin Hy
vinkiiiin konepajan huollettavina. 

Huomattavimmista toistii mainittakoon: 
Tanskasta hankittujen Tk3-veturien kokoon-

pano ............................ _.... 8 kp' 
Sylinterinkansia valmistettu . . . . . . . . . . . . . . 30 , 
Luistinhiikkejii , . . . . . . . . . . . . . . llO , 
Konepaja kiiyttiinyt teriistii. 172 t 

, , valurautaa ja -terii.stii. 9 t. 
Konepajaan on selontekovuonna hankittu scuraavat 

tyostOkoneet: 

1 Ecco-ruisku 
5 penkkihiomakonetta 
1 yleishiomakone 
1 porien teroituskone 
2 penkkiporakonetta 
3 sii.teisporakonetta 
1 aarpora 
5 r volverisorvia 
1 sorvi 
2 yleisjy:rsinkonetta 
1 pilarihoylii 
1 hydraulinen puristin (100 t) 

Selontekovuonna tyoskeuneltiin pii.ii.konepajoissa 6-
pii.ivisin tyoviikoin. Yleensii. on tyoskennelty yhdessii. 
vuorossa, mutta konepajojen erii.illii. osastoilla on 
kuitenkin tii.ytynyt suuren ja kiireellisen tyomii.ii.rii.n 
takia tyoskennellii. kahdessakin tyovuorossa ja tehdii. 
ylityotii.. 

Tyotuntien Juku 

v. 1950 I v. 1949 I Y. 1948 

Paakonepajoissa .. . . . ...... ................. ...... .... 8 998 206 9 538 903 8 592 259 
Varikkokorjauspajoissa 0 • • ••• 0 •• •••••••••••••••••••••• 1 321 451 1 604 410 1 477 434 
Sahkokonepajassa 0 • •••• 0 ••••• •••••••••••••• •• •••••••• 97 069 101 455 113 083 

Kaikki y hteensa 10 416 726 11 244 768 10 182 776 
Valmistearvot: 

Valmistearvo 

v. 1950 I V. 1949 I \ ' 1948 

Paakonepajoissa ................ . . . .. .. . . . ......... . .. 2 775 110 493 2 461 663 854 1 891 778 297 
Varikkokorjauspajoissa .. . ............................ 245 660 315 253 496 262 203 431 545 
Sii.hkokonepajassa ................ . ........ . .... . ..... 11351 604 10 291 314 10 860 131 

Kaikki yhteensiil 3 032 122 412 I 2 725 451 430 I 2 106 069 973 

Tyonteldjain lukumiiii.ra vuoden lopussa: 

Tyontekiioiden lukumiilira 

v. 1950 I v. 1949 I ,-, 1948 

Piiiikonepajoissa . ...... . .. _ .... . . . . . . ........ . .. . ..... 4174 4187 4 017 
V arikkokorjauspajoissa .. . ..... . ............. . ........ 875 877 952 
Sahkokonepajassa ....... . _ . ..... . ... .. ...... .. ....... 162 136 144 

Kaikki yhteensal 5 211 I 5 200 I 5113 
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Konepaja.kouluista valmistui 59 veturinlammit•tii· 
jaii ja 36 ammattimicsta. Uusia oppisopimuksia 
t~htiin 6 veturinliimmittajii· ja 28 amrnattioppilaan 
kanssa. 

Siihkolaitokset ja -laitteet. Kertomusvuoden aikana 
on valtionrautateilla olJut kaytiinnossa oma sahko· 
voimalaitos ainoastaan Helsingissii. Piensiihkolaitok· 
sia oli vuoden alussa kaikkiaan kuudella (6) liikenne· 
paikalla, joista maaseuduu sii.hkoistyksen laajennut· 
tua viiclelta (5) liikennepaikalta, nimittain: Kihnion, 
Hyrynsalmen, Ristijarven, Hiirkosen ja Vaskuun, 
niima laitokset on voitu poistaa ja liittyii paikallisten 
siihkolaitosten kuluttajiksi. Nykyiiiin on ainoastaan 
Linnankyliin liikennepaikalla l>aytiinnossii piensahko· 
laitos. Hankasalmen sahan hoyryvoimalaitoksessa ei 
kertomusvuoden aikana ole kehiteLty sahkoenergiaa, 
ja pidetiian tiita voimalaitosta nykyii.iin varavoima· 
laitoksena. 

Kontiomiielle valmistui kertomusvuonna toinen 
muuntoasema (40 kVA) ratapihan pohjoisosassa ole· 
van asutusalueen ja sinne juuri valmistuneen 24-per· 
heen asuinrakennuksen sii.hkonkii.yttOii. varten. Kou· 
volan toisen muuntoaseman (150 kVA) asennustyot 
suoritettiin loppuun ja muuntoasema otettiin kiiyt· 
toon. 

Oulun konepajan muuntoaseman jannitteen muut· 
tamiseksi 3 kV: sta 10 kV: ksi laadittiin suunnitelma. 

ii.hkoteknillisen toimiston toimesta jatkettiin omien 
iihkovoima· ja muuntoasemien kiiyttotarkkailua en· 

tiseen tapaan, samoin valvottiin liikennepaikkojcn 
sii.hkonkulutusta ja sii.hkovirran hintojen tarkkailua. 

Maaseuclun sahkoistiirnisen edelleen jatkuessa har· 
vaan asutuilla seuduilla Pohjois· ja Ita-Suomessa, 
valtionrautateillii.kin on ollut mahdollisuus siihkoistiiii 
enniityksellinen miiiirii liikennepaikkoja. Kertomus· 
vuoden aikana piiiitettiin nimittii.in siihkovalaistus 
ottaa kiiytii.ntoon seuraavilla 43 liikennepaikalla: 
Evajiirvi, Hirvas, Jaatila, Jokikylii, Jormua, Kallis· 
Iahti, Kalvitsa, Rantala, Kerma, Kolkontaipale, 
Komu, Kotala, Kuluntalahti, Kumiseva, Kuona, Man· 
kala, Mantilo, Melalahti, Meteli, Mieslahti, Murto· 
mii.ki, Mynttilii, Nivavaara, Onkamo, Paakki, Palo· 
joki, Paltamo, Parkumiiki, Piili, Pirttikangas, Raase· 
pori, Rantasalmi, Ristimiiki, Ristinpohja, Runni, Sii· 
kamiiki, Soinlahti, Snkeva, Toivala, Varpanen, Vih· 
tamo, Vihtari ja Vuokatti. Ottaen lisiiksi huomioon 
Rauman rautatiellii., joka 1. 7. 1950 siirtyi valtion· 
rautateiden omistukseen, siihkovalaistuksella varuste· 
tut yhdeksiin (9) liikennepaikkaa, nimittiiin : Ema, 
Eurajoki, Karra, Kauttna, Kiukainen, Panelia, 
Rauma, Voitoinen ja Vuojoki, nousee siihkoistettyjen 
liikennepaikkojen lukumiiii.rii kertomusvuoden piiii.t· 
tyessii 580. 

Paikallisista siihkolaitoksista yhii useammat ovat 
siir.tyneet ns. tariffiyksikkojiirjestelmiiii.n, jolloin 
valtionrautatiet on joutunut suorittamaan siihkolai· 
tokselle huomattavia summia liittymismaksuina. Ker· 
tomusvuotta varten rautatiehallituksella on ollut kay· 
tettiivissii tarkoitukseen 5 milj. markkaa. 

Ennestii.iin siihkoistetyilla liikennepaikoilla suorite· 
tuista uudis· ja uusimistoista mainittakoon seuraa· 
vaa: 

Viime vuosina eduskunta on tapaturrnien elckiiise· 
miseksi ja tyotehon parantarniseksi myontanyt varoja 

8 

rautatiehallituksen kii.ytettavaksi vilkkaasti liikennoi· 
tyjen ratapihojen varustamlseksi valonheitinvalaistuk· 
sella. Niinpii. vuonna 1949 rautatiehalJituk en kay· 
tettavii.ksi myonnetyilla varoilla aloitetut ratapihojen 
valonheitinvalaistustyot Haapamiien ratapihalle ja 
Tampereen asemaratapihalle, kumpaankin kaksi (2) 
valonheitinpylvii.stii sekii Tampereen Viinikan rata· 
pihalle yksi (I) valonheitinpylvas valmistuivat ja 
otettiin kii.yttOon kertomusvuonna. Eduskunta oli 
myontli.nyt rautatiehal!itnksen kiiytettii.viiksi ket-to· 
muS\'llOtta varten 23 milj. markkaa, jonka miiii.rii· 
rahan puitteissa valonheitinvalaistustyot pantiin 
alulle Pasilan, Haapamii.en ja Tampereen Viinikan 
ratapihoilla sekii. Tamperecn asemaratapihalla, joihin 
kullekin edellii.mainittujen lisiiksi tullaan pystyttii.· 
mii.an kaksi (2) valonheitinpylvii.stii.. J oensuun ja 
Lappeenrannan ratapihavalaistuksen parantaminen 
valonheitinpylviiin pantiin alulle. Edella olevan li· 
sii.ksi rautatiehallitus myonsi kii.ytettiivissii.ii.n olevista 
mii.ii.rii.rahoista 3.7 rnilj . markkaa Jyviiskylii.n ja Kot· 
kan ratapil10jen varustamiseksi kumpaisenkin yhdellii. 
(I) valonheitinpylvii.ii.llii., rnitkii. tyot myos kertomus· 
vuoden aikana pantiin alulle. Rautatierakennusosas· 
ton kustannuksella on yhden (1) valonheitinpylviiii.n 
rakennustyot pantu alulle Rovaniemen ratapihalla. 
Edelleen laadittiin Seinajoen ja Turun ratapihojen 
valonheitinvalaistusta varten sunnnitelmat. Lisii.ksi 
suoritettiin kertomusvuoden kuluessa vertailevia ko
keiluja erilaisilla valonheittimillii. ja -lampuilla. 

Hyvinkiiii.n konepajan vahva· ja heikkovirtalaittei· 
den suunnittelua, hankintaa ja asennuksia jatkettiin 
rinnan rakennustoiden kanssa. Vuoden aikana suori· 
tettiin etupiiii.ssii. takomorakennuksen, kattilapajan I 
rakennusvaiheen ja neljii.n (4) 24-perheen asuintalon 
siihkoasennustoitii. Lampo· ja voimakeskuksen voima· 
asetelmat saatettiin nykyistii. kii.yttoii. vastaavaan 
kuntoon. 

Hyviukiiiin ratapihalla suoritettiin liityntii.johtojen 
ja ratapihavalaistuksen uudelleen jii.rjestelyjii.. 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin erinii.isiii. sii.hko· 
asennustoitii. useilla liikennepaikoilla. Niinpii. Haapa· 
miielle, Haminaan, Iisahneen, Kemiin, Kontiomii.elle, 
Kotkaan, Kouvolaan, Pasilaan, Turkuun ja Viras· 
ojalle rakennettujen 24-perheen ja Tampereelle ra· 
kennetun 50-perheen asuinrakennusten sii.hkoasennus
tyot, joiden suunnitelmat oli laadittu sii.hkoteknilli· 
sessii toirnistossa, valrnistuivat. 

Sii.hkoistetyt kiiiintOlavat rakennettiin Kotkaan ja 
Kouvolaan sekii. Pasilan uusittu kii.ii.ntolava otettiin 
kii.ytiintoon. Kauklahden, Laurilan ja Parikkalan Iii· 
kennepaikkojen vedenottolaitosten sii.hkoistystyot val· 
rnistuivat sekii Parkanon vedenottolaitosta varten ti· 
lattiin siihkopumppu. Jepuan halkokentiin sirkkeli· 
saha ja hinausvintturi muutettiin sii.hkokiiyttoisiksi. 

Kesiillii. v. 1950 Helsingin asemalla sattuneen tuli
palon johdosta suoritettiin asemarakennuksessa siihko· 
asetelmakorjauksia, jolloin samassa yhteydessii. suori· 
tettiin eriniiisiii muutostoitii.. Ouluun rakennetun va
rastorakennuksen ja Virasojalle rakennetun lmolto
rakennuksen siihkolaitteet valrnistuivat. Kertomus· 
vuoden lopulla kiiyttoon otetun Rovaniemen uuden 
tavara-aseman siihkoasennustyot saatiin miltei val· 
miiksi. Siitaman kivilouhimolle asennettiin voima- ja 
valaistusasetelmat. Oriveden uuden veturitallin sekii. 
ratapihan laajennuksesta aiheutuneet valaistus· ja 
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voima-asetelmat saatiin melkein valmiiksi. Pieksii
miien veturitallin siihkoasetelmien uusimistyot pantiin 
alulle. Samoin aloitettiin rautatierakennusosaston 
Vilppulassa olevan uuden korjanspajan valaistns- ja 
voima-asetelmien asennustyot. Hanka almen sahan 
valaistus- ja voima-asetelmien jiirjestelytoitii jatket
tiin ja sahan sii.ltkon tarpeen tyydyttiimiseksi tilattiin 
kaksi (2) muuntajaa kalusteineen uutta muuntoase
maa varten. 

Liikknvan kaluston varustamista siihkovalaistus
laitteilla jatkettiin. Kertomusvnoden aikana valmis
tui 43 sii.hkovalaistua vaunua ja neljiiiin ( 4) vaunuun 
asennettiin tii.ydelliset valaistuskoneistot. Sahkovalais
tuja veture~ta valmistui 11 kappaletta sokii. 21 vetu
riin asennettiin siihkovalaistuslaitteet. Rauman rauta· 
tieltii. siirtyi valtionrautateiden haltnun 11 paristo
valovaunua. Vuoden lopussa oli 426 taydollisin va
laistuskoneistoin varustettua vaunua, 65 us. liitevau
nua, 18 keskusvalaistua vaunua sekii 12 paristovalo
vaunua. Sahkovalaistnja vetureita oli vuoden lopussa 
300, joista seitsemii.n (7) keskusvalaistuja junia 
varten. 

Eri liikennepaikoilla on suoritettu pienehkojii. 
vahva- ja heikkovirtalaitteiden lisii.ys- ja uudistoita, 
joiden kustannukset tyotii. kohden eivii.t ole ylittiineet 
100 000 markkaa, vahvavirtatiiitii. 124 yhteensii. 
1 845 508 markan arvosta ja heikkovirtatoita 80 yh
teensii. 566 965 markan arvosta. 

Sii.hkolaitteiden kunnossapito on suurimmalta osalta 
suoritettu rautatien siihkoteknillisen henkilokunnan 
toimesta; ulkopuolisten toiminimien apuun on muu
tamissa tapauksissa turvauduttn, milloin se on ha
vaittu taloudellisesti edulliseksi. 

Linjatyokunnat pystyttivii.t 1187 vahvavirtapyl· 
vii.stii ja 442 tyvenvahviketta. 

Vuoden 1950 aikana saatiin huomattavia paran
nuksia rautateiden viestiverkkoon erikoisesti uusien 
puhelinjohtojen muodossa. Kuparijohtoja rakennet
tiin Tampereen-Seinii.joen ja Kuopion-Kajaanin 
vii.lisille rataosille yhteensii. 1 090 johdinkilometriii. 
Kuparinpuutteen vuoksi jii.i kuitenkin rakentamatta 
useita suunniteltuja ja rahoitettujakin johtoja, mistii. 
on vakavaa haittaa viestiteknilliselle keh1tykselle ja 
myos rautatien yleiselle asianhoidolle. 

Lennii.tinjohtoja kaksoistettiin puhelinjohdoiksi vii.
leillii. Kotka-Kuopio, Haapamiilti-Vaasa, Karjaa
Hanko, Suonenjoki-Iisvesi ja Savonlinna-Pieksii
mii.ki. Tii.ten saatiin uusia, tosin rautajohtoihin pe
rustuvia puhelinjohtoja 1 364 johdinkilometriii.. Pu
helinavojohtojeu yhteismii.ii.rii. lisii.antyi 2 375 johdin
kilometriii., mutta lennii.tinavojohtojen mii.arii. sen si
jaan viiheni 995 johdinkilometriii.. 

Pylvaslinjojen vnosikorjaustyot suoritettiin tii.ys
korjauksona 3 613 ja kevytkorjauksena 1 014 rata· 
kilometrillii.. Talloin pystytettiin 7 866 viestipylvii.stii. 
ja 678 tyvenvahviketta sekii siirrettiin 417 viesti
pylvii.srtii.. Vuoden 1951 tyokautta varten merkittiin 
9 940 pylvastii. Kun pylvii.isiin kiiytettiin yksinomaan 
kyllii.stettyii materiaalia ja linjarakennukse sa pyrit
tiin noudattamaan uudeuaikaiseu viestitekniikan vaati· 
muksia vuorottelukaavojen ja rakennustarkkuuden 
suhteen, tuleva;t tii.ssii vaiheessa suoritettuj en linj a· 
toitten tulokset vaiknttamaan tulevaisuudessa muo
dostettavaan nykyaikaiseen rautatien viestijii.rjestel
mii.ii.n. 

Rautateiclen linjatyoku:nnat kunnostivat rautateiden 
viesti- ja opastinjohtoja 34157 johdinkilometriii. sekii. 
posti- ja lennii.tinlaitokson johtoja 41526 johdin
ki.lometriii., yhteensii. 75 683 johdinkilometriii.. 

Kaapelia ennu toitii vaikeutti materiaalipula; vain 
kaikkein viilttii.miilttomimpiii. kaapelointeja voitiin suo
ri.ttaa. Kaapeleista pii.ii.si osallisiksi 45 liikennepaik
kaa. 

Ensimmiiinen nykyaikaiset vaatimukset tii.yttiivii. 
puhelin- ja merkinantojii.rjestelmii. rautatielaitoksessa 
asennettiin Oulun uuteen varastoon. Jii.rjestelmii.ii.n 
kuuluu =· automaattinen puhelinkeskus henkilon
h akulai tteineen sekii. palohii.lytyskeskus. 

Uusia aikakellolaitteita asennettiin 2, murtosuo· 
j ausj ii.rj estelmiii 1, pultevah vistinlaitteita yleiso:npal
velua varten 2 ja keskusasetinlaitteita varten 1, isoja 
ristikytkimiii. keskusten yhteyteen 1 ja pieniii. 3 teli
nettii.. 

Puhelinkeskusten luknmiiii.rii. lisii.ii.ntyi 24: llii, VR: n 
verk.koon kuuluvia puhelimia tuli lisaii 163, mutta 
kytkettyjen lennii.tinkoneiden luknmiiii.rii. viiheui 
102:lla. 

Paikalliseen yloiseen keskukseen liitettyjii puheli
mia asennettiin 12 liikennepaikalle. 

Viestiviilineideu ja -laitosten kunnossapitotyot on 
suorittanut rautatien viestiteknillinen henkilokunta. 

Vuoden kuluessa on rakennettu puoliautomaattisia 
tienristeysopastinlaitoksia kahdella ja muutettu ekii 
tii.ydennetty yhdellii. liikennepaikalla. Suurehko tur
valaitteiden tiiydennys- ja muutostyo suoritcttiin yh
dellii. (1) ja pienempiii. turvalaitteiden uudisrakennus
toitii 27 liikennepaikalla. 

Kunnossapitotyot on suoritettu rautatien turva
laitehenkilokunnan toimesta. 

Sii.hkokonepajassa tehtiin 97 069 tyotuntia. Tyon· 
tekijoiden ja oppilaiden keskimii.iiriiinen luku oli 41, 
valmistearvo oli 11351 604: -. Suurin osa toimin
nasta oli korjaustyotii.. Esimerkkinii. mainittakoon 
262 akknmulawttoria, 1 338 erilaista heikkovirtalai· 
tetta, 20 lasku- ja konekirjoituskonetta, 792 leima· 
sinta, 57 lennii.tinkonetta, 497 lyijykepihtiii., 145 mer· 
kinanto- ja turvalaitteiden osaa, 293 puhelinkonetta 
64 puhelinkeskusta, 85 radio-, vahvistin- ja kanto
aaltolaitetta, 51 kelloa, 94 sii.hkomoottoria, 736 vahva
virtalaitetta sekii 1 026 paine-, nopeus- ja tulitus
mittaria. Lisiiksi sekalaisia kojeita, laitteita ja tyo
kaluja sekii. kojeiden osia kunnostettiin 9 080 kpl. 

Uusista tuotteisrta mainittakoon sii.hkokonepajalla 
suunniteltu junauliihetyskeskus, jonka perustyyppi 
valmistui ja sarjavalmistns aloitettiin, edellii. maini· 
tut ristikytkimet sekii. keskusasetinlaitteen puhevalt
vistin. 

Saapuneiden risteilylupa-anomusten perusteella an
nettiin vuoden kuluessa lupa 207 vahvavirta- ja 208 
heikkovirtaristeilylle. 

Siih.kolaitteiden asennusanomusten perusteella an
nettiin 110 valaistusjohtojen ja 69 puhelinjohtojen 
asennuslupaa rautatiealueella oleviin rakennuk iin. 

Risteilytarkastuksia suoritettiin sii.hkoteknillisen 
toimiston toimesta 177 ja ratainsinoorien toimesta 
238 sekii sii.hkolaitteiden asennustarkastuksia sii.hko
teknillisen toimiston toimesta 143. 
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v. 1951. 

V etu1·eita ja niiden rakenteen parantamista koske
vat suttnnittelutyot. Kertomusvuonna jatkettiin edel
lisena vuonna aloitettujen valurautaisten arinasauvo· 
jen piirustusten laatimista, ja suunniteltiin ne nyt 
Hk1-, Hk2-, Hk3-, Hv1-, Tk1-, Tk2- ja Tv2-vetureille. 

Kun edelliscna vuonna oli suunniteltu veturien ja 
tenderien vetolaitteita varten uusi, vahvistettu veto
koukku, oli tamii.n muutoksen johdosta ryhdyttavii 
larutimaa.n uudet vetolaitteiden kokoonpanopiirustuk
sct eri veturisarjoja varten. Kertomusvuonna suori
tettiin tamii tyo Hv1-, Hv2-, Hv3-, Hr1-, Tk3- ja Tv1-
sarjojen osalta, ja tiissii yhteydessii standardisoitiin 
vetolaitteisiin kuuluvia muita osia siinii laajuudessa 
kuin oli mahdollista. 

Kun vanhoja sekajunan- ja tavarajuna.nvetureita, 
nimittiiin Tkl-, Tk2-, Skl-, Sk2- ja Sk3-vetureita 
yhii ene=ii.n on ryhdytty kiiyttamiilin vaihtovetu
reina, suunniteltiin niiitii vetureita varten jarrumies
ten tyon helpottamiseksi puskinpalkkeihin kiinnitet
tiivii.t astimet. 

Senjalkeen kun konetoimiston asettama toimikunta 
oli saanut valmiiksi ehdotuksensa vetureissa tarvitta
vista kalusto- ja tarve-esineista ja niiden tarkoituk
senmukaisesta sijoituksesta vetureihin, ryhdyttiin eri 
veturisarjoja varten laatimaa.n piirustuksia tyokalu
kaappien saattamiseksi asianmukaiseen kuntoon. Ker
tomusvuonna tutkittiin edelleen mahdollisuuksia nk. 
vyorytysporttien jiirjestamiseksi tendereihin halkojen 
vyorytysa.ntoa varten, piiasemiitta kuitenkaan lopul
lisiin tuloksiin johtuen siita, etta linjahenkilokunnan 
kesh-uudessa vallitsevien kovin erilaisten mielipiteiden 
vuoksi kaikkia tyydyttli.vii.n ratkaisun loytaminen 
osoitJtautui kovin vaikeaksi. 

Yhdysvalloista ostettuja Tr2-vetureita varten jou
duttiin tanakin vuonna laatimaan huomattava miiiirii 
piirustuksia. Kattilaa koskevista piirustuksista mainit
takoon hitsatun teriistulipesii.n seka rintalevyn ja kurk
h-ulevyn piirustusten laatiminen. Venttiilijalustaan 
kuuluvista sulku- ja jakoventtiileista laadittiin tay
delliset tyopiirustukset samalla huomioiden erikoi
sesti tiihan ryhmiian kuuluvien eri osien ja niiden 
kierteiden ma.ndardisoiminen. Edelleen laadittiin tatii 
vetru·isarjaa varten lritsaamalla valmistettavan hoy
rynkokoojan piirustus asiaankuuluvine lampokasitte
lyohjeineen sekii hiilityskarkaistavien ka=en- ja 
kytkintappien tyopiirustukset. Kun edellisen vuoden 
lopulla oli laadittu piirustukset miinnii.nvarren etu
piiii.n ol1jauksesta, laadittiin kertomusvuonna myos 
sylinterin etukannesta uusi piirustus, jossa on huo
mioitu kyseisen etupiiii.n ohjauksen kannen rakentee
seen aiheuttamat muutokset. Erikoisen suuren ryh
man muodostivart; korjausta varten laaditut koneelli
sen hiilensyottolaitteen eri osien piirustukset. Lait
teeseen liittyvan, hoyryllii toimivan kayttokoneiston 
piirustuksia alettiin myos laatia. 

Pr2-veturin hoyrykattilan edellisena vuonna aloi
tettua piirustusten laatimista jatkettiin. 

Rakenteilla olevaan viskurilumiauraan laadittiin 
viskuripyoran ryntiiyssaatajii.n piirustuk et Ruotsin 
valtionrautll!teiltii saadun aineiston perusteella. Mai
nittn viskurilumiaura tulee toimimaan rUllSaslumisilla 
rataosilla lumen poistamiseksi radalta aura.n etu
osassa olevan hoyrykoneen kiiyttii.mau viskuripyoriin 
avulla. 

Yhdysvalloista ostettujen Vr4-vetru·ien hoyrykatti
lasta alettiin laatia piirustuksia kattiloiden muutta-

miseksi tulistajakattiloiksi. Kyseisista piirustuksista 
mainittakoon kattilau etummai en ja takimmaisen 
putkilevyn, tulistajanputkien ja lritsaamalla valmis
tettavan tulistajan hoyrynkokoojan piirustukset. 

Kun Hr1- ja Hv3-veturien tendereissii jarrutonk
kien asennon, nk. tonkkiivalin saato on ollut hankala 
ja lridas toimittaa sen takia, etta se on suoritettava 
kierteilla varustettujen tyontotankojen avulla, muu
tettiin naiden veturien jarrulaitteen rakennetta si
ten, etta mainittujen, kierteilla varustettujen tyonto
tankojen tilalle asetettiin rei'illa varnstetut tangot, 
joiden avulla tonkkiiviilin sii.iito nyttemmin voidaan 
suorittaa huomautavasti nopeammin. 

Kun Hv2-vetureissa ja osassa Hv3-vetureita on van· 
hanmalliset kierto- ja kytkinta.ngot, on naita vetu
reita varten laadittu puheena olevista tangoista uudet 
piirustukset muuttaen rakenteen vastaamaan nyky
aikaista suoritusmuotoa. Mainitnille seka Hv1- ja 
Tv1-vetureille laadittiin piirustukset ns. kiilatiilillii 
varustetuista tulikynnyksista tulikynnyskivien laji
luvun pienentiimiseksi seka tulikynnysten asentami
sen helpottamiseksi. 

Kun rautatiehallitus kertomusvuonna tilasi yh· 
teensa 32 kpl Tr1-tavarajunanvetureita, joista koti
maiset veturitehtaat valmistavat 12 kpl ja saksalai
nen toiminimi Am. Jung Lokomotivfabrik G.m.b.H. 
20 kpl, oli aiheellista suorittaa kaikkien jo aikaisem
min laadittujen piirustusten tarkastelu tarpeellisiksi 
havaitJtujen rakennemuutosten ja parannusten aikaan
saamiseksi. 

Kertomusvuotena on laadittu muutamia piirustuk
sia 8.5 mm Sellers-injektorin ja Assa-voitelupumpnn 
osista. 

Tyojarjestyksen mukaisesti on Tampereen Pellava
ja Rauta-Teollisuus Osake-Yhtiossa valvottu uusien 
veturien valmistusta. Kertomusvuonna valmistuivat 
mainitussa tehtaassa loput kolme vetnria vuonna 
1947 tehdysla kuuden Tr1-veturin tilauksesta. Mai
nittujen kolmen veturin koeajot suoritetJtiin ja ase
tettiin ne liikenteeseen. 

Vaunuja ja niiden mkenteen parantamista koske
vat swwnnittelutyot. Vuonna 1951 uhrattiin mart;kus
tajavaunujen suunnitteluun ja parantamiseen entistii 
enemman tyota. Pehmustetuin putkipenkein sisuste
tut seka tavalliset etta sairasosastoin varustetut 4-
akseliset III lk :n paivii.vaunut, litt. Ei, saatiin mel
kein kokonaan suunnitelluiksi. Edellisena vuonna 
aloitetun III lk: n makuuvaunun, litt. Em, suunnit
telu saatiin loppuun suoritetuksi, II & III lk:n ma
kuuvaunua, litt. CEm, ja I ja II lk:n makuuvaunua, 
litit Cm, koskevaa tyota jatkettiin. Alulle pantiin 
I & II lk:n piiivavaunun, litt. Ci ja II & III lk:n 
paivavaunun, litt. DEi, samoinkuin II lk: n 4-akseli
sen paiviivaunun, litt. Di, suunnittelutyot. Kahvila
o aston sijoitusta liikenteessa oleviin Ei-vannuihin 
tutkittiin. 

Tavaravaunujen suUllllitteluun uhrattiiu kuluneen 
vuoden aikana vahe=an tyota kuin edellisinii vuo
sina. Kuitenkin laadittiin piirustuksia katettuja ta
varavaunuja, !itt. Gb ja litt. Ga, varten. Edelleeu 
jatkettiin 120 tonnin kantoista snurkuormausvaunua 
koskevaa tyotii. Uutta itsetyhjentyvii.a hiekkavaunua 
suunniteltiin. Otanmii.en kaivoksen malminkuljetusta 
varten valmisteltiin uuden, varsinaisen malminkulje· 
tusvaunun suunnittelna. 
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Erikoisvaunujen osalta saatiin yksipuolisen lumi
auran suunnittelu- ja piirustustyo siihen vaiheeseen, 
etta sen 1·akentaminen voitiin alkaa. Posti- ja len
niitinhallituksen linjatyokunnan asuntovaunua koske
vat piirustukset saatiin valmiiksi. 

Yleisista vaunuja koskevista suunnibtelutoista mai
nittakoon uuden, vii.hintii.iin 85 tonnin murtokuorman 
kestavan ruuvikytkimen suunnittelu. Muina taman 
ryhmii.n tOina laadittiin piirustuksia vetolaitteista, 
pyoriikenoista yms: sta, jotka piiru tukset otettiin 
entisten kuluneitten ja piirustustekniikaltaan vanhen
tuneiden sijaan, tai joissa on suunniteltu teknillisia 
parannuksia erilaisiin rakenne-elimiin. 

Erikoistoinii. laadittiin vaunutoitten ohella piirus
tuksia veturin kii.ii.ntolavojen kii.yttokoneistoihin var
sinkin 25 m: n kii.ii.ntolavaa varten. Kuormauspiirus
tuksia laadittiin myos. 

Aikaisemmin yksityisiltii. toiminimiltii. tilattujen 
moottorivaunujen ja -vetureiden erikoisosien piirus
tuksia laadi•ttiin edelleen seka tehtiin muutospiirus
tuksia henkiloautoista rata-autoiksi rouutettavia au
toja varten. Moottorivaunujen osalta tarkastettiin 

myos aikaisemmin muualta tila•ttujen Dm3- ja Dm4-
sarjan vaunujen piirustuksia. 

Tyojii.rjestyksen mukaisesti huolehdittiin vastaan
ottotarkastuksista, jolloin nun. valvottiin uusien vau
nujen ja niiden pyoriikertojen valmistusta Pasilan 
konepajassa sekii. erilaisten laitteiden valmistusta 
yksityisissii. konepajoissa mm. suorittamalla tilatuista 
moottorivaunuista ensimmiiiseksi valmistuneen, ensim
mii.~set koeajot. Lisii.ksi tehtiin tarjousky elyjii. ja. 
kii.siteltiin saatuja •tarjouksia, jotka tiihtii.siviit 5 kpl 
diesel-hydraulismeka.nisen vetomoottorivaunun, 3 kpl 
3-osaisen moottorijunan liitevaunun ja 3 kpl diesel
vaihtoveturin hankintaa. Hankkijoiksi tulivat Lo
komo Oy vetureiden ja Valmet Oy:n Lentokonetehdas 
moottorivaunukalulrton osalta. 

Konepajat: Valtionrautateidcn paiikonepajoja oli 
v. 1951 7, nimittain Hyvinkii.iilla, Helsingissii., Pasi 
la sa, Turussa, Vaasassa, Oulussa ja Kuopios a . Li
saksi on huomattava, etta Kuopion konepajan ,osas
tona" toimii Pieksiimaen vaununkorjauspaja. 

Erinaisiii toitii. on vuonna 1951 suoritettu alla ole
van taulukon mukaisesti: 

Liikkuvan kaluston korjaus v. 1951. 

Korjattu liikkuvaa kalustoa 

Vetureita ja moottorivaunuja Jlenkllovaunuja Tavaravaunuja 
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P iiiikonepajat 275 267 363 50 1035 591 17 5185 1691 5 698 169 
Hyvinkaa ...... 38 38 146 13 - - - - - - -
Helsinki ... . ... 62 25 55 4 - - - - - - -
Pasila •• 0 •• •••• 5 8 6 - 830 275 6 1 588 477 780 -
Turku • • • 0 •• 0 •• 44 30 21 5 78 89 - 897 403 2 069 -
Vaasa •• 0 •••••• 46 77 57 7 34 38 1 539 103 282 20 
Oulu •• • ••• 0 ••• 23 26 44 12 45 96 10 506 184 1 041 149 
Kuopio .... . .. . 57 63 20 9 - - - - - - -
Pieksamiiki . . .. - - 14 - 48 93 - 1 655 524 1 526 -

Varikot - 1 9 246 68 - 11875 26 - 3 841 50 573 441 
I varikkoja.kso - - 2 030 16 - 7 646 - - 1982 22 291 133 

II >) - - 2 946 26 - 1175 15 - 812 10 681 86 
III » - - 1433 2 - 1 063 1 - 94 3180 47 
IV * - 1 2 837 24 - 1991 10 - 953 14 421 175 

Yhteensal 275 2681 9 6091 118 1 1 035 12 4661 43 1 51851 5 5321 56 271 610 

Paitsi niiitii toitii on piiii.konepajoissa suoritettu 
seuraavia muita toita: 

H y v i n k a a n k o n e p a j a s s a on valmistettu 
mm. 
100 kpl mii.ntiiluistin ohjauskappaleita 
600 , tenderin jarrulaitt. tappeja 

65 , Tr 2:n luistihakkeja 
150 , , katltilan pesutulppia 

75 , jousiripustimia 
387 , kattilan va.ratulppia 
200 , voideripustimen letkun suukappaleita 

Konepaja kayttii.nyt teriistii. 305 ton, messinkia 
9 105 kg ja valkometallia 4 850 kg. 

Uudisrakennuksista on valmistunut kattilapajan I 
vaihe. AsuinrakennuksiS'ta valmistui 2 kpl 24 per
been taloa. 

Uusia tyi:istokoneita on konepajaan hankittu seu
raavasti : 

1 Atlas-pyoriipuristin, 600 ton. 
1 kytkintankojen mittaus- ja porauskone, Strasmann 
1 pylviisporakone, PP-32 
1 metallisaha 
1 levyleikkuri, Is-Te 
1 yleisleikkuri 
1 pyoriikertojen mittaus- ja porauskone, Strasmann 
1 kulissikaarien hiomiskone, PUA n: o 2 A Churchill 
1 pyorasorvi, Lidkoping 
1 takaleiklmusorvi, M. F. Reid 
1 kaiverruskone 
5 hiomakonetta, Lappe 
3 Kone-nostinta, 1.5 ton. 
1 niitinkuumentaja ZNV 322 
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1 moottoriruisku API-120 
1 kattiianponnistuspumppu 
2 juoksunosturistoa 2 X 25 
2 " 10 
1 " 20 

ton. 

" 
" 

H e I s i n g i n k o n e p a j a. 
Huomattavimmista toista mainittakoon: 

Veturien turbogeneraattorisahkovaiojarjes-
telmili asennettu ................... . 

.Jarrutonkkia valmistettu ..... . .. ...... . 
Jarrutonkkien antw·oita vaimistettu .. . . . 
Puskimen piiitii , 
Vetokoukkuja , 
Kattopultteja , 
Matkustajavaunun jousia korjattu 
Tavaravaunun , , 
Kattilan tiiyskorjauksia suoritettu 
Steinmilller-kattiloita korjattu ......... . 
Rapid- , , ........ . . 

28 kpi 
67 984 " 
77 951 " 
1 000 " 
3121 " 
4408 " 
1066 " 

12 598 " 
73 " 

3 " 
5 " 

K o n e p a j a n h u o I t o-o s as t o on asentanut 
taydelliset vesi-, lampojohto- ja viemarilaitteet eri 
puolille maata 13 VR:n rakennukseen, 
korjannut paristovaunuja 235 kpl 

, kaivinkoneita 2 , 
Konepaja kayttanyt tcrasta ...... .. .. . 

" 
valanut valurautaa . . ....... . 

" 
, messinkia ja pronssia . 

" " 
valkometallia 

495 
3 588 

90 
±.6 

ton 

" 
" 
" 

U usia t yo s t o k one it a hankittu konepajaan 
seur.: 
1 penkkiporakone 
1 sahkonosturi 
1 hydr. puristin 
1 sirkkelisaha 

P as i Ian k one p a j a on rakentanut seuraavat 
uudet vaunut: 

6 kpl Em/makuuvaunuja 
2 , tyoliiis- ja asuntovaunuja 

23 , Gg-lamm. ja jiiiihd.vaunuja 
175 , Hdk-tavaravaunuja 

11 , Sfe-siiiliovaunuja 
9 , Gmz- , 
5 , Sgv- , 

Konepaja korjannut 5 lwniauraa, 3 kiiantolavaa 
seka suorittanut 6 kiiantolavan sahkokoneistojen asen
nuksen. 
~o~epaja on kiiyttii.nyt v. 1951 

terasta ...... . ......... . ..... - ........ . 
valurautaa . . .......... . . . ............ . 
messi.nkiii. j a pronssia . . ............... . 

sekii lisaksi vaianut 
messinkiii ja pronssia . . .... . .......... . 
valkometallia .. . ........ . .. ........... . 

3 319 ton 
1079 " 

31 " 

" 
" 

Konepaja on saanut seuraavat uudet tyostokoneet: 
1 puristin 
2 niitinkuumentajaa 
1 jyrsinkone 
3 hiomakonetta 
1 ketju-poraJtaittakone 
1 puuhoyiii.kone 
1 nosturi 

T u run k one p a j ass a on valmistettu m.m.: 
823 kpi vaihteen kieliii 
554 , , risteyksiii 

3 455 , , vetotangon osia 

1 320 kpi vaihteen sidekiskoja 
610 , , h-iiialukon suojuskoteloita 

1 775 , erilaisia kannuja 
1 393 " " Iyhtyjii 

7 , resiinoj a 
75 , sulkukenkiii 
17 johtokiskoja 
Konepaja on kiiyttiinyt 

terastii .................. . ............ _ 
vaiurautaa . ........... .......... .... _ .. 
messinkiii ja pronssia .............. .... . 

Sitiipaitsi on konepaja valanut 
valurautaa ........ _ ................... . 
messinkiii ja pronssia .................. . 
valkometallia ................. . ....... . 

586 ton 
129 

17 
" 

2 
" 19 
" 8 
" 

Konepajaan on hankittu seiontekovuonna seuraavat 
uudet tyostokoneet: 
6 hiomakonetta 
1 kiilloi•tuskone 
1 ilmapuristin 
4 pikasorvia 
2 niittausvasaraa 
2 taittausvasaraa 
1 porakone 

V a a s a n k o n e p a j a on vaimistanut m.m.: 
67 kpl uusia jousia 
2 , tiiyd. veturitallin savupiippuja 

13 , vintturin jarrulaitteita 
150 , halkomittavaunujen rautaosat 
~o~epaja kayttiinyt 

tera ta . . ..... . ... . ... . ................ . 
vaiUJ·autaa ..... . ....... . ............... . 
messinkiii ja pronssia . . .. ... . . .......... . 

scka lisiiksi valanut 
messinkili ja pron sia .... . ... ....... . ... . 
valkometallia . . ............ . ........... . 

Uusimistyot. 

80 
2 
6 

1 
9 

ton 

" 
" 
" 
" 

Vaunuosaston valaistus muutettu loistevaioiksi. 
Voimavirran jii.nnitteen muutos 500-380 V:iin. 

Uusi muuntaja hankittu em. muutostyon vuoksi. 
Uusi a ty o s to k one it a on konepajaan han

kittu: 
6 siihkomoottoria 
3 hiomakonetta 
1 porakone 
1 magneettirullalaite 

0 u l u n k one p a jan huomattavimmat tyot: 
valmi tettu 

10 kpl resiinoja 
3 , viikivipuja 

korjattu 
2 lumiauraa 

11 resiinaa 
10 sii.hkosirkkeliii 

-~~-nepaja on ka.vttanyt: 
terasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ton 
messinkia ja pronssia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 , 

Konepaja valanut messinkiii ja pronssia . . . 10 , 
U us i mist o is t ii konepajassa mainittakoon 

kone-osa ton tyonjohtajan konttoriliuone (10.5 m2). 

U usia t yost o k one i t a on koncpajaan aatu 
seur. : 
J kylmii.saha 
1 pikasorvi 
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K u o pion k o n e p a j a 8 8 a ja sen alaisena toi
mivassa Pie k sam a en v au nun k or j au spa
j ass a on tehty siiiinnollisten veturien ja vaunujen 
korjau8ten lisaksi =· seuraavat suurehkot tyot: 

a) Ku o pion k one p a j as 8 a on valmistettu: 

1 905 erilais'ta teriisholkkia 
22 kipiniiverkkoa 

303 vcturin kytkintangon niveltappia 
264 , kiertokangen laakeria 
404 , muita laakereita 
300 , tulipe8ii.n luukun vastajousta 
314 , kannatusjousta 

62 , jarrukolmiata 

b ) P i e k ii m ii. e n v a u n u n k or j au spa· 
j a s s a on valmistettu: 

710 vaununpylviistii. 
365 , sivuluukkua 

8 veturin ikkunan tuulikaappia 
sekii korjattu 
7 6 j arrukenkii.ii. 
12 resiinaa 
28 paloruiskua 

1377 laakerin voidetyynyn pidintii 
750 puskimen pii.ii.tii. 
332 , pohjalaattaa 
8 3 laakeri pesii.ii 

Tyotwntien lukumiiiirii: 

U u s i a t y o s t o k o n e i t a on selontekovuonna 
hankitltu 

Kuopion konepajaan 
1 nosturi 
1 sii.teisporakone 
1 h-i.errekone 
1 pikasorvi 

Pieksamaen vaununkorjauspajaan 
1 nosturi 
1 pyorosaha 
1 ihnajoustovasara 
1 puuhoylii.kone 
2 vaunun vetolaitetta 

Kuopion konepaja ja Pick iimiien vaununkorjaus
paja ovat kii.yttiineet 
teriistii ....... . ... .. .............. . ... . 
messinkiii. ja pronssia ........... . ...... . 
valkometallia . . ........................ . 

Kuopion konepaja on valanut 
messinkiii. ja pronssia ....... . ........... . 
valkometallia . . ... . .................... . 

224 ton 
25 " 
38 " 

23 " 
38 " 

Selontekovuonna tyoskenneltiin pii.ii.konepajoissa 6-
pii.ivisin tyoviikoin. Y1eensii on tyoskennelty yhdessii 
tyovuorossa, mutta konepajojen eriiill.ii. osastoill.a on 
kuitenkin tii.ytynyt suuren ja kiireellisen tyomiiiiriin 
takia tyoskennellii. kahdessakin tyovuorossa ja tehdii. 
ylitoita. 

Tyotuntien Juku 

v. 1951 I v. 1950 I v. 1949 

Piiii.konepajoissa ....... ... . .. . ... . . .. . ... .... ...... . .. 8 829 323 8 998 206 9 538 903 
1 321 451 Varikkokorjauspaj oissa ..................... ... ....... 1 419 042 1 604 410 

Siibkokonepajassa . . ... . .... ....... ......... . .... . .... 97 956 97 069 101455 

Kaikki ybteensii I 10 346 321 I 10 416 726 I 11 244 768 
Valmistcarvot: 

V alm istearvo 

v. 1961 I v. 1950 I V . 1949 

Piiiikonepajoissa ... . ..................... : ............ 3 344 059 046 2 775110 493 2 461 663 854 
V arikkokorjauspajoissa ......... . ..................... 344 569 515 245 660 315 253 496 262 
Siih kokonepajassa ••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• • •••• 20 586 642 11351 604 10 291 314 

Kaikki yhteensii I 3 709 215 203 I 3 032122 412 I 2 725 451 430 

Tyontel.;ijoiden lukumiiiirii vuodrn lop1tssa: 

Tyontekijoiden lukumiiiirii 

V. 1951 I v. 1950 I v. 1949 

Piiiikonepajoissa ............................ . .. . . .... . 4165 4174 4187 
Varikkokorjauspajoissa .. . ....... . . . . ...... ...... .. ... 910 875 877 
Siibkokonepajassa ............................... . .. .. 143 162 136 

Kaikki ybteensii I 5 218 I 5 211 I 5 200 

Konepajakouluista valmistui 60 veturinlammittajiiii 
ja 25 ammattimiestii. Uusia oppisopimuksia tehtiin 
75 veturinlfu:runittii.jii· ja 35 ammattioppilaan kanssa. 

Siihkolaitokset ja -laitteet. Kortomusvuoden aikana 
on valtionrautateillii. ollut kii.ytannossii. oma siihko· 
laitos ainoastaan Helsingissii. Lin~ankyliin liikenne-

paikalla on eniili ollut kii.ytiinnossa piensii.hkolaitos. 
Hankasalmen sahan hoyryvoimalaitoksessa ei kerto
musvuoden aikana ole kehitetty sahkoenergiaa, vaan 
on se edelleenkin ollut varavoimalai'toksena. 

Valtionrautateille v. 1951 alusta lukien perustetusta 
uudistusrahastosta on kertomusvuoden aikana myon-
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netty siihkoteknillisen toimistou kiiytettii.vaksi vahva
vir<talaitteita varten 6 800 000 markkaa, matkustaja
vaunujen valaistuksen parantamiseen 6 000 000 mark
kaa ja puhelinyhteyksien modernisointiin 55 000 000 
markkaa. Kun tulo- ja menoarviossakin on varattu 
toimiston kii.ytettavaksi huomattavia miiiiriirahoja, on 
kertomu vuoden aikana voitu suorittaa tai panna 
alulle poikkeuk ellisen paljon sekii. vahva- et:Jtii heikko
vlrtatoita. 

Oulun muuntoa cm:m jiinnitteen muuttaminen 
3 kV:sta 10 kV:iin suoritettiin loppuun. Oulun konc· 
pajan moottorieu kiiyttojiinnitteen muutostyo 500 
voltista 3 0 volttiin valmi tui 'uurimmaksi osaksi. 
Kuopion ja Pasilan konepajojen muuntoasemien jlin
nitteen muuttaminen 500 voltista 380 volttiin pantiin 
alulle ja Vaasan konepajan vastaavan jlinnitteen 
muutostyon ensimmiiinen vaihe valmistui. VR :n 
asuintalon, Helsinki Runeberginkatu 27, siihkolaittei
den jiinnitteen muutos tasavirra ta 125/250 volttia 
vaihtovirtaan 220/380 vol tiin valmistui samoin ker
tomusvuoden aikana. Hankasalmen sahan muunto
asema valmistui ja Riihlmlien muuntoaseman taulu 
uusittiin. 

Sii.hkoteknillisen toimiston toimesta jwtkettiin omien 
siihkovoima- ja muuntoa emien kiiyttotarkkailua enti
seen tapaan sekii valvottiin edelleen liikennepaikkojen 
sii.hkonkulutusta ja jatkettiin siihkovirran hintojen 
ta1·kkailu:a. 

Maaseudun siihkoistyksen edelleen jatkuessa har
vaan asutuilla seuduilla Pohjois- ja Itii-Suomessa, 
valtionrautateilla on ollut edelleen mahdollisuus siih
koistliii huomattava miiii.rii liikennepaikkoja. Kerto
musvuoden aikana piiiitettiin nimittiiin siihkovalais
tus ottaa kiiytiintoon seuraavilla 23 liikennepaikalla: 
Hakasuo, Huttula, .Jaalanka, .Joutsijiirvi, Kangas
lampi, Kankari, Kivesjii.rvi, Koivio, Kyrolii, Limin
puro, Niemiskylli, Palosuo, Partaharju, Puukari, 
Saarijiirvi, Saunakallio, Taipale, Toysii, Valkeajiirvi, 
Venetmaki, Vuolinko, Ylihiirmii ja Yltiii.. Kun ote
taan huomioon, ettii Tehtaanportin (Kuusankoski) 
laituri, jossa on ollut siihkovalaistus, 1. 6. 1951 pois
tettiin kiiytiinnosta, nousee sii.hkoistettyjen liikenne
paikkojen lukumii.iirii. kertomusvuoden pii.li.ttyessii. 602. 

Valtion avun turvin Pohjois- ja Itii-Suomeen pe
rustetut paikalliset siihkolaitokset ovat edelleen nou
dattaneet ns. tariffiyksikkojiirjestelmiiii ja perineet 
valtionrautateiltii liittymismaksuja, joiliin kertomus
vuonna kiiytettiin yhteensii. 5 240 835 markkaa. 

Paikalliset sii.hkolaitokset nii.yttii.viit yhii yleisemmin 
siirtyvii.n tariffiyksikkojiirjestelmiiiin, vaikkakaan ne 
kaikki eivii.t ole vaatineet liittymismaksuja, vaan 
kulutetusta siihkovirrasta on ollut suoritettava perus
maksua kiiytii.nnossii. olevien tariffiyksikoiden mukaan 
ja lisiiksi kulutusmaksua kiiytettyjen kWh: ien mu
kaan. 

Siihkoistetyillii liikennepaikoilla suoritetuista uudis
ja uusinlistoistii. mainittakoon seuraavaa: 

Vilkkaasti liikennoityjen ratapihojen varustamista 
valonheitinvalaistuksella on jatkettu. Kertomusvuo
den aikana valmistuivat seuraavien ratapihojen -va
lonheitinvalaistustyot: Haapaniaen asemaratapihan, 
1 pylvii.s, Kotkan ratapihan liintisen osan, 2 pylviistii, 
Pasilan ratapihan, 2 pylvii.stii, Tampereen asemarata
pihan, 1 pylviis ja Tan1pereen Viinikan ratapihan, 
2 pylvii.stii. Kertomusvuoden piiii.ttyessii oli eri rata
pihoilla kii.ytii.nnossii. seuraavat miiiiriit valonheitin
valaistuspylvii.itii.: Haapamiiellii. 3, Kotkassa 2, Kou· 
volassa 4, Pasilassa 3, Pieksiimiiellii. 2, Riihinliiellii. 4, 

'l'ampereen asemaratapihalla 3, Tampereen Viinikan 
J'atapihalla 3, Toijalassa 3 ja 'rurussa 1. 

Hyvinkii.iin konepajan vahva· ja heikkovirtalaittei
den suunnittelua, hankintaa ja asennuksia jatkettiin 
rinnan rakennustoiden kanssa. Kattilapajarakennuk-
en valaistusasetelmat vahniS'tuivat. Konepajan, eri

koisesti kattilapajan voima-asetehnia ja teleteknilli
siii. laitteita laajennettiin ja tii.ydennettiin. Kahden 
4-kerroksisen 24-perheen asuintalon sii.hkovalaistus
asetelmat valmistuivat. 

.Joen uuhun ja Kuopioon rakennettujen 24-perheen 
asuinrakennusten siihkoasennustyot vahnistuivat. Sa
main vahnistuivat Tampereella rataosnston pajan va
laistu · ja voimalaitteet sekii rataosaston huoltoraken
nuksen ja kerhohuonerakennuksen sii.hkolait<teet. Tam
pereen asemaravintola, asematoimisto ja matkatavara
puoli varustettiin loisteputkivalaistuksella. Haapa
miien ratapihajohtojen maakaapeloimistoi tii saatiin 
suurin osa suoritetuksi. Haapamii.en veturitallin 
uuden osan (5 veturisijaa sekii. autotalli) ja VR:n 
poliklinikan sii.hkolaitteet saatiin asennetuik i. Ka
jaanin asemarakennuksen liityntiijohdon ja laituri
valaistuksen maakaapeloimistyot valmistuivn.t, jolloin 
samalla valaistuslaitteet ratapihan eteliipuolella uusit
tiin. Rauman ratapihan ja veturitallin siihkolaitteet 
uusittiin osittain. Pasilan varikon polttoaineenkiisit
telylaitteiden ym. sii.hkoasetehnia uusittiin ja laajen
nettiin. Kouvolan, Loimaan ja Sotkamon ratapiha
valaistusta ja Kouvolan varikon voimn.- ja valaistus
asetelmia tiiydennettiin. Helsingin asemarakennuksen 
valaistus- ja voima-asetehuien uusimista jatkettiin ja 
hallintorakennuksen liimpo- ja voimakeskuksen koje
ja kytkintaulut (9 kpl) uusittiin. Kotkan oljysiiilio
alueen siihkojohtojen kaapelointi saatiin suoritetuk i. 

Rauta.tierakcnnusosaston Vilppulan korjauspajan 
sii.hkoasetelmat valmistuivat. Rovaniemelle rakenne
tun veturi- ja varikkorakennuksen sii.hkoasetelmatyot 
saatiin pii.iiasiallisesti suoritetuksi. 

Siihkoistetyt kii.iintolavat rakennettiin Lahteen, 
Pcipohjaan, Tampereelle (III tallin lava), Toijalaan 
ja Turkuun. Ylivieskan ja Rovaniemen halonsahaus· 
ja vyorytysantolavat valmistuivat. Haukasalmen, 
Oriveden ja Parkanon vedenottolaitokset valmistui
vat sekii .Joutsijiirven, Kemijiirven, Koivun, Laikon, 
Mii.ntyharjun, Pyhii.salmen, Simon, Tervolan, Vaalan 
ja Vihannin vedenotltolaitoksia varten tilattiin siihko
pumput. Vira ojan ja Toijalan vedenottolaitosten 
entisten siihkiipumppujen tilalle tilattiin suuritehoi
se=at sii.hkopumput. Kun Lylyn liikennepaikalle 
rakennettiin uusi vesitorni suurempine siiilioineen, 
hankittiin Lylyn vedenottolaitosta varten myos uusi 
siihkopumppu. 

Liikkuvan kaluston varustamista sii.hkovalaistuk
sella jatkettiin. Kertomusvuoden aikana valmistui 
seitseman (7) valaistuskoneistoin varustettua vaunua, 
kuuteen (6) vaunuun asennettiin tiiydelliset valaistus
laitteet. Siihkovalaistuja vetureita valmistui kolme 
(3) kappalctta jn. vanhojen veturien varustamista 
sahkovalaistuksella jatkettiin. Vuoden lopussa oli 
439 tiiydellisin valaistnskoneistoin varustettua vau
nua, 65 ns. liitevaunua, 18 keskusvalaistua vaunua 
ekii 12 paristovaunua. Sii.hkovalaistuja vetul'eita oli 

vuoden lopussa 331, joista 8 keskusvalaistuja junia 
varten. 

Eri liikennepaikoilla on suoritettu pienehkojii 
Yahva· ja heikkovirtalaitteiden lisiiys- ja uudistoitii, 
joiden kustannukset tyotii. kohden eivii.t ole ylittiineet 
100 000 markkaa, vahvavirtatoitii. 192, yhteensa 
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2 956 464 markan arvosta ja bcikkovirtatoita 56, yh· 
teensa 78-± 405 markau arvosta. 

SaltkOlaitteiclen kuuuossapito on edellcen suurim· 
malta osaltaan suoritettu rautatien siihkoteknillisen 
henkilokunnan toimesta; ulkopuolisten toiminimien 
apuun on muutarnissa tapauksi sa tuTvauduttu, kun 
se on havaittu taloudelliscsti edullisemmaksi. 

Rautateiden vie&tiyhteyksiin saatiin vuoden 1951 
aikana varsin huomattava parannus, kun rakennet· 
tiin uusia kuparijohtoja Helsingin-Tampereen, Rii· 
himaen-Kouvolan, Turun-Loimaan, Porin-Haapa· 
maen ja Seinajoen-Vaasan asemien valille yhteensii 
1 500 johdinkilometria seka asennettiin uusia linja· 
automaattipuhelinjarjestelmia Turun-Toijalan, Toi· 
jalan-Tampcreen, Tampereeu-Haapamaen, Porin
Haapamaen, Riihimaen-Lahden, Lahden-Kouvolan 
ja Lahden-Heinolan viilisille rwtaosille. Naihin 
liuja·automaattipuhelinjarjestelmiin asennettiin 7~ 
puhelinta. 

Uusi rautapuhelinjohto, pituudeltaan 65 johdin· 
kilometria, mkennettiiu Lahden-Heinolan asemien 
vii.lille ja lennatinjohtoja kaksoistettiin puhelinjoh· 
doiksi Keravan-Porvoon, Inkeroisten-Haminan ja 
Jyvaskylan-Xanekosken asemien seka Imatran ase· 
man ja Vuoksen sataman vii.lille, jolloin saatiin 216 
johdinkilometria puhelinjohtoa ja Helsingin-Kauk· 
lahden sekii Vilppulan-Mantiin asemien valilla olevat 
lenniitinkaksoisjohclot, yhteensa 66 johdinkilometriii, 
vuoroteltiin puhelinjohdoiksi. Pienehkoja puhelin· 
johtoja eri paikkakunnille rakennettiin yhteensa 14 
johdinkilometria. Puhelinjohtojen yhteismiiiira li· 
si:iantyi 1taten vuoden kuluessa 1 995 johdinkilomet· 
rillii. ja samalla lennatinjohdot vahenivat 1 427 joh· 
d inkilometrilla. 

Viestipylvaslinjojen taystaajennustyot suoritettiin 
50 ratakilometrin, osittaistaajennustyot 451.4 rata· 
kilometrin, ti:iyskorjaustyot 2 603.0 ratakilometrin ja 
kevytkorjaustyot 1155 ratakilometrin eli yhteensa 
4 260 ratakilometrin matkalla. Talloin pystytcttiin 
8 929 pylvasta (mitkii lmikki olivat kylliistettyji:i), 
siirrettiin 1 070 pylviistii, asennettiin 2 181 pylvaan 
tukipuuta, 368 pylvaan tyventukea, 3 091 pylvaan ha· 
rusta ja 13 269 ortta seka vuoden 1952 tyokautena 
uusittavaksi merkittiin 9 053 pylvastii. 

Rautateiden linjakorjaustyokunnat kunnostivat Tau· 
tateiden viesti· ja opastiujoMoja 34 486 johdinkilo· 
metria sekii posti· ja lennatinlaitoksen johtoja 41430 
jolldinkilometria eli yhteensii. 75 916 johdinkilometria. 

Uusia maakaapeleita asennettiin 36 liikennepaikalle 
yhteensii. 6 609 m ja ilmakaapeleita seitscmalle lii· 
kcnnepaikalle yhteensii. 2 018 m. Naissii. kaapeleis a 
oli yhteensa 374.6 johdinkilometria. Vanhojen kaa· 
peliverkostojen siirtoa ja suurehkoja korjauksia suo· 
ritettiin kunclella liikennepaikalla. 

Huomattava parannus rautateiden viestiyhteyksiin 
saatiin myos asentamalla kii.ytii.ntOon v. 1951 aikana 
nelja uutta yksikanavaista kantoaaHojii.rjestelmaii. 

Uusia kovaii.anisjii.rjestelmiii. otettiin kii.ytantoon 
kahdella asemalla ja Pasilan jii.rjestelyratapihalla. 
Myos Helsingin aseman uusi suuri kovaii.iinisji:irjes· 
telmii. otettiin osittain kiiytii.ntoon. 

Nykyaikaiset vaatimukset tii.yttavii. automaattinen 
palohii.lytyskeskus asennettiin Hyvinkiii:in konepajaan. 

Uusia aikakellolaitteita asennettiin yksi, murto· 
suojausjii.rjestelmiii. yksi ja ristikytkintelineitii. puhe· 
linkeskuksien yhteyteen kaksi. 

Puhelinkeskusten lukumiiii.rii. lisaiintyi 24: llii. j a 
VR:n verkkoon kytkettyjen puhelimien lukumaiirii. 

163: lla, mutta lennii.tinjohtoihin kytkettyjen lenniitin· 
koneiden lukumii.iirii. vii.heni 24: llii.. 

Hautateiden toime ·ta hankittiin suoTia yleisiin pu· 
helinkeskuksiin liittyviii johtoja 26 liikennepaikalle 
yhteensi:i 30 kpl. 

Linjakorjaustyokunnat pystyttivii.t 1 594 voima· 
pylviistii. ja asensivat 211 pylvii.iin tukipuuta sekii. 
196 tyventukea ja meTkitsivii.t vuoden 1952 tyokau· 
tena uusittaviksi 1 160 pylvastiL 

Vuoden kuluessa rakennettiin puoli· ja taysauto· 
maattisia tienTisteysopastinlaitoksia kahdella ja muu· 
tettiin ekii. tiiydennettiin kahdella liikennepaikalla. 
Suurehkoja turvalaitteiden taydennys· ja muuto toita 
suoritettiin kahclella ja pienehkoja turvalaitteiden 
uudisrakennustoiti:i kahdellakymmenellii.yhdella seka 
yhdistettyjen Tautatie· ja maantiesiltojen turvalaite· 
toitii kahdella liikennepaikalla. 

Turvalaitteiden yhteydessii. rakennettiin 115 km 
3 mm 0 rautatiejohtoja ja sitii poistettiin kii.ytostii. 
10 km. 

iihkokonepajassa tehtiin 97 956 tyotuntia. Tyon· 
tekijii.in ja oppilaiden keskimiiii.rii.inen luku oli 41, ja 
valmiS'tearvo oli 20 586 642 markkaa. Suurin osa toi· 
minnasta oli korjaustyota. Esimerkkinii tii.stii. mai· 
nittakoon: 22 lennii.tinkonetta, 260 puhelinkonetta, 
51 puhelinkeskuskonetta, 129 radio·, vahvistin· ja 
kantoaaltolaitetta, 3 595 erilaiS'ta heikkovirtalaitetta 
tai niiden osaa, 19 kil-joitus· ja laskukonetta, 663 
leimasinta, 39 seinii· ja yovaTtijan kelloa, 1 281 pai· 
ucmittaria, 135 nopeus· ja tulistusmittaria, 129 sii.hko· 
moottoria, 640 sekalaista vahvavirtakojetta, 125 mer· 
kinanto· ja turvalaitteiden osaa ja 19 resiinaa. 

usista valmisteista erikoisesti mainittakoon, ettii. 
sahkokonepajassa suunniteltiin ja rakennettiin Psyko· 
teknillistii. laboratoriota varten piirtii.vii. reaktiomer· 
kintii.koje, joka tekee mahdolliseksi ii.ii.nifilmin kay· 
ton soveltuvuuskokeissa. Laite on ensi=ii.inen laa· 
tuaan Pohjoismaissa. Erilaisia poytiii., kaappeja, hyl· 
lyjii, tuoleja, laatikoita yms. valmistettiin 404 kpl, 
rahtimerkkikoteloita 100, ristikytkin· ja keskusteli· 
uci<tii. 40, resiinoita, pylvasnostureita ja taloustikkaita 
21, junanlii.hetyskeskuksia ja -vaihtolaitteita 35, mur· 
tosuojalaitteita 13, murtosuojalaitteen koskettimia 56, 
lmlusto- ja asuntovaunujen sisustuksia 8, kaapelin· 
~uojarautoja, eril. lcilpiii., kytkinlistoja yms. 1 255, 
sekalaisia vies'iilaitteiden osia 2 359 sekii. sekal. tar· 
vikkeita ja varaosia 7 703 kpl. 

Saapuneiden risteilylupa·anomusten perusteella an· 
nettiin vuoden h-uluessa 162 vahvavirta· ja 1 2 heik· 
kovirtaristeilylle lupa. Sahkolaitteiden asennusano· 
musten perusteella annettiin 87 valaistusjohtojen ja 
93 puhelinjohtojen asennuslupaa rautatiealueella ole· 
viin rakennuksiin. 

Risteilytarkastuksia suoritettiin sii.hkoteknillisen 
toimiston toimesta 61 ja ratainsinoorien toimesta 86 
sekii. sii.hkolaitteiden aseunustarkastuksia sii.hkoteknil· 
lisen toimiston toimesta 217. 

V. Varastot ja hankinnat. 

v. 1949. 

Y arastot. Valtionrautalteiden varastoissa olevien 
tavaroiden keskimaii.riiinen varastoarvo oli vuonna 
1949 4 119 496 400 markkaa, josta maarii.stii. eri va· 
rastojen osalla oli: Pasilan 1 356 031 300, Turun 
473 233 800, Vaasan 397 240 000, Oulun 653 712 900, 
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Kuopion 1 043 844 300 ja Helsingin 195 434 100 mark
kaa. Tarveaineita otettiin varastoista kiiytettii.vii.ksi 
6 456 756 400 markau arvosta ja myytiin muille val
tionlaitoksille sekii. yksityisille 290 327 100 markan 
arvosta. 

Hankinnat. Kaikkiaan ostettiin varastoihin tava· 
raa v. 1949 6 598 058 200 markan arvosta. 

Ulkomailta tuotettiin seuraavat miiii.riit tavaroita: 

Mii.ii.ra tonnla. Arvo mk 

Kivihiiliii . . . . . . . . . . . . . 144 334 461 293 272: -
Pyorakertoja . . . . . . . . . . 936 44 392 735: -
Pyorii.nrenkaita . . . . . . . . 1 015 99 069 367: -
Ratakiskoja . . . . . . . . . . . 20 598 513 767 400: -
Rautaa ja teriistii. . . . . . . 4 403 117 191 639: -
Rautalevyjii. . . . . . . . . . . . 721 24 991173:-
()ljyjii. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 954 55 185 685 : -

ekal. tarveaineirta . . . . . 414 312 529: -
Yhteensii. mk 1 730 203 800 : -

Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1949 vas
taanottaneet 1 384 970 m3 halkoja hintaan mk 
1 214 618 690 eli keskimii.arin mk 877: - m3: Ita. 
Nama polttopuut on Valtion polttoainetoirnisto 
(V .A.PO) hankkinut. 

Edelleen on ostettu V APOLTA 850 456 kpl rata
polkkyjii. hintaan mk 256 530 444: -, 128 407.3 jm 
hirsiii. hintaan mk 12 899 667: -, 16 017 h.-pl puhelin
ja lennii.tinpylvii.itii. hintaan mk 13 851544 : - , 2 465 
h-pl tyvivahvikkeita hintaan mk 325196: - , 74 975 
kpl aidanpylvii.itii. hintaan mk 4 790 228: - , 39 405 
kpl aidansalkoja hintaan mk 2 610 632 : -, 0.65 std 
sahatavaraa hintaan mk 13 566 : -, ja VR Hanka
salmen sahalle 439 437 j3 tukkeja hintaan mk 
30 478 781: - . 

Yksityisiltii. hankkijoilta ostettiin v. 1949 3 167.7 
std sahatavaraa. 

Polttoainehuoltotoiminta. 
V. 1949 vastaanotettiin eri kulutuspaikoille seuraa

•at polttoaineet: 
llalkoja ........... .. .......... . . . 
Polttoturvetta .............. . ..... . 
Kivihiiliii. . . ..... . .. . .... . .... . ... . 

Kulutettu: 

1384 970 m3 
529 677 dt 

1403 787 " 

Halkoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 712 551 m3 
Polttoturvetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 411 dt 
Kivihiiliii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 531 313 , 

Kii.sitltelykustannukset (halkojen purkaus, kuor
maus, pinons, sahaus ja vetureille antarninen y.m. ) : 
Halkokii.sittely . . . . . . . . . . . . . . n. mk 335 232 000: -
Polttoturvekii.sirttely . . . . . . . . . , , 30 308 000 : -
Kivihiilikiisittely . . . . . . . . . . . , , 91 300 000: -

Myos polttooljyii. on kii.ytetty v. 1949 aikana vetu
reille 6 066 000 kg ja sen kii.sittely- (anto-) kustan
nukset ovat noin mk 984 700: -. 

Polttoainetyolii.isiii. on ollut palveluksessa 
v. 1949 alussa 1 778 henkea ja 79 esimiestii. ja tyon

joht.; 
v. 1949 lopussa 1 652 henkeii. ja 78 esimiestii. ja tyon

joht. 
Polttoaineen vyorytysantolaitureita, polttoaineraide

jii.rjestelyjii. y.m. laitteita on rakennettu seuraavasti: 
Perusteellisesti on uusittu ja korjattu vyorytyslai

turit Turussa ja Kotkassa, uusia on rakenteilla Yli
vieskassa ja Olhavassa. Uudelleen rakennettavaksi on 
hyvii.ksytty Pasilan vyorytyslaituri. Kouvolan ja Rii· 
himii.en antolaitureille rakennettu lisiiii. ylosvetoviiste-

9 

sillat kivihiilen ylosvetoa varten. Vyorytyslaiturien 
ii.hkoistys suoritettu Mikkelissii. ja Joensuussa. 

Raidejii.rjestelyjii. on suoritettu Ylivieskassa ja pur
kausraidetta jatkettu Jepualla. Uusi parannettu rai
dejii.rjestely hyvii.ksytty suoritettavaksi Pasilan hiilen
antoraiteilla. 

Valrniita vyorytysantolaitw·eita oli v. 1949 lopussa 
kii.ytossii kaikkiaan 30 kpl j a suppilohiilenantolait
teita· 6 kpl. 

Lisaksi on suoritettu erin. muita pienempiii. anto
toiminnan parannuslaitteita ja laiturikorjauksia. 

Huoltotoiminnan alotteesta on rakennettu uusia tai 
laajen.llettu entisiii. peseytyrnis- ja ruokailu- sekii. ma
joitusrakennuksia ja toimistohuoneita m.m. seur. pai
koilla: Nurmes, P ieksii.miiki ja Haapamiik:L Myos 
varastorakennuksen teknillisiii. laitteita varten on 
Oulussa tehty eriniiisiii. lisii.laitteita. 

Varoja on ollut kii.ytettii.vissii. yht. 16 rnilj . mk. 

Hankasalmen saha. 
Sahalaitosta on jatk-uvasti kunnostettu ja uusi 

sahatavaran kuivaamo sekii. hOylii.ii.mo saatu kiiyntiin. 
Tyovaen asunto·oloja on parannettu korjaamalla van
hoja asuinhuoneita sekii. rakentarnalla uusia asuin
rakennuksia 2 kappaletta. 

Saha on kii.ynyt kahta tyovuoroa koko vuoden paitsi 
heinakuun 8 pii.ivii.stii. elokuun 23 pii.ivii.ii.n sekii. syys
kuun 18 pii.iviistii. 30 pii.ivii.ii.n, jolloin saha korjausten 
ja kesiilornien takia seisoi. 

Sahalla on vuoden aikana vastaanotetltu tukkeja 
seuraa vasti: 
Valtion Polttoainetoimistolta . . . . . . . . . . 439 437 j3 
Yksityisiltii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 798 , 
Omilta metsii.nhakkauksilta . . . . . . . . . . . . 897 492 , 

-.,Y""h,_,t-e-ens--:ii,....-::-1~4:-::1~1,..,7::-;2~7=---"nj 3 

Sahattu tukkimii.ii.rii nousi 1 254 100 kuutiojalkaan. 
Sahalta lii.hetettiin 3 981 standarttia lautoja ja 

lankkuja, 747 standarttia parruja ja pelkkoja, 6 340 
jm hirsiii., 9 028 kpl ratapolkkyjii., 32 420 jm teline
lankkuja, 165 707 kpl avovaunun pylvii.itii., 10 983 tus. 
hylkylautoja, 300 561 kpl routakiiloja ja 44 426 m3 
polttohaketta sekii pieniii. eriii. muita sivutuotteita. 

Tyontekijoiden lukumii.ii.rii. sahalla oli keskimii.iirin 
228 ja metsii.nhakkuissa 47. 

Tuotantokornitea, johon kuului 3 tyonantajan, 2 
toimenhaltijain ja 5 tyontekijiiin edustajaa, kokoon
tui vuoden kuluessa 5 kertaa. 

Konnunsuolla oleva VR Polttoturvevalmistamo. 
Vuosi 1949 oli Polttoturvevalmistamon 10. toiminta

vuosi. 
Polttoturpeen valmistuskoneita on kuusi jo v. 1940 

h.ankittua Anrep-mallista konetta. Nii.istii. on kahteen 
myohemrnin tehty lisii.ii. Turve-Jussi-Abenius-yhdis
telmii, jonka tarkoituksena on siiii.stii.ii. tyovoimaa ja 
lisii.tii tuotantoa. Koneista on yksi seissyt kokonaan 
tyokentii.n puutteessa. Toisillakin koneilla on ollut 
esteenii. edellisenii. vuonna valrnistettu ja suolle 
aumattu polttoturve, sitii. kun ei lii.hetyskieltojcn takia 
saatu lii.hettaii. sopivina aikoina, vaan oli siirrettii.vii. 
toiseen paikkaan ja varastoitava sinne myohemmin 
lii.hetettiiviiksi. 
Kokonaismenot olivat ... . .. . mk 38 969 455:-
P o}ttoturvetta valmistettu ... . 15 700 tonnia 
Niiiden surnmien mukaan saa-

daan valmistetun polttotur-
vetonnin hinnaksi . . .... .. . mk 2484 : -

3170-5 3 
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Valmistuskusta.nnuksia tarkasteltaessa on huomioi
tava allamainitut ummat, jotka ovat merkityt polt
toturveh-ustannuksiln, mutta jotka voidaan jakaa 
nseammalle vuodelle. 
1. Rh:n kirjeen N:o 1710/129,18, 

21/ 12 -48 nojalla ei voitu tyo· 
laisia vahentaa, vaan oli heillc 
jarjestettiivii sopivia toita, joi
na jiirjestettiin kuivatuskent-
tien tasauksia ym. . . . . . . . . . . mk 1 246 000: -

2. Kolmeu hiiyryveturin tiiyskor-
jaus ............ · · · · · · · · · · · " 2 726 964:-

2 313 700:-
1321000:-

3. Ratakiskoja . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
4. Koneosia Lokomolta . . . . . . . . , 
5. ~ake~uksien ja teiden kor-

Jauksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 645 000:-
6. Turpeen aumaus isoon aumaan 

liihetystii varten tal viaikana 
6 ooo to a 210: - . . . . . . . . . . , 1260 000:-

7. Koneitten edestii siirretty tur
peita pois . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 240 000:-

1319 500:-
8. Liihetetty 1 729 tonnia encm· 

miin kuin valmistettu . . . . . . . . , 
--------~----------Yhteensii mk 11 072 164: -

Viihentiimiillii tiimii summa kokonaismenoista saa
daan mk 27 897 291: - ja tiistii tonnihinnaksi mk 
1780:-. 

Summa jakaantuu eri tyomomenteille seuraavasti: 
I. Tyonjohto ja toimistohenki-

II. 

III. 

lOiden palkat . . . . . . . . . . . . . . mk 1 970 358: -
Matkakustannukset . . . . . . . . . , 51 700: -
Vuokrat, liimmitys, valaistus 

62 297:-
354138:-

1398 410:-
1427 902 : -

ja muut toimistomenot . . . . , 
Sairasajan palkat . . . . . . . . . . , 
Lapsilisii ja kansane'liikE' . . , 
Loma-ajan palkat . . . . . . . . . , 

-"Y"h..,.te_e_n-s""ii~mk:.,-.....,5....,2'"'6:-:4""'8""'0'"'5,...:-

Konetyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 11 280 899: 50 
Muut kiisittelykustannukset: 

kiiiinto ja kekoaminen . . . . , 
aumaus suolla . . . . . . . . . . . , 
radan siirtoja suolla . . . . . . , 
kuormaus pikkuvaunuihin . , 
kuljetus Muukkoon ja kuor-

1651728:-
572 760:-
635 734:-

1576 200:-

mausrautatievaunuun . . . . . , 1 254 570: -
lumi- ym. toitii. . . . . . . . . . . , 712 375: -

Yhteensii mk 17 684 266: 50 

Voimavirta ....... . ....... . mk 1018 340:-
Poltto- ja voiteluaineet . . . . , 1 517 885 : 50 
Sekalaiset tarveaineet . . . . . . , 411 507; 50 

____,Yrr;-h-:-te_e_n-.sa.,...· -mk";-~2:-:9:::-4:-=7:-:7=-:3::-:3:-:-

IV. Kaluston kunnossapito ja tar-
kaRtus .. .. . .. ........... .. mk 1 027 944: 80 
Tyoraiteet, siihkolinjat ja tyo-
raiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 438 103: -
M:uita korjauskustannuksia . . , 188 341: 45 
Sekalaisia kustannuksia . . . . , 197 295: 75 

~Yh~.,...te_e_n-sa~·-m~k--1~8~5~1....,6~9~5~:--

V. Uusia tyoraiteita ym ....... mk 110 726: 50 
Uusia tyolinjoja ja kuivatus-

38 065:-ken ttiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
-.Y~h:-:t:-:e-e-n-.sa.,....-m~k:----~14~~7~9~1-:~5~0 

Yhteensii mk 27 897 291: -

Todellisuudessa Oil valmi tcttu polttoturvetta 800 
tonilia enemmiin kuin on ilmoitcttu, tiimii siitii syystii, 
kun turve on kiiytetty kuivempana, kuin normaalinen 
35 % kostea, aina 20 % asti, niin aiheutuu siitii 
tuntuvaa painotappiota, tchden toililia kohti 35--
150 kg. 

Tyolaisten luh-umiiiirii oli suurimmillaan kesiikuussa 
314 ja viihimmilliiiin. jouluh-uussa 46. 

Vuoden aikana on saatu miiariirahaa 900 000: -
veturitallin rakentmilista varten ja 600 000: - va
rastorakennusta varten, molemmat olivat vuoden vaih
teessa vielii jonkinverran kesken. Vielii saatiiil mk 
4 000: - kirjojen ostoa varten edellisenii vuonna pe
rustettua kirjastoa varten. 

Tuotantokomitea, johon lmuluu 3 tyonantajan, 2 
toimenhaltijaiil ja 5 tyontekijiiin edustajaa, kokoon
tui vuoden kuluessa viisi kertaa. 

Vuoclen alussa oli polttoturvetrta varastoitu 
suolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 762.3 to 
valmistettu v. 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 700.5 , 

31462.8 to 

Liihetetty v. 1949: 
Kouvola, polttoainevarasto . . . . . . . . . . . . 6 913.8 to 
1\iikkeli, , . . . . . . . . . . . . 7 210.2 , 
Virasoja, , . . . . . . . . . . . . 1 850.0 , 
Helsinki, rh:n keskusliimmitys . . . . . . . . 423.1 , 
Hyvinkiiii, polttoainevarasto . . . . . . . . . . 707.0 , 
Piek iimiiki . . . . . . . . . . 83.9 , 
Iisalmi, ., . . . . . . . . . . 116.<0 , 
Oma kulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.0 , 

--1""'7=-""'"82""'9,.... o___:t~o 
Vara to ja valmistus . . ..... . .... .. . . 
Liihctetty v. 1949 ........... . ..... . 
Jiii suolle 31/12 -49 . . . .............. . 

Turvepehkuosaston toiminta: 

31461.8 to 
17 829.0 " 
13 632.8 to 

Turvepehkun kulutus ei ole liiheskiiiin vastannut 
niitii miiiiriii kun laitosta suuililiteltaessa oli otak
suttu. 

Valmistus v. 1949 11 060 paalia, vastaten noin nol
jiittiiosaa valmistusmahdollisuuksista. 

Monoja oli v. 1949 yhteensii mk 2 618 015: -, ja
kaantuen seuraavasti: 

I. Tyonjohdon ja toimistohenki-
lok. palkat . . . . . . . . . . . . . . . . mk 364 973: -
Matkakustannukset . . . . . . . . . . , 2 700: -
Sairasajan palkalt . . . . . . . . . . , 4 7 514: -
Lapsilisii ja kansaneliike . . . . , 105 425: -
Loma-ajan palkat . . . . . . . . . . . , 7 441: -

--'m].:.,(---::6~08"'"""05""3::-:-

II. Peh.kun nos to j a lcvitys 9 241 m3 mk 
Kiisittelykust. kekous ja kanto 

615 450:-

latoihin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 300,386: -
---m~k--~9~10~-~8~36~: --

mk 102 632:-

" 
309 717:-

" 
57550:-

mk 469 899:-
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IV. Voimavirta ................. mk 56 851:-
Poltto- ja voiteluaineet . . . . , 8 100: -
Sekalaiset tarveaineet . ... . _. _ . .....:..:".,---=-=-5_,4...,7,_,9c=O-:_ 

mk 119 741:-

V. Kaluston kunno sapito . ... . . mk 96 500:-
Tyiiraiteet, sahkiijohdot ym. . . , 19 105:-
Muita korjauskustan.nuksia . . , 23 890: -
Sekalaisia lrustannuksia . . . . . , 6 300: -

_....;mk;:.,-_ ---::l-:-4-::-5 -;::7:;:-95"":-

VI. Latojen ym. korjauksia ...... mk 260 541: -
Uudet tyiilinjat ja kuivatus-
kentat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 98 150: -

mk 358 691:-
Yhteensa mk 2 618 015: -

Kustan.nukset jakaantuivat seuraavasti: 

Palkat ........................................ . 
Kyllastysoljy 2 586 464 kg . .... ... .... .. .... .. . . . 
Polttoaineet ................................... . 
Voiteluaineet .... ........... . .................. . 
Muita menoja .................................. . 

Varaston arvo 1/ 1 -49 .... . .... mk 3 539 909:-
N oS"tettu raakaturvetta 6 357 m3 . . mk 413 205: -
Keottu edellisen vuoden nostoa 

5 650 m3 ..................... , 491550:-
1089 000:-

39100:-
Ladoissa 9 900 ru3 . . . . . . . . . . . . . . , 
Tehtaalla paalattuna 230 paalia . . , 

--mk~-;5:-5;::-:7:;-;2~7;;-:6:;:4~:-

Lahetetty 11 510 paalia a 195: - , 2 244 450: -
Varaston arvo 31/12 -49 ........ mk 3 328 314: 

Kylliistyslaitokset: 

Kyllastyslaitos N: o 1 Mikkelissa oli toiminnassa 
koko vuoden ja N: o 2 Somerharjussa 5/7-31/ 12. 

Kokonaismenot olivat Mikkelissa mk 3 996 417: 10 
ja Somerharjussa mk 68 220 162 : 90. 

Mikkeli omerb&rju Yhteensa 
mk mk mk 

5 456 051:- 3 044 962 : - 8 501013:-
11380 337:- 8 425 284:- 19 805 621:-
1284 960:- 917 820:- 2 202 780:-

15 600:- 9 750:- 25 350:-
239 740:- 437 018:- 676 758:-------------------------Yhteensa 

Kokonaismenoilrin sisaltyvat edellamainittujen kus
tannusten lisaksi kyllastettyjen puutavaroiden hinnat 
ja koneistojen korjausmenot seka Somerharjun laitok
sen alueen kuntoonpanokustannukset. 

Vuoden aikana kyllastcttiin: 

Mikkeli 
Ratapolkkyja kpl . 141 031 
Pylvii.ita kpl . . . . . 10 252 
Muuta puutavaraa 

Somerharju 
80185 
13 945 

Yhteensa 
221216 
24197 

m3 . . . . . . . . . . . . 2 418.60 1 288.61 3 707.21 

Tyoskentely on ollut normaalista, eika mitaan hii.i
rioita ole vuoden kuluessa tapahtunut. 

Tavara- ja ainetutkimukset v. 1949. Vuonna 1949 
tutkittiin rautatiehallituksen hankintatoimiston labo
ratoriossa seuraavat 1 399 erilaista tavara· ja aine
naytetta: 

Metalleja 
Rautaa ja teraksia ... ..... .. . . 
Kuparia ja punametalleja ..... . 

34 kpl 
36 " 

Valkometalleja ...... .. ... ..... 179 , 
Sekalaisia metalleja . . . . . . . . . . . 17 , 266 kpl _ __...:;____ 

Voiteluoljya ja -msvoja 
Sylinterioljyja ..... ... ..... .. . 
Kone- ja vaunuoljyja ......... . 
Sekalaisia oljyja ja rasvoja 

Poltto- ja valaistusoljyja 

25 1.-pl 
36 " 
11 " 

Kaasu- ja polttooljyja . . . . . . . . . 17 kpl 
Bensiinia ja petrolia . . . . . . . . . . 3 , ---...:..:....-

Kiinteita polttoaineita 
Ki viliiilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 k p 1 

72 " 

20 " 

Turpeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 , 641 , 

18 376 688:- 12 834834:- 31211522:-

.M aalau.starpeita 
Kuivia vareja . . . . . . . . . . . . . . . . 25 lq>l 
Oljy- ja lakkavareja . . . . . . . . . . . 17 , 
(Lakka) vernissoja . . . . . . . . . . . . 15 , 

---'----

Suojelu- ja kylliistysaineita 
Bitumeja .................... . 
Kreosoottioljyja .... . ......... . 
Tervaa ja karbolineumia 

Puhdistusaineita 

7 kpl 
14 " 

5 " 

Saippuoita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kpl 
Sekalaisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 , __ ...;.;._ 

Liima-aineita . . .. . ............. . ....... . 
Mu.steita, leimasin'"iirejii .... . ........... . 
Kankaita ............................. . 
Kumiletkuja ja ·renkaita ... ....... ..... . 
J uoma- ja kattilaves·iii ........... .... ... . 
Sekalaisia aineita .............. . .. .. ... . 

57 kpl 

26 " 

26 
" 

3 
" 2 
" 13 
" 16 
" 60 
" 197 
" Yhteeusa 1 399 kpl 

v. 1950. 

VMastot. Valtionrautateiden varastoissa olevien ta
varoiden keskimaarii.inen varastoarvo oli vuonna 1950 
4 185 219 900 markkaa, josta mii.arasta eri varastojen 
osalla oli: Pasilan 1 5'77 611100, Turun 451 478 000, 
Vaasan 276 684 200, Oulun 612 761 000, Kuopion 
1 006 342 000 ja Helsingin 260 343 600 markkaa. 
Tarveaineita otettiin varastoista kaytettavaksi 
6 496 666 700 markan arvosta ja myytiin muille val
tionlaitoksille seka yksityisille 420 477 100 markan 
arvosta. 

Hankinnat. Kaikkiaan ostettiin varastoiliin tava
raa v. 1950 7 189 158 900 markan arvosta. 
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Ulkomailta tuotettiin seuraavat miili.rat tavaroita: 

Miiarii tonnia .Arvo mk 
Kivihiilia ja koksia.... 280 788 912 486 302: -
Pyorakertoja . . . . . . . . . . 2 702 191 025 206: -
Pyorii.nrenkaita . . . . . . . 3 287 49 351 771:-
Ratakiskoja . . . . . . . . . . 24 897 769 034 878: -
Rautaa ja terii.sta . . . . 4 058 120 052 766: -
Terii.slevyjii. . . . . . . . . . . . 1416 168142 928:-
oljyja . . . . . . . . . . . . . . . . 3 07o 33 412 971: -
Sekal tarveaine1ta (sil· 

toja y.m.) . . . . . . . . . . 406 294 802: ------------------------Yhteensii. mk 2 649 801 624: -

Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1950 vas· 
taanottaneet 1 710 041 m3 halkoja hintaan mk 
1473 259 087:- eli keskimaii.rin mk 862:- m3:lta. 
Nama polttopuut on valtionrautateiden polttoaine· 
toimisto (V APO) hankkinut. 

Edelleen on ostettu V APOLTA 443 093 kpl rata
polkkyjii. hintaan mk 142 220 636 : -, 176 137 jm hir
siii. hintaan mk 17 024 225: -, 8 566 kpl puhelin- ja 
lenniitinpylvii.itii. hintaan mk 5 962 441: -, 1 033 kpl 
tyvivahvilcl!:eita hintaan mk 124 921: -, 60 998 kpl 
aidanpylvii.itii. hintaan mk 3 843 040: -, 16 317 kpl 
aidansalkoja hintaan mk 1 071 252 : -, 87 735 std 
sahatavaraa hintaan mk 1844 937: -, ja VR Hanka
salmen sahalle 253 301 j3 tulcl!:eja hintaan mk 
21148 838; -. 

Yksityisilta hanlcl!:ijoilta ostettiin v. 1950 1 581.0 
std sahatavaraa. 

Polttoainehuoltotoiminta. 
V. 1950 vastaanotettu seuraavat polttoainemii.arat: 

Halkoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 710 041 m3 
Polttoturvetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 684 dt 
Kivihiiliii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 767 816 , 

Kulutettu VR:n kayttoon: 
Halkoja . . . . . . . . 1 868 695 m3 
Polttoturvetta . . . 797 738 dt 
Kivihiiliii . . . . . . . 2 769 754 , 

siitii. vetw-eissa: 
(1 675 164 m3) 
( 767 225 dt) 
(2 695 611 " ) 

Sitii.paitsi on rautatielii.isille samana aikana myyty 
190 911 m3 halkoja. 

Myos polttoOljyii. on v. 1950 aikana kii.ytetty kaik
kiaan 3 653 072 kg, josta maii.rii.stii. veturien kii.yttii.mii. 
osuus on 2 985 368 kg. oljyn kii.sittely- (varastoimis-, 
auto- y.m.) kustannukset olivat mk 1 026 525: -. 

Lii.mmitys- ja valimokoksin hankinta ja kulutus 
nousi noin 1 500 000 kg. 

Allamainittujen kiinteiden polttoaineiden kii.sittely
kustannukset (kuormaus, purkaus, pinoaminen, sa
haus, vetureille antaminen y.m. kii.sittely) nousivat 
seuraaviin summiin: 

Halkotoistii. kust. 
Polttoturve- , 
Kivihiili-

" 

mk 348 340 381; -
" 27 419 343:
" 105 223 061:-

Polttoainetyolii.isiii. on ollut valtionrautateiden pal
veluksessa v. 1950 alussa 1 682 tyontekijii.ii. ja 7 
polttoainetyonjoht.; v. 1950 lopussa 1 350 tyontekijii.ii. 
ja 74 polttoainetyonjoht. 

Polttoaineen antolaitureita, raidejii.rjestelyjii. y.m. 
laitteita on valmistunut seuraavasti: 

Vyorytyslaiturit Ylivieskaan ja Olhavaan. 
Heittolaituri Haminaan ja Savonlinnaan. 

Raken teilla: 
Suppilohiilenantolaitteet Hankoon ja Helsinkiin 

(Katajanolcl!:a) sekii. uusi vyorytyslaituri Rovanie
mellii. ja Pieksii.mii.ellii.. Alkuvalmistusasteella vyory
tyslaiturit Kontiomii.ellii. ja Vaalassa. Laiturien kor
jaus- ja laajennustOitii. on suoritettu Pasilassa, Riihi
mii.ellii., Kolcl!:olassa, Kouvolassa ja Haminassa. J e
puan vyorytyslaituri on sahkoistetty ja Oll1avan lai· 
turille asetettu oljymoottorivintturi. 

V::iliniita vyorytyslaitureita oli v. 1950 lopussa kii.y
tossa yht. 33 kpl ja suppilohiilenantolaitteita 6 kpl. 

Sahaus-, anto- ja purkausraiteiden laajennuksia -on 
toimitettu Pasilassa, Pieksiimii.ellii. ja Kotkassa. 

Huoltorakennuksia on valmistunut Kemiin, Poriin 
ja Viinijiirvelle, lisii.laajennus, Savonlinnaan. Raken
taminen aloitettu Haapamaella. 

Varoja on ollut kaytettii.vissa antolaituri- ja raide· 
toita varten 10 milj. mk ja sama maiira myos huolto
rakennuksien rakentamiseen. 

Hankasalmen saha. 
Sahalaitosta on jatkuvasti uusittu sen saamiseksi 

nykyajan vaatimuksia vastaavaan kuntoon ja tuotan
tokyvyn lisii.ii.miseksi, mitii var<ten sahalle on hankittu 
kolmas kehii.saha seka koneellisia kuljetuslaitteita 
sahan sisii.lle. Hoylaii.moon on ostettu uusi halkaisu
saha. Vanhoja asninrakennuksia on korjattu ja 
isii.nnoitsijaii varten rakennettu uusi asninrakennus. 

Vuosilomien ja koneellisten laitteiden paikoilleen 
asennuksen takia oli sahaus pysii.yksissii. syyskuun 
1 pii.ivii.stii. joulukuun 9 pii.ivii.ii.n. 

Sahalla on vuoden aikana vastaanotettu tulcl!:eja 
seuraavasti : 

Valtionrautateiden Polttoainetoimistolta. 253 301 j!l 
Yksityisiltii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 302 , 
Omilta metsii.nhalcl!:auksilta . . . . . . . . . . . . 620 592 , 

--------------~ 
Yhteensii 1 001195 j3 

1. 9. 50 lopetettiin sahan omat metsiino&tot ja teh
tii.va siirrettiin Vapolle. 

Sahattu tukh-imii.ii.rii. nousi 1 043 752 kuutiojalkaan. 
Sahalta liihetettiin 3 900 standarttia Ja.utoja ja 

lanlcl!:uja, 506 &tandarttia parruja ja pellcl!:oja 
14 340 jm hirsiii., 2 110 kpl ratapollcl!:yja, 109 stan
darttia kimpiii, 76 820 kpl avovaunun pylvii.itii, ja 
2 660 m3 polttohaketta seka pieniii. eriii. mnita sivu
tuotteita. 

Tyontekijoiclen lukumii.iira sahalla oli keskimii.iirin 
202 ja metsii.nhakknissa 56. 

Tuotantokomitea, johon kuulni 3 tyonanlajan, 2 
toimenhaltijain ja 5 tyontekijain edustajaa, kokoon
tui vuoden kuluessa 4 kertaa. 

Konnunsuolla oleva VR Polttoturvevalmistamo. 
Vuosi 1950 oli Polttoturvevalmistamon 11. toimin

taYuosi. 
Kiiynnissii oli 2 kpl Turve-Jnssi-Abenius-Anrep yh-

distelmii.konetta sekii. 3 kpl Anrep konetta. 
Kokonaismenot olivat mk 36 467 02 : -. 
Polttoturvetta valmistettiin 16 200 tonnia. 
Taman mukaan saadaan tonnihinnaksi mk 2 251: -. 
Tii.ma ei kuitenkaan osoita todellis•ta lukua, sillii. 

todcllisuudessa valmistettiin 800 tonnia enemman, 
hukkaanmenon, murskan y.m. takia. 

Liihetetyn polttoturpeen keskikosteus on ollut 
2 %, huomioonottaen nii.mii seikat niin 35 %: sta 
polttoturvetta on valmistettu 18 160 tonnia. 
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Lii.hetetty on 2 094 tonnia ene=ii.n 
kuin vahnistettu, tii.mii.n arvo on mk 1 072 128: -

Talvilii.hetystii. varten aumattu isoon 
aumaan 7 758 tonnia o o o o o o o o o o , 2 427 894:-

Yhteensii. mk 3 500 022: -

Nii.mii. huomioon ottaen saataisiin vahnistuskustano 
nuksiksi mk 1 815 : - tonnio 

Menojen jakaantuminen kustannuslajittain ja kuso 
tannuspaikoittaen sekii. nii.iden yhdistelmii. selviii.vii.t 
allaolevasta: 

Kulut 'Vo 1950 kustannuslajeittaino 

1. Palkato 
Vii.litt<imii.t tyopalkat 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 22 756 057: -
Vii.lilliset , ( siivous, va-

rasto yomo) 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o o 564 205: -
Korjaus- ja kunnossapitopalkat o o 2 080 293 : -
Teknillisen ja tyonjohdon palkat 1 409 237: -
Virkailijain palkat o 0 o 0 0 0 o o 0 o 0 o 1174 130: -
Lomapalkat 0 0 0 o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 1 536 680 : -
Sairausajan palkat o 0 o 0 0 0 o 0 0 o 0 0 377 853 : -
Ylityokorvaukset 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 122 663 : -

mk 30 021118:-

20 Muut henkilokustannukseto 
Lapsilisii.- ja kansanelii.kemaksut 
Sairaanhoitokulut 0 0 o o o o o o 0 o o o 0 0 

Tapaturmakorvaukset 0 0 o o 0 0 o o 0 0 

Henkilomenoja o 0 o o o o o o 0 0 o o o o o o 

1 548 200 : -
68 507 : -
81976:-
20 200:--------

mk 1 '118 883 : -

3o Tarvikkeet ja kayttoaineeto 
Polttoaineet (turpeet, bensiini ja 

paj ahiilet) o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Korjaus- ja kunnossapitoaineet o o 
Yleistyovii.lineet o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muut aineet ja tarvikkeet o 0 o o o o 
Toimistotarvikkeet 0 o 0 o 0 o o o • o 0 0 • 

Kuljetusvii.lineiden kiiyttoaineet ja 
tarvikkeet o o o o o o o o o o o o o o o o o o . 

1 474 240:-
888 964 : -
11213 : -
92124:-
2fi 007:-

694 651 : -

mk 3187199:-

4o Yieraiden suo1oittamat korjauk-
set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mk 251374:-

5o JT oima- ja valaistuskustannukseto 
Sahko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mk 1186 222: -

60 Matkakustannukset mk 82 063:-

7 0 JT uokrato 
Suon vuokra o o 0 o o o o o o o o o o o o o o 0 3 080: -
Puhelimcn vuokra o o o o o o o o o o o o o o 1 800: --------

mk 4 880:-

80 M uut viililliset kustannukseto 

Kirjallisuus ja sanomalehdet 3 755: -
Sanoma.lehti-ilmoitukset 0 0 0 0 o o o o 4 374: -

--m~k-----8~1~29~: --

Kustannulcset 'Vo 1950 lcustannuspaikoittaino 

10 Turpeen. nosto- ja levityskustan
nulcseto 
Vii.littOmii.t nosto- ja levityspalka.t 12 927 475: -
Teknillisen ja tyonjohdon pa.lkkoja 450 985: -
Sii.hkovoima. • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 044 275: -
Korjaukset ja tarvikkeet o 0 0 o o o o 1106 986:
Kn.ntojen, rahkan ja 

roudan poistaminen 584 212: -
./o myydyistii. kan-

noista o o o o o o o o o o -10 025:- 574187:-

mk 16103 908:-

2o Turpeen leilckaus o o o o o o o o • o o mk 

3o Turpeen kiiii.ntamin.en 0 0 0 0 0 0 o mk 

4o K11lcoaminen o o o o o o o o o o o 0 o o o mk 

50 Aumaaminen pieniin aumoihin mk 

6o Aumaaminen varastoon 0 0 . 0 0 mk 

7o Turpeen kuormaus, kulj etus Muuk-
lcoon ja lcuormaus isoon vaunuuno 
K uljetuksen palkat o o o o o o o o o o o o 
Kuormauksen , o o o o • o . o o o o o 
Teknillisen ja tyonjohdon palk-

185167:-

261677:-

1 272 436: -'-

1463159 : -

2 427 894:-

1030 996 : -
3 600110:-

koja 0 o o o 0 o o o o o 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 o o o o 638 834: -
Radan siirrot o o o o o o o o o o o o o o o o o o 539 532: -
Polttoaineet, tarvikkeet o o o o o o o o 1576160:-
Veturien j a vaunujen korj aus o o 936 598 : -
Lumityot ymo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 541 022 : --------

mk 8 863 252:-

8o Korjauspajan lcustannukset .. mk 831184:-
(Summa jaettu yhdistelmii.ssii. eri 

kustannuspaikoille) o 

9o Teiden lcunnossapito o o o o o 0 o o 

100 Ratojen korjaus ja kunnossa-

mk 52460:-

pito o 0 0 0 0 0 o 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mk 1 523 196: -

110 Rakennusten korjaus ja kun
nossapito o o o o o 0 o o o o o o o 0 0 0 0 • mk 
(Su=a jaettu yhdistelmii.ssii. 

eri kustannuspaikoille) o 

120 Suon ja kenttien kunnostami-
nen ja ojien puhdistus o o o 0 o • mk 

130 Yleiskustannukseto 
Isiinnoitsijii.n palkka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toimistoapulaiset ja tarpeet 0 0 o o 
Matkakulut 0 o 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palosuojelu 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 

Siivous, yovartiointi ja sosiaalinen 
huolto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Sannan ja parakin 
lii.mmitys ja valais-
tus o o 0 o o o o o o o o o o 192 000: -

935 806:-

102 745:-

467100:-
789157:-

82 063 : -
18 236:-

872 554:-

Saunamaksuja 0 o o o o -11673 : - 180 327:-
Kirjallisuus ja sanomalehdet o o o o 8 129 : --------

mk 2 417 566:-
Vuokratulot 81090:-

9o .il.luiden suorUtamat kuljetulc- mk 2 336 476:-
set 0 o o o o o o o o o 0 o o 0 o o o o 0 0 o o o o mk 7 160: - .;. Vuokrakulut o 0 o o o 0 o o o 0 o 0 0 0 o o 0 0 0 0 4 880: --------
Kulut yhteensii. 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 mk 36 467 028: - mk 2 341356:-
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Yhdistelmd. 
mk Tonnia mk/tonnilta 

Turpeen nosto ja levitys ........................ . 16 884 396:- 16 200 1042:-
Leikkaus ......... . ... . . . . ................ . .. .. . 194 610:- 16 200 12 : -
Kaantiiminen . . ..... . .................. . ....... . 277 377:- 5 000 55: 40 
Kekoaminen .......... . .......... . ............. . 1348 782:- 16 200 83:-
Aurnaaminen suolie ............................. . 1502 782:- 8 064 186:-
Aurnaaminen varastoou .......... . . . ........ .. .. . 2 473126:- 7 758 319:-
Turpeen kuormaus, kuljetus Muukkoon ja kuormaus 

isoon vaunuun ........................... . ... . 9 343 202:- 18 294 511 : -
Teiden kunnostus ...... .... .. . .................. . 55 607:- 16 200 3: 40 
Ratojen korjaus ja kunnossapito ................. . 1613156:- 18 294 88:-
Suon ja kenttien kunnostus ja ojieu puhdi&tus . . . . . . 108 909:- 16 200 6: 70 
Yleiskustannukset .. . ..... . ............ . ...... . . . 2 562174:- 16 200 158 : --------------------------

Yhteensa mk 

Tyontekijain lukumiiara oli suuri=illaan kesii.· 
kuussa 304 ja vahi=illlian joulukuussa 36. 

Tuotantokomitea, johon kuuluu 3 tyonantajan, 
2 toimenhaltijain ja 5 tyontekijain edustajaa, ko· 
koourtui vuoden kt1luessa viisi kertaa. 

Toimisto- ja asuinrakennusta varten saatiin mk 
2 000 000: - maararaha. Rakennustoita ei ole alo
tettu, koska neuvottelut suon aluevuokrasta Tie- ja 
vesirak"ennushallituksen kanssa ovat viela kesken. 
Kirjojen ostoa varten tyomaan kirjastoon saatii.:J1 
mk 5 000: -. 

Ruokalarakennuksessa. sattui tulipalo, tuhoten sen 
osittain. Korjauskustannukset tekivat mk 113 500: -. 

Vuoden alussa oli polttoturvetta varastoituna 

suolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 633 tonnia 
valmistettu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 200 

--------------~~ 
Yhteensa 29 833 tonnia 

Lahetm.ty: 
Kouvolan polttoainevarastoou 
Mikkelin 

" 
" 
" 
" 

8 272 tonnia 
7 717 " 
1398 " 

175 " 
115 

" 

Virasojan 
Pieksamaen 
Jyvii.skylii.n 
Oma kulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 " 

--------------~~ 
Yhteensa 

Suolle varastoituua 31. 12. 50 ...... . 
18 294 tonnia 
11539 " 

Turvepehkuosaston toiminta. 
Valmistettu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 471 paalia 
Menoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 630 200: -
Menot jakaantuivat seuraavasti: 

I a Tyonjohdon ja toimistohenk. pal-
kat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 500:-
Matkakustannukset ...... . . . ... . 
Sairasajan palkat ....... . ... . . . 
Lapsili a ja kausaneliike ....... . 
Loma·ajau palkat ....... . .. ... . 

23 815:-
16 062:-------------

mk 

II b Pehkun nosto ja levitys ....... . 
KasittelykuS't., kekous ja kanto 
latoihin .... . ................. . 

III a Karrays ladoista tehtaalle ... . . . 
Konetyo (paalaus) ....... .. .. . 
Kuljetus Mko ja lastaus isoon 
vaunuun 

mk 

69 377:-

268 220:-

52 070:-
125 842:-

27 446:-

205 358:-

36 364 240:-

IV a Voimavirta 
b Poltto- ja voiteluaineet . .. ... . . 
c Sekalaiset tnrveaineet, paal. rimat 

31549: -
3150:-

ym. . .................... _. _. _ . . _._. ___ 3_2_7_5_8_:--

m.k 67 457:-

V a Kaluston kwmossapito ja tarkas-
tus ..... . ............... . ... . . 2150:-

b Tyoraiteet, siihkojohdot ja tyo-
linjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 546: -

c Muut korjausk-ustannukset . . . . . . 8 750: -
d Sekalaiset kustaunukset . . . . . . . . . 5 342: -------------

mk 19 788:-

Meuot yMeensii mk 

Varaston arvo 1. 1. 1950 . . . ....... . . 
Menot 1950 ......... . ... . .. .. . . . . . 

630 200:-

3 328 314:-
630 200:---------------------Yhteensa mk 3 958 514: -

Lahetetty 
VR: n omaan kayttoon 
3 941 paal. a 195: - 768 495: -
Sippolan kunnalle 800 
paal. a 230: - . . . . . . 184 000: - 952 495:--------------

Varaston arvo 31. 12. 1950 mk 2 375 819:-

Varas ton arvo j akaantui seuraavasti: 

N ostettu raakaturvetta 
Keottua edell. vuoden nostoa 8 000 m3 
a. 80:- .... . ....... . ......... . . 
Latoon varastoitu 11 620 m3 a 
145:- ..... . ... . .... . ......... . 
Tehtaalla paalattuna 283 paal. a 
180:- ........................ . 

- tasaus 

. Yhteensa mk 

Kylli.istyslaitokset. 

6-!0 000 : -

1 68-! 900:-

50 940:-
21:-

2 375 819:-

Kyllii.styslaitos N: o 1 Mikkelissa ja N: o 2 Somer
harjussa olivat toiminnassa koko vuoden. 

Kokonaismenot olivalt Mikkelissa mk 71 257 336: 75 
ja Somerharjussa mk 72 538 087: 90. 
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Kustannukset jakaantuivat seuraavasti: 
M1kkell Somerharju Yhteensa 

mk mk mk 

Palkat ... . . . ........................ . ..... . ... . 6 900 940:- 6 090 7 0:- 12 991720:-
Kyllastysoljy 2 312 648 kg ...... . . . ......... . .. . 6 300 299:- 6 888 034:- 13188 333:-
Polttoaineet .. .......... . ... .. . . ................ . 1090 350:- 842 350:- 1932 700:-
Voiteluaineet .... . . .... ......... . . . ............. . 17 240:- 18 510:- 35 750:-
Muita menoja ...... . ... . ............. . ........ . 242 600:- 273 042:- 515 642:-

~Y~h~te_e_n_s~ii--~~~~~------~~~~------~~~~=------14 551429:- 14112 716:- 2 664145:-

Kokonaismenoihin sisiiltyviit edellamainittujen kus
tannusten lisiiksi kyllii.stettyjen puutavaroiden hinnat 
ja koneistojen korjausmenot. 

Vuoden aikana kylliistettiin: 
~likkeli 

Vaihdepolkkyjii kpl 12 014 
RatapO!k.kyjii kpl . 100 677 
Pylvaitii kpl . . . . . 5 716 
Muuta puutavaraa 

Somerharju 

98 710 
20 421 

Yhteensa 
12 014 

199 387 
26137 

m3 . . . . . . . . . . . . 2 790.2 307.6 3 097.8 
Tyoskentely on ollut normaalista, eikii mitiiiin hii.i

riotii ole vuoden k-uluessa tapahtunut. 

Tavam- ja ainetutkimukset v. 1950. 
Vuonna 1950 tutkittiin rautatiehallituksen hankin

tatoimiston laboratoriossa seuraavat 1 800 erilaista 
tavara- ja ainenaytettii: 

Jfetalleja 
Rautaa ja teriiksiii ...... . .... . 
Kuparia ja punametalleja ... . 
Valkometalleja .. .. ... . . . . .. . . 
Sekalaisia metalleja .. .. ...... . 

JT oiteluoljyjii ja -rasvoja 
Sylinterioljyja .. . ............ . 
Kone- ja vaunuoljyjii .. . .. .. .. . 
Sekalaisia oljyjii ja rasvoja 

Poltto- ja valaistusoljyjii 
Kaasu· ja polttooljyjii 
Bensiinia ja pctroolia 

Kiinteita polttoaineita 
Koksia ..... . . . .. . .... . ..... . 
Ki vihiiliii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Turpeita . .... .. ....... . ..... . 

Maalaustarpeita 
Kuivia viirejii .. . . ... . ....... . 
Oljy- ja lakkaviirejii. ......... . 
(Lakka) vernissoja ........... . 

Suojelu- ja kyllii..stysaineita 

81 kpl 
19 

" 264 
" 35 
" 

35 kpl 
19 

" 8 
" 

15 kpl 
1 

" 

5 kpl 
115 

" 749 
" 

57 kpl 
62 

" 35 
" _ ___:..:...__ 

Bitumeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kpl 
Kreosoottioljyjii. . . . . . . . . . . . . . . 15 , 
Tervaa ja karbolineumia . . . . . . 16 , ----"---

Puhdistusaineita 
Saippuoita .................. . 
Sekalaisia .............. ... .. . 

4 kpl 
19 . ,. 

Liima-aineita ........... .. .. .. ........ . 
Kankaita .. ...... . .................... . 
Kumiletkuja ja renkaita . .. . ........... . 
Juoma- ja kattilavesiii ... . ..... . ..... . . . 
Sekalaisia aineita . .................... . 

399 kpl 

62 
" 

16 
" 

869 
" 

154 
" 

37 
" 

23 
" 

4 
" 6 
" 14 
" 98 
" 118 
" -------''-

Yhtcensii 1 800 kpl 

v. 1951. 

JTat·astot . Valtionrautateiden varastoissa olevien 
tavaroiden keskimiiiiriiin n varastoarvo oli vuonna 
1951 4 266 879 500 markkaa, josta mii.ii.rii.stii. eri va· 
rastojen osalla oli: Pasilan 1 567 373 400, Turun 
478 386 800, Vaasan 296 311900, Oulun 544 093 900, 
Kuopion 1 034 856 700 ja Helsingin 345 856 800 mark
kaa. Tarveaineita otettiin varastoista kii.ytettii.vii.ksi 
8 429 140 300 markan arvosta ja myytiin muille val
tionlaitoksille sekii. yksityisille 650 593 500 markan 
arvosta. 

H ankinnat. Kaikkiaan ostettin varastoihin tavaraa 
v. 1951 9 442 502 800 markan arvosta. 

Uilkomailta tuotettiin seuraavat mii.ii.rii.t tavaroita: 

Miiara tonnia 
Kivihiiliii. ja koksia . . . . 246 047 
Pyoriiikertoja . . . . . . . . . . 27 
Pyoriinrenkaita . . . . . . . . 850 
Ratakiskoja . . . . . . . . . . . 8 399 
Rautaa ja teriistii. . . . . . . 2 657 
Teriislevyjii . . . . . . . . . . . 640 
oljyja . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ao9 
Sakal. tarveaineita (sil· 

.A:rvo mk 
1487 257 281:-

1649192:-
33 426 020:-

364 972 755: -
77 792 956:-
33 205 887 : -
41535 850 : -

toja ym.) . . . . . . . . . . . 595147 208 : --------------Yhteensii. mk 2 634 987 149: -

Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1951 vas
taanottaneet 1 729 516 m3 halkoja hintaan mk 
2 550 588 616 : - eli keskimliii.rin mk 1474:- ro3 :ltii.. 
Nama polttopuut on valtionrautateiden polttoaine
toimisto (V APO) hankkinut. 

Edelleen on ostettu VAPOL TA 709 135 kpl rata
polkkyjii. hintaan mk 413 314 485: -, 53 240 kpl 
vaihderatapolkkyja hintaan mk 48 587 596: -, 
194 450 jm hirsiii. hintaan mk 37 055 229: -, 8 060 
kpl puhelin- ja lennatinpylvii.ita hintaan mk 
13 478 634: -, 443 kpl tyvivahvik.keita hintaan mk 
150 715: -, 22 776 kpl aidanpylvii.ita hintaan mk 
2 139 170: -, 55 459 kpl aidansalkoja hintaan mk 
4 821 605: -, 369 364 std sahatavaraa hintaan mk 
15 507 444: - seka VR Hankasalmen sahalle 
1 091 761 j3 tukkeja hintaan mk 147 534 631 : -, 
67 321 kpl ratapolkkyaiheita hintaan mk 38 725 176 :
ja 18 962 m hirsiaiheita hintaan mk 3 421 555 : -. 

Yksityisiltii han!k.kijoilta ostettiin v. 1951 945.<0 std 
sahatavaraa. 

Polttoainehuoltotoiminta. 

Vuonna 1951 vastaanotettu seuraavat polttoaine-
mii.arii.t: 
Halkoja . .. .. . ... . .... . ....... . .. . 
Polttoturvetta ............. .. ..... . 
Kivihiiliii. ....... . ................ . 

1729 516 ms 
691260 dt 

2 494186 " 
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Kulutettu valtionrautateiden kii.yttOon 

Halkoja ... .. ....... . 
Polttoturvetta ....... . 
Kivihiiliii. .......... . 

kokonaiskulutus 

1822 091 m3 
776 552 dt 

3 530 060 " 

vernrlen kul. 
osuus 

1599 958 m3 
766 413 dt 

3 456 855 " 

Sen lisii.ksi on rautatielii.isille samana aikana myyty 
290 483 m3. 

Polttooljyii. on v. 1951 aikana kii.ytetty kaikkiaan 
2 361331 kg. Tastii. maarastii. on veturien ja moot· 
torivaunujen kii.yttii.ma osuus yht. 1 969 076 kg. 

Lammitys· ja valimokoksin hankintamaarii. v. 1951 
oli n. 2 350 000 kg, mika suurimmaksi osaksi myos 
kulutettiin. 

Allamainittujen polttoaineiden varastoimis· ja kii.· 
sittelykustannukset (kuormaus·, purkaus·, pinoamis·, 
sahaus·, vetureille antokust. y. m. kasittely) nousivat 
seuraaviin su=iin: 

Hadkotoistii. kustannuksia 
Polttoturvetoistii. 
Kivihiilitoistii. 
Polttooljyn kasitt. 

" 
" 
" 

mk 410 274166:-
30 637 804:

" 150 928 245:-
1440 363:-

" 
" 

Polttoainetyontekijoita on ollut palveluksessa: 
Vuoden 1951 al~ssa 1473 tyontekijiiii. ja 74 poltt. 

tyonjoht. 
Vuoden 1951 lopussa 1 299 tyontekijii.a ja 75 poltt. 

tyonjoht. 
Polttoaineen antolaitureita ja laitteita sekii. raide· 

jarjestelyja on valmistunut seuraavasti: 
Vyorytyslaiturit Rovaniemelle, Kontiomaelle, Piek· 

sii.mii.en uudelle polttoainekentalle ja Vaalan van· 
halle antopaikalle seka myyntihalkojen kii.sittelya 
varten Pasilaan. 

Purkausraiteiden laajennus on suoritP.it.ll Vaalassa 
ja Imatralla. 

Suojavajoja (talleja) on rakennett11 h.ankituillo 
kuormauskoneiille Malmille, Poriin ja Turkutm seku 
sellaiset on valmistumassa vuoden vaihteessa Riihi· 
mii.ellii. ja Kouvolassa. 

Haapamaen polttoainevarastossa on v. 1951 val· 
mistettu n . 200 kpl laatikkomittavaunuja yhden mio· 
hen sahauskonoen kii.yttoa varten. 

Erillisiii. huoltorakennuksia on tehty Pasilaan, 
Haapamaelle ja Vaalaan seka suoritettu crinaisilla 
paikoilla. tarpeellisia korjaustoitii.. 

Varoja on ollut kaytettii.vissa antolaituri· ja raidc· 
toihin 5 milj. mk, huoltorakennuksiin 1.5 milj. mk 
sekii. uusien kii.yttokoncidcn ja laitteiden hankintaan 
uudistusrahaston varoja 77 milj. mk. 

H an1casalmen sal! a. 

Sahalaitoksella on edelleen jatkettu kunnostamis· 
ja muutostoitii. sahan toiminnan koneellistamiseksi. 
Siksi on ,Otso"·kehii.sahaan hankittu uusi paine· 
ilmalla toimiva. tultinsyottovaunu ja Kallistadin kehii· 
sahan iskuvii.liii. on pidennetty. Hoyrykattilaan on 
vaihdettu uudet paii.tylevyt, minkii. avulla paine on 
saatu nostetuksi kahdeksasta ky=eneen ilmakehiiii.n. 
Voimajohtoverkkoon on hankittu uusi muuntaja. 
Lauta.tarhaan on hankittu taphloimisen jouduttami· 
seksi kiramo ja. vaunuj en siirron helpottamiseksi 
traktori, joka. voi suorittaa myoskin pienehkoja kul· 
jetuksia. Tyoviiestoii. varten on rakennettu uusi nel· 
jan perheen asuintalo ja vanhempia asuntoja on 

korjattu, mm. 7 perhetta >arten on rakennettu uusi 
talouskellari. Paloturvailisuutta on suuresti varmis
tcttu rakentama1la lautatarhan vesijohtoja pumppui 
ueen ja paloposteineen ja tulenkestii.viiii. paloasemaa 
letkujen kuivatustorneineen on alettu rakentaa. 

Vuosilomien ja koneitten korjauksen takia on a
hans ollut pysii.hdyksissii. heinii.kuun 23 pii.iva.stii. elo
kuun 31 pii.ivii.ii.n. Alkupuolen vuotta on saha kii.y
nyt kahta tyovuoroa, mutta syyskuun 21 pii.ivastii 
n10den loppuun yhtii. tyovuoroa. 

Valtionrauta.teiden Polttoainetoimisto (Vapo) on 
toiminut yksin<lmaisena raaka-aineen hankkijana. 

Sahatukkia on vastaanotettu 1 091 761 j3 
Ratapolkkyaiheita , 67 321 kpl 
Hirsiaiheita , 18 962 m 

Sahattu tukkimaii.rii. oli 1 561 587 j3 ja rata· 
polkkyjii. 33 023 kpl. Sahaustulos nousi 6 515 stan
darttiin. 

SahaJta on vuoden aikana lahetetty 2 9J5 stan
darttia lautoja ja lankkuja, 337 standarttia parruja 
ja pelkkoja, 75 000 h"}ll avovaunun pylvaitii., 30 158 
kpl ratapolkkyjii., 22 000 m hirsia, 1 575 pinometriii. 
kattopii.reita, 26 180 m3 polttohaketta sekii. pieniii. eriii. 
muita valmisteita ja sivutuotteita. 

Tyontekijoitii. on ollut sahan toissii. keskimii.iirin 
201. 

V R Polttoturvevalmistamo. 
Konnunsuolla sijaitsevassa polttoturvevalmista

mossa on kuusi polttoturpeen valmistuskonetta, joista 
viisi on ollut kii.ynuissii. Polttoturvetta valmistui 
17 500 tonnia, valmistuskustannusten nou tessa. 2 600 
markkaan tonnilta. Tyontekijii.in luku oli suurim· 
millaan kesii.kuussa, jolloin se oli 282 ja viihimmil· 
lii.iin helmikuussa 29. Vuoden alussa oli polttoturvetta 
varastossa suolla 11 539 tonnia ja vuoden lopussa 
12 283 tonnia, lii.hetetty on vuoden aikana 16 756 
tonnia. 

Polttoturpeen sivutuotteena on valmistettu myoskiu 
turvepehkua 5 259 paalia, Hihetys on noussut 5 351 
paaliin. Turvepehkun valmistuksessa on tyontekijiiin 
lukumii.ii.rii ollut korkeimmillaan 10 henkeii. 

Kyllastyslaitokset. 

Puutavaroiden kylliistyslaitoksia oli v. 1951 kaksi, 
toincn Mikkelissii ja toinen Somerharjun pysii.killa. 
Laitokset tyoskentelivii.t yhtiijaksoisesti vuoden lop
puun saakka kii.yden kahta tyovuoroa puoli vuotta 
ja yhtii. tyovuoroa loppupuolen vuotta. Tyovoimaa 
oli h:ummallakin laitoksella 26 miestii. ja 2 hevosta. 

Mikkelin kyllastyslaitokselta liihetettiin siellii. ikyl
·lastettyinii. 76 218 kpl ratapolkkyjii, 15 315 kpl vaih· 
deratapolkkyjii, 1 979 kpl johtopylvii.itii ja 128 413 m 
sahatavaraa, 1 757 m hirsiii., 22 965 kpl lenniitinorsia 
ja 14 527 kpl aidanpylvii.itii. Kyllii.stysainetta, kreo
soottioljyii kii.ytettiin 783 524 kg. 

Somerharjun kylliistyslaitokselta lii.hetettiin siellii 
kylliistettyii. puutavaraa seuraavat miiii.riit: 89 434 
kpl ratapolkkyja, 8 325 kpl johtopylviiitii., 12 896.G 
m sahatavaraa, 8 000 kpl lennii.tinorsia, 8 173.5 m 
hirsiii., 955 kpl vaihderatapolkkyjii., 920 kpl aidan· 
pylvii.itii. ja 11 866 kpl aidansalkoja. Kreosoottioljyii. 
kii.ytettiin 836 523 kg. 

Puutavaran kyllastiiminen on tullut maksamaan 
1 700 mk kuutiometriltii. 
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Tauara- ja ainetutkimukset v. 1951. 

Vuonna. 1951 tutkittiin rautatiehallituksen 
kintatoimiston laboratoriossa. seuraavat 1 510 
l a is ta. nii ytettii : 

han
eri-

Metalleja: 
Rautaa. ja. teriiksiii . . . . . . . . . . 66 kpl 
Kuparia. ja punametalleja . . . . 22 , 
Valkometalleja .. . . . ... . ...... 208 , 
Sekalaisia metalleja . . . . . . . . . . 20 , 316 kpl 

---"--
Voiteluoljyjii ja -rasvoja: 

SylinteriOiljyjii ..... . ........ . 
Kone- ja vaunuoljyja ....... . 
Sekalaisia oljyjii ja rasvoja 

Kaasu- ja. polttooljyjii: 
Kiinteitii polttoaineita: 

Koksia .. . .................. . 
Ki vihiiliii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Turpeita ............. .. ..... . 

10 kpl 
35 " 
17 " 

2 kpl 
128 ' 
586 " 

62 kpl 

10 " 

716 kpl 

Maalaustarpeita: 
Kuivia viirejii . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kpl 
oljy- ja lakkaviirejii . . ........ 117 " 
(Lakka) vernissoja . . . . . . . . . . 18 , 
Kattov{)iteita . ...... ..... .... . __ 1_1......:'.:..'- 166 kpl 

Suojelu- ja kylliistysaincita: 
Bitumeja ja as£. lakkoja . . . . . . 
Ky lliistysoljyj a .. . ........... . 
Torva. ja karbolineumia 

Puhdistusainei ta: 

5 ikpl 
16 " 
4 " 

Saippuoita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kpl 
Sekalaisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 

Liima-aineita .............. . .......... . 
Musteita .. . .......................... . 
Kankaita ja lankoja .. ...... . .... . . . . . 
Kumituotteita ......... . .......... .. ... . 
Juoma- ja. kattilavesiii. ................. . 
Sekalaisia. ainei ta. ..................... . 

25 kpl 

5 kpl 

12 " 
1 " 

27 " 
6 " 

91 " 
73 

-=.,---.,.,......,..-=,...,....,..:.:..., 
Yhteensii 1 510 kpl 

VI. Liikenne. 

V~ 1949. 

Yleiset liikennemiia1·aykset. Valtionrautateille huh
tikuun 26 piiiviinii 1929 annettuun liikennesiiiintoon 
on toimintavuoden aikana tehty senraavat muntok
set: 

Tammikuun 8 paiviinii tekemiilliiiin piiiitoksellii 
rautatiehallitus muutti liikennesiiiinnon 45 § :n (Kii
totavaJ·an kuljetettavaksi ottaminen) 7. lisiimiiii.riiyk
sen kunlumaan seuraavasti: 

,7. Kiitotavaran rahti on maksettava lii.hetysase· 
malla, jollei rautatiehallitus erikoistapanksissa toisin 
miiiiriiii. Jii.lkivaatimusta ei saa kiitotavaralle aset· 
taa;" 

Tammikuun 28 pii.iviinii. rautatiehallitus mii.iiriisi 
liikennesiiiinnon saman pykii.Uin 1. lisiimiiiiriiyksen 
viimeisen lauseen sem·aa vaksi: 

,Mikiiiin 1.-ul.jetusesine ci saa olla 100 kiloa paina
vampi, mutta Jiil,ennejakson sisiiisessii liikenteessii 
tii.mii. painoraja saadaan ylittiiii kussakin eri tapauk· 
sessa liikennejakson piiiillikoltii. ja liikennejakson 
nlkopuolelle tapahtuvassa liikenteessii. kuljetustoimis
tosta puhelimitse hankitulla luvalla.'' 

sekii 4. lisii.miiiiriiyksen kuulumaan seuraavasti: 
,4. Samalla kortilla kuljetetaan enintiiiin 10 esi

nettii.'' 
Kesiiknun 3 piiiviinii rautatiehallilus piiiitti, etta 

kiitotavaralle saadaan asettaa jiilkivaatimus ja muutti 
liikennesiiannon 45 § :n 7. lisiimiiiirii.yksen seuraa· 
vaksi: 

,7. Kiitotavaran rahti maksetaan lii.hetysasemalla, 
jollei rautatiehallitus erikoistapanksessa . toisin miiii
rii.ii. Kiitotavaralle, lukuunottamatta eliiviii eliiimiii, 
saadaan asettaa jiilkivaatimus.'' 

Samalla miiiiriittiin myos liikennesiiiinnon 76 §: n 
(Jiilkivaatimus) 2. lisiimiiiiriiyksestii pyyhittiivii.ksi 
sanat ,ja kiitotavaralle". 

Kesiikuun 22 piiivii.nii. annetulla, heinii.kuun 1 piii
vanii. voimaan tulleella asetuksella kumottiin liikenne
saiinnon 83 § :n (Tavaran noutaminen. Noutamis- ja 
purkamismii.iiriiajaJt) 7. kohta ja muutettiin 25 § 

10 

(Matkalippujen tarkastus), 29 § (Matkalipun hinnan 
takaisinmaksaminen), 45 § (Kiitotavaran kuljetetta
vaksi ottaminen), 62 § (Eri kuljetustavat), 69 § :n 
(Tavaran kuljetettavaksi jiittiiminen ja kuormaami
nen. Vaunujen tilaaminen. Knljetettavaksi jattiimis
ja kuormausmiiiiriiajat) 14 ja 15 kohta, 74 § (Knlje
tus- ja muiden maksujen suorittaminen), 76 § (J'iilki
vaatimus), 83 §: n 5 ja 6 kohta sekii. 97 § (Kuljetus
sopimnkseen perustuvan vaatimnksen vanhentuminen). 

Nii.mii muutokset annettiin tiedoksi liikennesiiiinnon 
toisen painoksen lisiiJehdessii. N: o 2, jossa myos jul
kai tiin niiitii pykiiliii koskevat heiniikuun 1 paiviistii 
lukien voimaan tulleet lisiimiiiiriiykset. Tiissii yhtey
de sii miiiiriittiin noudatettavaksi lisiilehdessii maini t
tua liikennesiiiinnon 45 §: n 5. lisii.miiiiriiystii, j oka 
kieltiiii jiilkivaatimuksen asettamisen kiitotavaralle. 

Elokuun 8 piiiviinii tekemiilliiiin piiiitOksellii rauta
tiehallitus muutti liikennesiiiinnon 83 §: n (Tavaran 
noutaminen. Noutamis- ja purkamismiiiiriiajat) 3. 
lisiimiiii.riiyksen seuraavaksi: 

,3. Tiimiin pykii.liin 5. momentin ensimmiiisessii 
kohdassa mainittuja purkamismii.iirii.aikoja sovelletaan 
senraavissa satamis a: Haminan, Herttoniemen, Hil· 
lon, Kotkan, Helsingin (Katajanokka ja Liinsi
satama), Sorniiisten, Hangon, Turun, Uudenkaupun
gin, Rauman, Miintyluodon, Kristiinankaupungin, 
Kaskisten, Vaskiluodon, Leppiiluodon, Ykspilliajan, 
Lapaluodon, Toppilan ja Ajoksen satamissa". 

Lokakuun 20 pii.ivii.nii rautatiehallitus piiii.tti, ettii 
vanhamallisia rahtitavara- ja pikatavararahtikirjoja 
saadaan vielii vuoden 1950 ajan kii.yttiiii rinnan 
uusien rahtitavara- ja pikatavararahtikirjalomakkei
clen kanssa. 

Junaturvalliswussiianto. Maaliskuun 23 pawana 
rautatiehallitus antoi, lisiiyksenii. J'unaturvallisuus
siiiinnon 111 § :n (Veturin ja vaunujen kytkeminen 
ja irroittaminen) 1 koh'taan, maariiyksen moottori-
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vaunun kytkemisesta junaan ja sen irroittamisesta 
junasta. 

Huhtikuun 8 piiivana rautatiehallitu antoi uudet 
maaraykset lisayksena junaturvallisuussiiantoon opas
timesta ,Veturin ajokieltomerkki (Vm) "· 

Toukokuun 13 paivanii. rautatiehallitus hyvii.ksyi 
kesakuun 1 paiviistii. kaytiintoon otettavaksi ja seu
raavin miiiirii.yksin junaturvallisuussii.iintoon sisii.lly
tettii.vii.ksi opastimen: 

,Eristysmerkit (Erm). 

1. Eristysmerkkiii kii.ytetii.iin osoittamaan eri tetyn 
kiskon tai raideosuuden rajaa (sen alku- ja loppu
kohtaa). 

2. Eristysmerkkinii. on joko eristetyn kiskojatkok
sen punakeltaiseksi maalatut sidekiskot tai 1-J,5 
metrin korkuiseen, ympiiriinsii. vuorottaisesti musta
punakeltaiseen pylvii.ii.seen kiinnitetty punakeltainen 
E-kirjain, joka asetetaan eristysjatkoksen kohdalle 
raiteen jommallekummalle puolelle. 

5. Ellei liikennettii ohjata valoraideopastimella, on 
k e skit e t y n v a i h teen eristetyn raideosuuden 
merkkinii kii.ytetltii.vii., milloin se katsotaan tarpeelli
seksi, E-kirjainta osoittamaan vaihtotoissii. sen raide
osuuden kiskojatkosta, jonka ulkopuolelle junan on 
siirryttii.vii silloin kun vaihde on kaiinnettii.va. 

Muist. 1. Vaihdetta ei voida kii.ii.ntii.ii., jos tiillai
sella eristetyllii. raideosuudella on yksikin pyorii.pari. 

4. EriS'tetyistii. raideosuuksista ja niiden merkitse
misestii miiii.rii.tii.ii.n tarkemmin liikennepaikan turva
laitoksen erikoisjohtosiiannossii.." 

Syyskuun 29 pii.ivii.nii. rautatiehallitus muutti osit
tain junaturvallisuussiiii.nnon 108 §:n (Junan jarru
akselien luku ja sijoitus) 2 kohdassa olevan jarru
akselien lukua osoittavaa taulukkoa. 

Liikennepaikat. Toimintavuoden aikana 1ehtiin lii
kennepaikkojen suhteen, niillii. esiintyvii.n liikenteen 
laadusta ja laajuudesta johtuvina toimenpiteina, seu
raavat muutokset: 

Kuusankosken ja Mantan neljanneu luokan asemat 
korotettiin kolmannen luokan asemiksi; 

Kauniaisteu ja Viialan kolmannen luokan asemat 
alenne'ttiin neljannen luokan asemiksi; 

Haistilan ja Karijoen pysii.kit alennettiin laituri
vaih teiksi ; 

Voltin-Jepuan vii.lille perustettiin Koykkarin lai
turivaihde; 

Nuppulinnan laituri ja vaihde muutettiin laituri
vaihteeksi; 

Asemiien aseman nimi mnutettiin nimeksi ,Tainion
koski", Ronkiin aseman nimi nimek. i ,Vuokseuniska" 
ja Vuoksenniskan aseman nimi nimeksi ,Vuoksen 
srutama", Pahan Iaitm·ivaihteen nimi nimeksi ,Pohja· 
koski" seka Kainunmiien laiturivaihtcen nimi nimeksi 
,Kainuunmaki''. 

Kovjoen-Uudenkaarlepyyn rataosa avattiin tii.ydel
li elle henkilo- ja tavaraliikenteelle huhtikuun 20 piii
vastii. lukien. 

Snora junayhteys rataosalla Kemijiirvi-Kelloselkii. 
katkesi huhtikuun 23 paivii.nii. ja rataosalle Rovaniemi 
-Kemij:i.rvi huhtikuun 26 piiiviinii., jolloin keviian tu
lon takia oli poistelitava raiteet, jotka oli Kemijii.r
vellii rakennettu jii.alle Kemijoen poikki ja Rovanie
mellii. pukkisillalle Ounasjoen poikki. Henkilo- ja 
kappaletvaraliikenne suoritettiin sen jiilkeen Rovanie
melta Ounasjoen yli autoilla, lnmnes pukkisilta jiil
leen valmistui, jolloin rataosa Rovaniemi-Kemijii.rvi 

k sakuun 11 piiiviiuii. taas avattiin yleiselle henkilo
ja tavaraliikenteelle, joka on siclHi. sen jii.lkeen jat
kunut keskeytyksetta. 

Liikenne K emijii.rvcltii rataosalle Kemijii.rvi-Kello
selkii suoritettiin yksinomaan autoilla Kemijoen yli 
aina tammikuun 16 paivii.iin 1950 saakka, jolloin rai
teet voitiin jii.lleen sijoittaa Kemijoen jaii.lle ja saa
tiin autoliikenteen lisii.ksi suora junayhteys Kemijiir
velta KPlloselkiian. 

Kemi-Veitsiluoto rataosalla lakkautettiin henkilo
j unaliikenne toulwkuun 31 piiiviistii lukien. 

Oriveden-Jiimsiin rakenteilla olevaan rautatiehen 
kuuluva rataosa Liinkipohja-Evii.jii.rvi avattiin ylei
selle liikenteelle lokakuun 1 paiviinii.. 

.Aikataulut. Kesakuun 1 pii.ivii.nii. 1948 kii.ytiiutoon 
otettuun ja toimintavuoden toukokuun 31 pa1vaan 
saakka voimassa ollceseen aikatauluun N: o 1H teh
tiin erii.itii. muutoksia. 

Tammikuun 1 pii.iviistii. lukien lakkautettiiu junat 
N: o 63 ja N: o 64 Rovaniemen-Kemijii.rven viililla, 
mutta sen sijaan ulotettiin junaparin N: o 65/ 66 
kulku Kemijii.rvelle saakka. 

Helmikuun 19 piiivii.stii alkaen sovellettiin sunnun
taisin Joensuun-Outokummun vii.lillii muutettua aika
taulua paikkakuntalaisten anomuksesta. 

Kesakuun 1 pii.iviinii. voimaan tulleessa aikataulussa 
N: o 115 voitiin muutamia kaukoyhteyksiii parantaa. 

Helsingin-Tampereen valille asetettiin kaksi uul1ta 
pikajunaparia, aamuisin ja iltapii.ivisin kummastakin 
suuunasta. Tii.mii.n toimenpiteen johdosta muutettiin 
myos Tampere---Pori vii.listii. aikataulua, jolloin sa
malla lisii.ttiin yksi junapari tii.lle rataosuudelle. 

Kun junat N : o 61 ja 62 muutettiin Seinii.joen
Kemin vii.lillii. pikajuniksi, jolloin niiden kulkuaika 
lyheni 21/2 tunnilla, miiiirii.ttiin Seiniijoen-Kemi
jii.rven viilille kulkuun uusi henkilojunapari. 

Kesii.ajaksi asetettiin kulkuun viikonloppujuna 
lauantaisin Helsingistii. klo 13 lii.htevana Kuopioon, 
joka juna palasi takaisin Helsinkiin sunuuntaisin ja 
pyhii.p:i.ivinii. klo 23.50. Paluujuna Kouvolasta Helsin
kiin oli kulussa myos talvella. 

Yhteyksien parantamisel,si keski-SuomeS'ta Savon
linnaan ja Vuoksen laaksoon asetettiin Pieksii.miien ja 
Savonlinnan vii.lille h-ulkuun uusi henkilojunapari. 

Riihimiien-Hameenlinnan vii.lillii. ollut sekajuna 
ulotettiin Toijalaan saakka, jolloin tavarajunassa 
kulkenut matkustajavaunu voitiin poistaa. 

Kouvolan-Voikan viililtii. lakkaute11tiiu moottori
junat kannattamattomina. 

Rataosalta Pieksii.miiki-Huutokoski viihennettiin 
junalukua yhdistii.mii.llii. Pieksii.miieu-Joensuun ja 
Pieksii.miien-Savonlinnan junia. 

Junien kulkunopeuksia ei mainittavassa miiii.rin 
voitu vielii lisii.tii.. 

Syyskuun 1 pii.ivii.nii. mii.ii.rii.ttiin Porin-Niinisalon 
vii.lille kulh-uun uusi henki!Ojunapari paikkakuntalais
ten toivomuksesta. 

Pii.iiasiassa tyolii.isten kuljetuksen parantamiseksi 
lisii.ttiin moottorijuna rataosalle Kouvola-Voikoski. 

Tampere---Siuro vii.lillii. kulkeneen henkilojunan 
N: o 437 lii.htoaika muutettiin paikkakuntalaisten ano
muksesta 50 minuut7tia aikaisemmaksi ja juuan 
N: o 65 lii.hto Kemistii. 15 minuuttia myohii.isemmii.ksi 
koululaisten kuljetuksen mahdollistuttamiseksi. 

Joulukuun 1 pii.iviina lisattiin kaksi henkilojuna
paria arkipiiivisin Helsingiu-Luoman valille sa-
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moinkuin moottorijunapari rataosalle Lahti-Riihi
miiki seka Riihimaki-Iittala. 

Eraiden Kemin ja Rovaniemen valisten siltojeu 
valmistumisesta johtuen ja vahentamiillii seisak
keilla pysahtymisia voitiin junien N : o 61 ja 62 
kulkuaikoja lyhentaa n. 40 minuutilla. 

Valtionrautateiden autoliikenne. Autoliikenne, 
jonka harjoittaminen jatkui saannollisesti matkus
tajien ja tavaran kuljettamiseksi, jakaantui toi
mintavuoden aikana taloudellisia nakokohtia sil
mallapitiien supistetun tai lopetetun junaliikenteeu 
korvaamiseen autoliikenteellii ja varsinaiseen auto
liikentee een. 

Liikenteen hoidon suhteen tapahtui sikali ruuu
toksia, etta kesii.kuun 1 pii.i van a luovutettiin erik
seen tehdyllii sopimuksella Kemijan·en-Kelloseliin 
valinen junaliikennettii. korvaavan autoliikenteen 
hoi to Oy Pohjolan Liikenne Ab: lie. Lisiiksi teh
tiin kesiikuun 22 piiiviina rautatiehallituksen ja 
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n vii.lilla yleissopimus, 
jossa valtionrautatiet suostui luovuttamaan eri so
pimuksilla miiii.riityilla liikennepaikoilla ja linjoilla 
harjoittamausa autoliikenteen hoidon ja siina tar
vittavan ajokaluston mainitulle yhtiolle yleissopi
muksessa tarkemmin miiiiriityin ehdoin. Toiminta
vuoden aikana luovutettiin yhtiolle eri liikenteen
siirtosopimuk ella ja ajokaluston vuokraussopimuk
silla seuraavieu liikennepaikkojen autoliikenteen 
hoito ja ajokalusto: heiniikuun 1 paivanii Kauli
rannan, Tornion, Rovaniemen ja Kemijii.rven, sa
man kuukauden 15 piiivii.na henkilolinja Helsinki
Turku, syyskuun 1 piiivii.nii. Kajaanin, Iisalmen, 
Sotkamon ja Hyrynsalmen, lokakuun 1 pii.iviinii. 
Oulun, Kemin, Siilinjii.rven, Joensuuu, Liek an ja 
Kuopiou, sekii marraskuun 1 pii.ivii.nii. Lohjau. 

'l'oimiutavuoden aikaua vuokrattiiu Oy Pohjolan 
Liikenne Ab: lle kaikkiaan 26 linja-, 1 seka-, 65 
kuorma- ja 2 vetoautoa sekii. 13 perii.vaunua. 

J u n a l i i k e n t e e n k o r v a a m i n e u a u t o-
1 i ike n tee ll a. Tammikuun 16 piiivii.nii. aloitet
tiin linjalla Virasoja-Imatra-Tainionkoski
Vuoksenniska suorittaa paikallisluontoista auto
liikennettii. lopetetun henkilojunaliikenteen ase
mesta. Myoskin linjalla Kuopio-Siilinjarvi maa
liskuun 13 paivanii aloitettu ja linjalla Lohja
Karjaa kesii.kuun 1 piiiviina aloitettu autoliikenteen 
harjoittaminen johtui kannattavaisuusnii.kokohtia 
silmii.llii.pitiien supistetusta henkilojunaliikeu teestii. 
Syyskuun 20 piiiviinii 1948 aloitettu henkilO- ja 
tavarakuljetus Kovjoen-Uudenkaarlepyyn vii.lillii 
lopetettiin toimintavuoden huhtikuun 20 piii viinii., 
jolloin nii.iden paikkakuntien viilinen rakenteilla 
ollut rata avattiin liikenteelle. 

Kappaletavaraliikenteen jiirjestelyjen yhteydessii. 
ryhdyttiin rautatievaunuston siiiistiimis-, siirtokuor
mausten viihentiimi - ja kuljetusten uopeuttamis
tarkoituksessa suorittamaan kappaletavaran kulje
tuksia autoilla: Helsingistii huhtikuun 4 pii.ivii.stii 
alkaen V allilaan, Katajanokalle, Pitajanmiielle, 
Herttoniemeen, Oulunky1iiiin ja Pasilaan seka syys
kuun 1 paivastii alkaen Virasojalta Tainionkoskellc, 
Vuoksenuiskaan, Vuoksen satamaan, Kaukopiiiihii.n 
ja Immolaan. 

V a r sinai n en auto 1 i ike nne. Heukilolin
jat. Heinakuun 18 pii.iviinii a1oitettiin uorittaa 
henkilokuljetuksia uudella linjalla Helsinki-Turku, 

jo~ki u liikenteen kii.ytannollinen hoito luovutettiiu 
heti alusta alkaen Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 
Henki1olinjaa Kajaani-Hatulanmaki jatkettiin 
kesii.kuun 7 pai vii.stii. lukien edelleen Sukevalle 
(Somerokoskelle) ja uutta linjaa Aavasaksa-Porti
monjarvi liikennoitiin huhtikuun 8 piii'l'ii.u ja kesa
kuun 1 paiviin viilisena aikana. 

Rautateiden henkilokunnan kuljetus. .Tunahen
kilokunnau kuljetusta Helsinki-Pasila viilillii jat
keltiin koko toimintavuoden ajan yo1iikenteena. 
Valtionrautateiden 1uovutettua kaiken autoliiken
teen hoidon pohjois- uomessa Oy Pohjolan Liikenue 
Ab:lle, lopetettiin lokakuun 17 piiivana Oulun kone
pajan tyoliiisten ku1jetukset 1injoilla Oulu-Tuira
Pakonen ja Oulu-Tuira-Korvenky1ii. 

Kotiinkuljetus. Tavaran kotiinkuljetus jiirjestet
tiin huhtikuun 15 pii.iviina Iisalmen asemalle sekii 
Virasojalle syyskuun 1 piiiviinii, jolloin myos ai
kai emmin mainittujen liikennepaikkojen kappale
tavarakuljetukset keskitettiin sanotulle asemalle. 
Oikeus kuljettaa kotiinku1jetu.'autoilla miiiiriitylla 
alueella muutakin kuin rautateitse saapunutta tai 
liihetettii.viia tavaraa anuettiin toimintavuoden ai
kaua Iisalmen ja Salon asemille. 

Tavaralinjat. Linjaa Lahti-Tampere aloitettiin 
1iikennoidii tammikuun 1 piiivii.sta alkaen tarpeen 
vaatiessa Kiirkoliin ja Aitoon kautta. Toiminta
vuoden aikana avattiin liikenteelle seuraavat uudet 
tavaralinjat: 

ta=ikuun 11 piiiviinii Kajaani-Vuokatti-Sot
kamo-Kuhmo, maali kuun 23 piiiviinii Joensuu
Nurme., toukokuun 2 paivii.nii. Helsinki-Porvoo-
Lahti, ke ii.kuuu 2 pii.iviinii Helsinki-Urjala-P ori 
ja marraskuun 1 pii.ivana Virasoja-Puumala- (Sa
,·onlinna). 

Y h d y s 1 i ike n n e. Syyskuun 1 piiivanii. lope
tettiin valtionrautateiden ja autolinjau ,Jii.rvenpiia 
-Orimatti1a vii.linen yhdysliikenne, mutta linjan 
Suonenjoki-Iisvesi kanssa jatkui sanotunlainen 
liikenne koko toimintavuoden ajan. 

Tariff i en m u u to k set. Tavaraliikenteen 
maantietariffia muutettiin elokuun 15 piiivastii 
alkaen, jolloin siirryttiin hinnoituslukuj iirjeste1-
miiiin ja kii.yttiimii.an rahditettaessa rautatiekulje
tusten maksutau1ukkoa. Toimenpiteen johdosta 
a1entui vat autokuljetusmaksut jonkun ven-an. 

A j o k a 1 u s t o. Toimintavuoden aikana hankit
tiin 2 henkilo-, 6 linja- ja 61 kuorma-autoa seka 
poi tettiin kalustoluetteloista loppuunajettuina ja 
kannattamattomaksi kiiyneinii 1 henkilo -, 2 seka
ja 36 kuorma-autoa, jotka myytiin toukokuun 16 
paivanii Helsingissii. ja Kemissii sekii saman kuu
kauden 19 piiivii.nii. Oulussa pidetyissii. huutokau
pois a . 

Auto k or j a am o t. Kemin autokorjaamon toi
minta 1opetettiin tarkoituksettomana taman ase
man autoliikenteen hoidon siirryttyii Oy Pohjo1an 
Liikeune Ab: lle, mutta sen sijaan Kaulirannan ja 
Sotkamou autokorjaamot annettiin yhtion kii.yttoon 
liikenteen luovutuksen yhteydessii.. Koko toiminta
vuoden valtionrautateiden hallussa olleilla Helsin
gin ja Lohjan autokorjaamoilla jatkui korjaustoi
minta keskeytyksettii. 

Yaltionrautateiden autoliikenteen 
o r g ani s at i o. Tapahtuneiden liikenteenluovu
tusten takia suoritettiin rautatiehallituksen teke
mii.llii. piiiitoksella 1okakuun 20 piiiviistii lukien uuRi 
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autoliikennepiirien jako, josta piiiviistii alkaen au
toliikennepiirien hoitajien sijoituspaikoiksi miiiiriit
tiin Helsinki, Lahti, 'fampere ja Jyviiskylii. 

T avm·oiden puuttwminen. Sellaisia eri liikenne
paikoilta saapuneita ilmoituksia, joissa ilmoitettiin 
kuljetettavaksi jiitettyii tavaraa puuttuvan ja joi
den johdosta tiedustelujaosto on toimittanut tut
kimukset, on toimin:tavuoden aikana kertynyt 
4 2 4. Edellisenii vuonna oli vastaavien asioiden 
lukumiiiirii 8 774. Puuttumisilmoitusten huomat
tava viihentyminen johtuu rautatiehenkilokunnan 
huolellisemmasta tavarain kii ittelystii. kuljetetta
vaksi otettaessa ja vastaanottajille luovutettaessa 
sekii osaksi myos rautateille kuljetettavaksi jiite
tyn tavaramiiiiriin viihentymisestii. 

Vahingoittunut tavara. Tavaroiden vahingoittumi
. esta on tiedustelujaostolle saapunut toimintavuo
den kuluessa 9 345 ilmoitusta. Edellisenii vuonna 
oli vahingoittumistapausten lukumiiiirii 13 17. Rau
tatievaunujen huonosta kunnosta johtuneita kastu
misvahinkoja on ollut erittiiin runsaasti. Kun ta
varaliihety ten kuormauk een ja purkamiseen ei 
ole tarvinnut kii.yttiiii. ylimiiii.rii.istii henkilokuntaa 
siinii. miiii.rin kuin aikaisemmin, ovat vahingoittu
miset viihentyneet. 

Varkaustapaukset. Toimintavuoden aikana oli il
moitettujen varkaustapausten lukumiiiirii 496, vas
taavan luvun ollessa edellisenii vuonna 799. Vii.
hentyminen johtuu siitii, etta siiannostelyii on huo
mattavasti purettu ja etta sellaisiakin tavaroita, 
joita ei aikai emmin ollut juuri lainkaan saata
vana, voidaan nyt vapaasti ostaa. 

Viiviistyneet kuljetukset. Tavaraliihetysten kulje
tusten viiviistymisestii ynnii muista tavaran kulje
tusta kohdanneista epii.sii.iinnollisyyksistii saapunei
den ilmoitusten sekii tavaran lahettiijien ja vas
taanottajien tavaraliihetysten suhteen tekemien va
litusten johdosta on myos toimitettu tutkimuksia. 
Nii.ita ilmoituksia oli toimintavuonna 930. Edelli
senii. vuonna niita oli 1543. Huomattava viihenty
minen osoittaa, etta tavaraliihetysten kiisittelyssa 
on pii.iisty entistii suurempaan tii.smiillisyyteen. 

Korvausanomukset. Tavaran katoamisesta ja va
hingoittumisesta sekii viiviistyneestii kuljetuksesta 
y.m. tavaran kuljetusta kohdanneista epii. iiii.nnolli
Ryyksistii aiheutuneita korvausvaatimuksia on toi
mintavuoden aikana kiisitelty 2 746 kappaletta. 
Edellisenii vuonna niiden lukumii.ara oli 5 404. 

Perimaton tavara. Tiedustelujaoston toimesta toi
mitettiin Helsingissii. toimintavuoden aikana 15 eri 
huutokauppaa, joihin asemilta miiiiriiysten mukaall 
liihetettiin erilaatuiset perimiittii jiitetyt tavarat 
ja loytotavarat myytaviksi. Myyntieriii nii.issa 
huutokaupoissa oli yhteensa 3 867. Edellisena 
vuollna lliita oli 4 361. Eri liikellnepaikoilla toimi
tettiin samanlaisten tavarain myyntejii. 342 tapauk· 
sessa. 

Liikatavarasta ja perimiittii jaii.lleista matka
tavaroista tehtyjen ilmoitusten lukumaii.raa ei ole 
voitu todeta, mikii. johtuu tyon suorituksessa tapah
tuneista teknillisista muutoksista, jotka otettiill 
kiiytii.ntoon vuonna 1946 tyontutkimustoimiston 
ehdotuksesta. 

v. 1950. 
Yleiset liikennemdiLriiykset. Valtionrautateille huhti

kuun 26. pii.iviina 1929 annettuun Liikennesiiii.ntoon 
on toimintavuoden aikana tehty seuraavat muu
tokset. 

'l'oukokuun 12. pii.ivii.na annetulla asetuksella teh
tiill pykaliin 39, 43, 46, 47, 88, 94 ja 99 seuraavat 
muutokset: 

39 § (Rautatien vastuunalaisuus matkatavaran 
kuljetuksen viivastymisestii) muutettiin kokonai
·uudessaan kuulumaan seuraavasti: 

,1. l\1:atkatavai'an luovuttamisen viivastyessa on 
rautatie, jollei matkustaja niiyta, ettii tiistii viivas
tyksesta on aiheutunut vahinkoa, velvollinell suo
rittamaan korvausta kaksi markkaa kultakin vii
vastyneen matkatavaran kokonaispainoll kilolta ja 
jokaiselta alkavalta kahdenkymmenenneljan tunnin 
ajalta, minka luovuttaminen on viivastynyt yli en 
ajan, jolloin tavaraa ensi kerran kaytiin miiiira
asemalta perimiissii, enintii.an kuitenkin neljalta
toista vuorokaudelta ja vahintaii.n kaksisataa 
markkaa. 

Jos niiytetaan, etta viivii.styk esta on aiheutunut 
vahinkoa, on korvausta suoritettava edelli essa 
kohdassa mainitun korvauksell nelinkertaiseen 
maaraii.n asti. 

2. Korvauksen maarasta, kun vahinko rautatien 
puolelta Oil aiheutettu tahallisesti tai torkeallii huo-
1 imattomuudella seka korvausmiiariin korosta, saa
detii.ii.n 94 ja 95 § : ssii.. 

3. Tii.ssii pykiilassa mainittua korvausta ei mak
seta samalla kertaa kuin korvausta kokonaall ka
donneesta matkatavarasta, mutta jos matkatava
rasta osa on kadonnut tai vahingoittunut, on sanot
tuja maarayksia sovellettava jaljella olevaan tai 
vahingoittumattomaan o aall. 

4. Jos viiviistys on johtunut syysta, jota rauta
tie ei ole aiheuttanut eika voinut estaii., on rauta
tie vapaa vahingonvastuusta." 

43 §: n (Kantajat) 4. kohta muutettiill kuulu
maan seuraavasti : 

,4. Matkatavarasta, joka on 1. kohdassa mMm
tussa tarkoituksessa jatetty kantajalle, vastaa rau
tatie niinkuin kirjatusta matkatavarasta, kuitenkin 
enintaan viiteentuhanteen markkaan kappaleelta." 

46 § :n (Kuljetus) 2. kohta muutettiin kuulumaan 
seuraavasti: 

,2. Jollei lahettajii ilmoita millii. junalla tavara 
Oil kuljetettava, toimitetaan kuljetus ensimmaisellii. 
sopivalla junalla. Tavaraa vastaanotettaessa on 
kiitotavarakorttiin merkittii.va sen junan numero, 
jolla tavara otetaan kuljetettavaksi." 

47 §: n (Vastaanottajalle antamillen) 1. kohta 
muutettiin kuulumaall seuraavasti : 

,1. Vastaallottajalla on oikeus saada kiitotavara 
maaraasemalla niin pian kuin se juna, jolla tavara 
on otettu kuljetettavaksi, tai siihen yhtyva, kiito
tavaraa kuljettava juna on saapunut maiiraase
malle ja jullassa saapunut tavara tarpeellisen kiisit
telyn jiilkeen on valmis annettavak i." 

88 §: n (Erityisistii syista johtuvan vahingon 
vastuu) 2. kohta muutettiin kuulumaall seuraa
vasti: 

,2. J os vahingon voidaan katsoa aiheutulleen 
jostakill tassa pykalii.ssa mainitusta syystii., otak
sutaan, kunlles vastakohta on niiytetty, etta va
hinko on aiheutunut juuri tii.sta syysta. Tiima otak-
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suma ei kuitenkaan tule kysymykseen 1 a kohdassa 
mainitussa tapauksessa, jos kokonaiset kuljetus
esineet ovat kadonneet." 

94 § (Korvauksen miiiirii, kun vahinko rautatien 
puolelta on aiheutettu tahallisesti tai torkeiillii huo
limattomuudella) muutettiin kuulumaan seuraa
vasti : 

,Jos vahinko rautatien puolelta on aiheutettu 
tahallisesti tai torkeiillii huolimattomuudella, on 
rautatien taysin korvattava siteu syut.ynyt va
hinko, enintiiiin kuitenkin 39, 47 a, 92 ja 93 § :ssii 
mainitut suurimmat miiiiriit kaksinkertaisina." 

99 § :n (Rautatietii vastaan tehtiivien korvaus
vaatimusten esittiiminen) 7. kohta muutettiin kuu
lumaan seuraavasti: 

,7. Korvaus, joka 3 tai 5 kohdan nojalla on 
myonnetty, maksetaan korvaukseen oikeutetulle 
postisiirtotiliu valityksella." 

Samalla asetuksella toukokuun 12. paiviilta lisat
tiiu Liikennesaiintoon uusi pykiilii 47 a, joka kuuluu 
seuraavasti : 

,47 a §. Rautatie'l~ oostu-unalaiswus lciitotavaran luo
vuttamisen, ilmoituksen liihettiimisen tai kotiinkulje
tulcsen viiviistyessii. 

Jollei kiitotavaraa ole voitu luovuttaa vastaan
ottajan tultua sitii perimiian taikka jollei ilmoi
tusta tavaran saapumisesta tai itse tavaraa ole 
liihetetty vastaanottajalle kahdentoista tunnin ku
luessa siitii, kun se juna, jolla tavara on otettu 
kuljetettavaksi, tai siihen yhtyvii, kiitotavaraa 
kuljettava juna aikataulun mukaan saapuu mii.iirii.
asemalle, yoaikaa seka sunnuntai- ja juhlapaivia 
siihen lukematta, on rautatie velvollinen korvaa
maan tlistii viivlistyksestii aiheutuneen vahingon 
enintiiiin kymmenellatuhannolla markalla. Rautatie 
ei vapaudu tiistli korvausvelvollisuudesta 8 §: n 
1 d kohdau nojalla, jos osoitetaan, etta pii.aasialli
sena syynii vahinkoon on ollut edellii. tarkoitettu 
viiviistys." 

Toukokuuu 26. pa1vana annetulla asetuksella 
muutettiin riijiihdy aineiden kuljetuksesta rauta
teilla 26. piiiviina huhtikuuta 1929 annetun asetuk
sen (Liikennesaannon liite II) 21 § kuulumaan 
seuraavasti: 

,21 §. Rautatielle tuleva maksu riijiihdysainei
den kuljetuksesta on suoritettava liihetysasemalla." 

Maaliskuun 16. piiivana tekemii.llii. piiiitoksellii. 
rautatiehallitus muutti liikennesaiinnon 45 §: n 
(Kiitotavara. Kuljetettavaksi ottaminen) 5. lisii.
mii.ii.rayksen kuulumaan seuraavasti: 

,5. Kiitotavaran kuljetusmaksu on yleensa suo
ritettava llihtOasemalla. Eriiissii. rautatiehallituksen 
maaraam1ssa tapauksissa voidaan kuljetusmaksu 
miiii.rlitii suoritettavaksi myos miiii.rii.asemalla. Tiil
laisista tapauksista tiedoitetaan ku sakin tapauk
sessa erikseen. 

Kiitotavaralle, lukuunottamatta eliiviii eliiimia, 
saadaan asettaa jalkivaatimus." 

SamaHa piiiitoksellii rautatiehallitus muutti 76 §: n 
(Jalkivaatimus) 2. lisiimiiiirayksen kuulumaan seu
raavasti : 

,2. Jiilkivaatimuksen saa asettaa myos pakettina 
kuljetettavalle tavaralle. Elaville eliiimille jalki
vaatimusta sitiivastoin ei saa asettaa." 

Heinii.kuun 7 piiivlinii. tekemii.lliian pii.ii.toksellii rau
tatiehallitus muutti 68 § : n (Tavaran pii.iillystii
rninen ja merkitseminen) 11. lisiimiiiir ayksen c-koh-

dan ensimmaisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: 
,c. Voimapaperisakit, joiden valmistukseen kiiy

tetyn paperin paino on viihintaan 75 grammaa 
neliometrille ja jotka ovat viihintaiin kolminkertai
set, kuitenkin ehdolla, etta kuljetusesineen, jonka 
piiiillyksena oleva siikki on kolminkertainen, koko
naispaino on enintaiin 30 kiloa ja etta kuljetus
esineen, jonka piiiillyksenii kaytetiiiin vii.hintiiiin 
nelinkertaista siikkiii, kokonaispaino on enintaan 
60 kiloa." 

Elokuun 8. paivii.nii tekemiillii.iin piiiitoksellii rauta
tiehallitus muutti 65 § :n (Rahti1.-i.rjan laatiminen 
ja sen sisiillys) 2. lisamii.iirayksen b) ja d) kohdat 
kuulumaan seuraavasti : 

,b) vastaanottajan nimi lyhentiimiittomiinii, posti
osoite ja mahdollinen puhelinnuemro; osoitetta, 
josta vastaanotta:jan nimi ei kay selville, kuten 
,N. N : n miiariiiimiille" tai ,Kaksoiskappaleen hal
tijalle", ei sallita; 

d) liihettiijiin nimi lyhentamattomanii. ja posti
osoite ·" 
Sa~alla piiiitoksellii rautatiehallitus muutti 68 §: u 

(Tavaran paiillystii.minen ja merkitseminen) 14. ja 
15. lisii.mii.ariiyksen kuulumaan seuraavasti : 

,14. Kappaletavarana kuljetettaviin kuljetus
esineisiin tai osoitelappuun on merkittii.vii maii.rii
asema, vastaanottaja ja hii.nen osoitteensa, lahetys
asema seka lii.hettii.jii ja. hanen osoitteensa. Maiirii
aseman nimi on merkittiivii vii.hintii.an 1 sm. kor
kuisilla kirjaimilla. Osoitelapun tulee olla puuta, 
nahkaa tai sitkeatii. pahvia. Laatikkoon, tynnyriin 
ym. sellaiseen voidaan paperinen osoitelappu lii
mata tai pahvinen naulata piiiillykseen. Pitkii.t 
rautaesineet on rautalangalla niputettava ja osoite
laput niihin rautalangalla kiinnitettiivii. Joukko
esineitii, kuten tiilia, liihetettii.essii varustetaan 
vain muutamia kappleita osoitteella ja merkitaan 
niihin esineiden lukumii.arii.. 

15. Maidonkuljetusastioihin on edellisessii. lisii.
maii.rayksessii. mainitut merkinniit tehtiivii puu- tai 
metallilevylle, joka kiinnitetaiin kuljetusastiaan 
vitjalla tai metallilangalla (metallilevy voidaan 
myos juottamalla kiinnittiiii. astiaan ) . Pahvi- tai 
kangaslapulle kirjoitettuja osoitteita ei maidon
kuljetusa tioissa hyvaksytii.'' 

Heinakuun 7. pii.iviinii. tekemallaii.n piiiitoksella 
rautatiehallitus lisa i maii.rayksiin tavaroista, jotka 
otetaan kuljetettavaksi erityisin ehdoin (Liikenne
siiii.nnon liite I), 5. lukuun (Helposti syttyvii.t jah
meat aineet) 9. §: aan (Pii.iillys ja kuljetus) seuraa
vasti kuluvan 3. lisiimiiiiriiyksen: 

,3. Edellii 2. lisiimii.iirayksessii mainituin ehdoin 
saadaan myoSkin ilmakuivaa parkkia kuljettaa avo
vaunussa ilman vaununpeitettii kautta vuoden. Tul"Va
vaunuj en kiiyttamisestii junaturvn.llisuussiiiinnossii an
nettuja miiiiriiyksia on kuitenkin tiilloinkin nouda
tettava.'' 

Toukokuun 11. piiivii.nii. tekemii.lliiiin pii.ii.toksellii rau
tatiehallitus muutti Mii.ii.riiyskokoelma V : n 18. luvun 
(K.auppaaminen asema·alueella ja junissa) 3. kohdan 
kuulumaan seuraavasti: 

,3. Kauppaaminen asema-alueilla ja junissa ilman 
asianomaista lupaa on kielletty. 

Rautatiehallinnon tyojiirjestyksen 11 § : n 10. koh
dan mii.ii.rii.yksista poiketen voi liikennepaikan paii.J
likko, jos olosuhteet sen sallivat, antaa liikennoitsi
joille luvan myyda tavaraa rautatiealueella hiinelle 
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vaunukuormana saapuneesta vaunusta ebd<>lla, etta 
tusti:i. oikeudesta suoritetaan mooriiaseman asemakas
saan kutakin vaunukuormaa kohden 500 markan suu
ruinen kertakaikkinen maksu, joka tilitetaii.n seka
laisina tuloina. Tiimi:i. maksu on kannettava riippu
matta siita tapahtuuko myy:nti siii:i.dctty:nii. purkamis
aikana tai sellaisena aikana, jolta myoskin vaunun
vuokraa. on suoritettava. Myy:ntipaikasta on etukateen 
sovittava liikennepaikan piiiillikon kanssa. - Tami:i. 
maiiriiys ei koske niitii. tapauksia, joissa liikcnneosas
ton johtaja on myontanyt oikeuden myymisecn ju
nassa kulkevasta vaunusta junan sei onta-aikana 
liikennepaikoilla.'' 

Junatu1·valli wussiiii.nto. Tammikuun 12. piiiviinii 
tekemii.llaan pii.ii.taksella rautatiehallitus hyviiksyi 
opastimiksi ja Junaturvalli uussiiij,ntoon sisallytettii
viiksi seka kiiytiintoon otettaviksi ,Raiteen sulku
portin opastimot". 

Toukokuun 26. piiiviinii tekemiillaan paatoksellii 
rn.ut.atiehallitus muutti Junaturvallisuussiiiinnon 105 
~: n (.Tunan vaunujiirjestys) 4. kohdan kuulumaan 
seuraavasti: 

4. Henkiloliikenteessa kii.ytetllivista erikoisvau
nuista sandaan posti-, konduktoori-, matkatavara- ja 
vankivaunu sijoittaa junaan siiben paikkaan, jossa se 
on edulli inta pitiiii. Kuitenkaan ei tiillaista kaksi
(tai kolmi-) akse1ista vaunua, jonka oma paino on 
nlle 16 tonnin, saa sijoittaa neliakselisten matkustaja
vaunujen viiliin." 

Liikennepaikat. Toimin·tavuoden aikana tehtiin lii
kennepaikkojen sul1teen, niillii esiintyviin liikentecn 
laa.dust11 ja laajuudesta johtuvina toimenpiteinii, seu
raavat muutokset: 

Vuoksen sataman viidennen luokan asema alcnnet
tiin pysii.kiksi; 

Komun pysiikki alennettiin laiturivaihteeksi; sckii 
Liikcnteelle avattiin uudet laiturivaihteet Kollin

joki ja Rajasuo. 
Rauman rautatie liitettiin valtionrautateihin beinii

kuun L paiviistii 1ukien. 
Jaiiradan valmistuttua Kemijiirvellii aloitettiin ta

varaliikenne rataosalla Kemijiirvi-Kelloselkii tammi
kuun 16. piiiviista lukien. Tiima suora junayhtoys 
mainitulle rataosalle katkesi huhtikuun 15. pii.ivii.nii 
ja rataosalle Rovaniemi-Kemijiirvi buhtikuun 25. 
pii.iviina, jolloin oli kevaiin tulon takia poistettava 
raiteet, jotka oli Kemijii.rvellii rakennettu jiiiille 
Kemijocn poikki ja Rovaniemellii pukkisillalle Ounas· 
joon poikki. HenkilO- ja kappaletavaraliikenne suo
ritettiin sen jiilkeen Rovauiemella Ounasjoen yli 
autoilla, kunnes pukkisilta valmistui, jolloin rataosa 
Rovaniemi-Kemijii.rvi kesakuun 1. piiiviinii taas avat· 
tiin yleiselle henkilo· ja tavaraliikcnteelle, joka on 
siellii. sen jalkeen jatkunut keskeytyksittii. 

Liikenne Kemijiirvelta rataosalle Kemijiirvi
Kclloselkii. suoritelltiin myos autoilla Kemijoen yli 
aina tammikuun 9. pii.iviiii.n 1951 saakka, jolloin rai
teet voitiin jalleen sijoittaa Kcmijoen jiialle ja san
tiin suora junayhteys Kemijarvclta Kelloselkiiiin. 

Oriveden-Jiimsiin rakenteilla olevaan rautatiehen 
kuuluva rataosa Evajarvi-Jiimsa avattiin yleiselle 
liikenteolle heinii.kuun 15. paiviista lukien. 

A ikataulut. Aikataulu N: o 115 oli edell on voi · 
massa toimintavuoden aikana toukokuun 31. paivaiin 
saakka seuraavin muutoksin: 

Maa.li kuun 1. piiiviista lukien lakkautettiin junat 
N: o 428 ja N: o 429 Ty:rviiii.n-Peipohjan valilla sekii 
juuat N: o 497 ja N: o 498 Porin-Niinisalon valilla. 

Kesakuun 1. piiiviinii. voimaantulleessa aikatanlussa 
N: o 116 asetettiin kulkuun kaksi uutta junaparia, 
toinen rataosalle Turku-'l'oijala ja toinen raJta
osallc •rampore--Porin. Sita paitsi oli kesakuukau
sien ajan1 aina elokuun 31. pii.iviian saakka, kulussa 
uusi pikajunapari mtaosilla Helsinki-Kuopio ja 
Tampere--Vuasa sekii viikonloppujuna Helsingistii. 
.T yviiskylaii.n. 

Porin-Haapamaen viilille lisiittiin yksi henkilo
junapari. 

Paikallisliikennettii varten lisii.ttiin Inkeroisten
Haminan viilille yksi moottorijunapari. amoin lisat
tiin kummallekin ratao aile Ukkola-Nurmes ja 
Joensuu-Kaltimo yksi henki1ojunapari, jolloin .Toen
suun-Nurmeksen valiset yhteydet paranivat huomat
tavasti. Turistiliikenteen hyviiksi oli kesii.kauden ajan 
ku1ussa uusi henkilojunapari kummallakin rataosalla 
Savonlinna-Parikkala ja Haapamiiki-Jyviiskylii. 

Savon radan kiskotuksen uusimisen ansiosta voitiin 
pikajunien nopeutta lisiitii. rataosalla Kouvola-Piek
siimaki. 

Uusi makuuvaunulinja vattiin Turun-Vaasan vii.
lille. 

Syyskuun 1. paiviistii lukien 1akkautettiin yksi hen
kilojunapari He1sinki-Karjaa viilillii. arkipii.ivina, 
minka jiilkeen tamii. junapari on kulussa vain sunnun
tai in ja pyhiipiiivina. 

Rataosan Evajii.rvi-Jamsii. tultua avatuksi yleiselle 
liikenteclle heiniikuun 15. piiiviistii. lukien ulotettiin 
junat kulkemaan Jamsiiiin saakka. 

Jou1ukuun 1. piiivastii lukien tuli Rauman radalla 
voimaan uusi aikataulu, jolloin siella jai henkilolii
k ntces a 1.-ulkuun kaksi junaparia vuorokaudessa. 

Tavaran kuljetusten nopeulltamiseksi asetettiin Sei
najoen-Oulun viilille kulkuun nopeaku1kuinen pika
tavarajunapari. 

V altionrautateiden autoliikenne. 

I. J u n a I i i k e n t e e n k o r v a a m i n e n a u t o-
1 i i k e n t e e 11 ii. 

Hen k i 1 o 1 i ike nne. Vuoksenlaaksossa tammi
kuun 16. piiiviinii. 1949 lahtien harjoitettu autolii
kenne, jolla korvattiin paikallisjunat, siirrettiin maa
liskuun 1. piiivastii 1950 lukien Viipurin Linja-auto 
Oy: lle. 

'!' a v a r a 1 i ike nne. Maaliskuun 1. piiiviinii aloi
tettiin kappaletavaran kuljetus autoilla rataosilla 
Villiihde--Koria, .Aitomiiki-Luumiiki ja Lauritsala
Rauha. 

Huhtikuun 16. pii.iviina aloitettiin kappaletavaran 
kuljetus autoilla rataosalla Jyviiskylii-Haapamaki. 

Syyskuun 1. piiiviistii lukien poistettiin kulusta 
henki1ojunat N:o 35 ja N:o 34 Helsingin-Karjaan 
viililtii ja niissii kuljetettu pikatavara maiirattiin kul
jetettavaksi autoilla. 

Kuusankosken ja Voikan asemille osoitettu pika
ja rahtikappaletavara miiari:i.ttiin belmi1."Uun 1. piii
viistii lukien osoitettavaksi Kouvolan asemalle, josta 
ne toimitetaan cdelleen valtionrautatoiden autoilla. 

Imatran asemalle lahetettava pika- ja rahtikappale
tavara miiarattiin tammikuun 1. piiivastii. lukien osoi
tettavaksi Virasojalle, josta jatkokuljetus tapahtuu 
valtionrautateiclen autoilla. Sarna miiiiriiys koski jo 
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aikaisemmin Tainionkosken, Vuoksenniskan ja Vuok
sen sataman asemia, Kaukopaiin pysiikkiii. seka Im
molan 1aiturivaihdetta. 

I I. V a r s i n a i n e n a u t o 1 i i k e n n e. 

Hen k i I o I in j at. Lappecmannan aseman ja 
kaupungin valilHi Iopetettiin henkilOiiikenne maalis
kuun 1. paiviistii Iukien. Saimaan Osuusauto ja Au
toilijat Oy hoitavat sen omien kuikuvuorojensa yh
teyuessii. 

Kaikkien valtionrautateiden henkilolinjojen kiiytiin
noilinen hoito on toimintavuoden aikana ollut siirret
tyn1i Oy Pohjoian Liikenne Ab: lle. 

'f a v a r a I in j at. Uusia tavaralinjoja avattiin 
heimikuun 6. paivana Vaasa-Kyyjiirvi, maaliskuun 
15. piiivana Tampere-Vaasa ja huhtikuun 1. pai
viina Tampere-Kuru-Virrat. Kahden viimeksimai
nitun linjan liikennoiminen Jopetettiin kalustopu1an 
vuoksi marraskuun 1. paiviista lukien toistai eksi. 

K o t i i u k u 1 j e t us. Uusia kotiinku1jetuspaik
koja ei ole toimintavuoden ail{ana perustettu. 

Y h d y s 1 i ike nne. Valtionrautateiden ja Hoyry
laiva Oy Iandin kesken tehty yhdysliikennesopimus 
on edelleen voimassa. Autokuljetuk en osalle tuleva 
hinnoitusluku on syyskuun 1. paivii.sta 1ukien koro
tettu 3: sta 4: aan. 

Tariff it. Kaikki autoliikenteen tariffit koro
tettiin heinakuun 20. paivasta 1ukien noin 25 prosen
tilla. Ke akuun 29. paivana rautatiehallitus antoi 
ohjeet maksujen miiariiamiseksi autojen kaytostii. 
oman henkilokunnan tarpeisiin. 

Jou1ukuun 1. pii.ivasta 1ukien muutettiin tavaralii-_ 
kenteesta annettuja maarayksiii =· siten, etta kaik
ltia kuljetuskirjoja, joita kaytetaan rautatiella, saa
daan kii.yttaii. myos vaitionrautateiden autolinjoilla. 

A j o k a 1 us to. Toimintavuoden aikana hankit
tiin yksi henkilo- ja 17 kuorma-autoa. Liikenteesta 
poistettiin 2 henkilo-, 5 linja-, 1 seka- ja 13 kuorma
autoa, jotka myytiin tehtyjen tarjousten perusteella 
tai huutokaupoissa He1singissa toukokuun 19. ja 1oka
kuun 31. paivinii.. 

Toimintavuoden lopussa oli Oy. Pohjolan Liikenne 
Ab : lle vuokrattuna 34 linja- ja 62 kuorma-autoa 
seka 11 perii.vaunua. 

Auto k or j a am o t. Lahden korjaamon toi
minta 1opetettiin e1okuun 1. paivasta 1ukien ja sen 
henki1okunta siirrettiin Helsingin autokorjaamoon. 

0 y P o h j o 1 a n L i i k e n n e A b. Toimintavuo
den aikana ei ole Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle luo
vutettu lisiia valtionrautateiden autoliikennetta. Ajo
kalu toa luovutettiin 9 kappa1etta uusia linja-autoja. 
Lisaksi on valtionrautatiet yhdysliikennesopimuksen 
mukaisesti korjauttanut 6 yhtiolle vuokrattua linja
autoa. Kustannukset olivat yhteensa 1 498 233 mark
kaa. Yhtio paiautti valtionrautateille 4 linja-, 1 scka
ja 6 kuorma-autoa seka 2 peravaunua, joiden kor
jaaminen liikennekelpoiseen kuntoon ei enaa kannat
ta.nut. Yhtion toimintavuodelta va1tiomautateille 
maksetltava vuokra on ajokalustosta 9 323 752 ja tyo
koneista 22 652 markkaa. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on toimintavuodcn ai
kana hoitanut kaiken henkiloiiikenteen ja tavara
Iiikenteen va1tiomautateiden perustamilla autolin
joilla linjan Kokkola-Pieksii.miiki-Savoniinna poh-

joispuo1ella seka Lohjan a emalla. Valtiomautatei
den ja Oy Pohjoian Liikenne Ab:n valinen lopulli
nen yhdysliikennesopimus allekirjoitettiin huhtikuun 
27. paivana. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriolle Ioka
kuun 26. paivana antama saan Iausunnossa rautatie
hallitus suostui siihen, etta valtiomautateille myon
netyt liikenneluvaJt, joiden perusteella harjoitettu lii
kenne on luovutettu Oy Pohjolan Liikenne Ab:n hoi
toon, siirrettiin rautatiehallitukse:iJ. ja yhtion yhtei
siksi. 

Tavaroiden pwuttumimen. Sellaisia eri liikennepai
koilta saapuneita ilmoituksia, joissa ilmoitetJtiin kul
jetettavaksi jatettyii. tavaraa puuttuvan ja joiden 
johdosta tieduste1ujaosto on toimittanut tutkimukset, 
on toimintavuoden aikana kertynyt 4 005. Edellisena 
vuonna oli vastaavien asioiden lukumiiarii. 4 284. 
Puuttumisilmoitusten viihentyrninen johtuu rautatie
henkilokunnan huolellise=asta tavarain kasittelysta 
kuljetettavaksi otettaessa ja vastaanottajille luovu
tettaessa seka o aksi myos rautateille kuljetettavaksi 
jatetyn tavaramii.iiran vahentyrnisesta. 

Vahingoittunut tavara. Tavaroiden vahingoittumi
sesta on tieduste1ujaostolle saapunut toimintavuoden 
kuluessa 10 215 ilmoitusta. Edellisena vuonna o1i il
moitettujen vahingoittumistapausten lu1."Ulllaii.ra 9 354. 
Vahingoittumistapausten lisaantyminen on johtunut 
siitii., etta Oy Lahden Vientikermatehtaat Ab on sen 
jalkeen, k"Ull sanotun toiminimen ja rautrutiehallituk
, en kesken oli tehty rahtisopimus, anonut korvausta 
jokaisesta tyhjiina palautetun pullon rikkoutumisesta 
sekii yhdenkin pullon puuttumise ta. Aikaisemmin 
Oy Lahden Vientikermatehtaat Ab ei esittanyt sano
tunlaisista tapauksista korvausvaatimuksia. Vaunu
jen huonosta kunnosta johtuneita kastumisvahinkoja 
on ollut jatkuvasti runsaasti. 

Viivi.istyneet 1culjetukset. Tavaralahetystim ku1je
tusten viivastymi esta ynna muista tavaran kuljetusta 
kohdannei ta epiisaannollisyyksista saapuneiden ilmoi
tusten seka tavaran Iahettajien ja vastaanotJtajien 
tavaraliihetysten suhteen tekemien valitusten johdo ta 
on myos toimitettu tutkimuksia. Naitii. ilmoituksia 
oli toimintavuonna 862. Edellisena vuonna niita oii 
930. Vahentyminen osoittaa, etta tavaralahetysten 
kasittelyssa on jalleen jonkin verran edistytty. 

Korvausanomukset. Tavaran katoamisesta ja va
hingoittumisesta seka viivastyneestii. ku1jetuksesta ym. 
tavaran ku1jetusta kohdanneista epiisii.iinnollisyyksistii 
aiheutuneirta korvau vaatimuksia on toimintavuoden 
aikana kasitelty 2 242 kappa1etta. Edellisena vuouna 
niiden 1ukumii.ara oli 2 746. 

Pe?·imiiton tavara. Tiedu telujaoston toimesta toi
mitettiin Helsingi sa toimintavuoden aikana 13 eri 
huutokauppaa, joihin a emilta maaraysten mukaan 
Iahetettiin erilaatuiset perimatta jatetyt tavarat ja 
Ioytotavarat myytii.Yiksi. Myyntieria naissa huuto
kaupoissa oli yhteensa 3 7 7. Edellisena vuonna niita 
oii 3 867. Eri liikennepaikoilla toimitettiin saman
laisten tavarain mn-nteja 301 tapauksessa. 

Liikatavarasta ja perimatta jaaneista matkatava
roista tehtyjen ilmoitusten lukumaariia ei ole voitu 
todeta, mika johtuu tyon suorituksessa tapahtuneista 
teknillisista muutoksista, jotka otettiin kayt.antoon 
vuonna 1946 tyontutkimustoimiston ehdotuk. csta. 
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v. 1951. 

Y lei.set l·iilccnncmiiiiriiykset. Valtionrautateille huhti
kuun 26 paiviiua 1929 aunettuun Li.ikenne aant<ion 
on toimintavuodeu aikana tehty seuraavat muutokset: 

Rautatiehallituksen helmikuuu 13 pli.ivana teJkemi:illii. 
piiatoksella muutettiin sanotun saiinnon 68 §: n 4. 
lisamaarii.ys kuulumaan seuraavasti: 

,4. Pullakkojen (damejean) seka muiden lasi- ja 
saviastioiden, joissa sii.ilytetii.ii.n nestemai iii tai k<>s· 
teassa tilassa olevia aineita, tulec ohla tiiviisti sul
jettuja ja kestaviin koreihin tai puuastioihin huo
lellisesti pakattuja. 

Pienikokoisten lasi- ja saviastioiden, kuten maustc
tolkkien, pikkupullojen yms. pii.ii.llyksinii. saadaan kui
tenkin jiiljempana 11. d-kohdassa mainituin ehdoiu 
kayttaii. myos aaltopahvilaatikoita." 

Samaan pykii.lii.ii.n lisattiin uusi 4 a lisii.mii.arays : 
,4 a . PahvitOlkkien, joissa sii.ilytetii.ii.n nestemiiisiii. 

tai kosteassa tiJlassa olevia aineita, kuten marmelaa
dia, siirappia yms. tulee olla tiiviisti suljettuja ja 
ke ·taviin puulaatikoihin tai astioihin huO>lellisesti pa
kattuja." 

Lisii.ksi kumottiin saman pykii.lan 11. lisamaii.rayk
sen e- ja f-kohdat, g-kohta muutettiin e-kohdak i 
seka d-kohtaan lisii.ttiin seuraava uus.i !kappale: 

,Kaytettiiessii. aaltopahvilaatikoita uestemaisiii ja 
muita kosteassa tilassa kuljetettavia aineita sisiilta
vien pienilwkoisten lasi- ja saviastioiden pii.ii.llyksinii 
tulee niiden olla lokeroilla varustettuja." 

Junaturvalliswussiiiinto. Huhtikuuu 20 paivana teh
dylla rautatiehallituksen piiatoksella lisattiin .Juna
turvallisuussaannon 104 §: n (Rajoituksia. vauuujen 
liittilinisestii eri juuiin) 3. kohtaan seuraava lau e: 

,Puukehyksisia M- ja Ma-vauuuja saadaan kuljet
taa ainoastaan tyojunissa." 

Sanotuu saannon A-liitteen 4. kohta muutettiin 
marraskuuu 15 piiiva ta lukien kuulumaan setu·aa
vasti : 

,4. K<mduktoorittomii.ii.n tavarajunaan saadaan 
rautatiehallituksen kirjeissa n: o 1919/13650, 28 . 10. 
43, ja n:o 2018/9218, 20. 7. 45, sallituin poikkeuksin 
liittiiii ainoastaan juuan pii.iiteasemille menevia vau
nuja. Kaikkien vaunujen tulee olla varustettu ilma
jarrujohdolla ja on ne kaikki kytkettava toisiinsa 
niin, etta ilma menee koko junan lapi. Viimeiseksi 
on pantava loppuopasteiden kiinnittiimiseen tarvitta
villa koukuilla varustettu vaunu. 

Kun junaan liitetaan erik o ish u o 1 to a v a a
t i vi a vaunuja (kuten lammin- ja jii.iihdytysvau· 
nuja), on noudatettava seuraavaa: 

a) Tarvittaessa on miiarattavii. millii liikennepai· 
!lroilla junan on pysii.hdyttiiva naiden vaunujen huol
toa varten. 

b) Veturihoyrylla liimmitettavii.t Gg-vaunut on si
joitettava junaan ensi=iiiseksi. Niiden liimpomaii
rii.n tarkkailusta matkalla huolehtii veturinlii.mmittii.jii. 

c) .Jos erikoishuoltoa vaativia vaunuja on junassa 
runsaasti tai ellei matkan varrella jarjestetyillii. 
huoltopaikoi!lla niistii voida huolehtia, on alkuase
malta maii.rii.ttii.vii. junamies niiden huoltajaksi." 

Heinakuun 3 pii.ivii.nii. rautatiehallitus hyvaksyi eh
dotuksen uusituksi .Junaturvallisuussaii.nnoksi ja maa
rii.si tamii.n sii.ii.nnon tulemaan voimaar>. maaliskuun 
1 pii.ivasta 1952. 

.tl.semapiiiillilclin ohjesiiannon, joka laadittiin enti-
en Asemapaii.llikon, asemapii.ii.llikonapulaisen ja py

sakinhoitajan johtosii.iinto-nimisen ohjesaii.nnon tilalle, 
rautatiehal!litus hyviiksyi elokuun 15 pii.ivanii. ja 
maiirii.si sen tulemaan voimaan tammikuun 1 pii.i
vana 1952. 

.tl.sema- ja junapelvelussiiiinnon 27 § : n 1. kohta 
muutettiin lokakuun 13 pii.ivanii. kuulumaan seuraa.
vasti: 

,1. .Junan paallikkona toimivan konduktoorin tu
lee laskea jokaisen junan matkustajat vuosittain 
helmi-, heina- ja lokakuun 11-17 pii.ivinii sekii. li
sii.ksi jokaisen paikallisjunan matkustajat viela kesii.
ja syystkuun 11-17 pii.iv.inii (lom. 4426) . .Jos kui
tenkin nii.inii. aikoina jollakin seudulla pidettiivat 
markkinat, nayttelyt tms. tilaisuudet nayttaisivii.t vai
kuttavan sen, etta matkustajien miiii.ra on tavallista 
suurempi, on laskeminen toimitettava sellaisena asian
omaisen liikennejakson paallikon miiii.rafuniina myo
hiiisempii.na aikana, jolloin tiissii. tarkoitettu tilai
suus ei enii.ii vaikuta matlrustajien maaraan. Kulje
tu toimisto maii.raii tarpeen vaatiessa, mita junaa on 
pidettavii. paikallisjunana sekii., onko laskeminen toi
mitettava myos mnina aikoina, kuin tl:issa tar!koi
tcttuina aikoina." 

Rautatiehallitus hyvii.ksyi joulukuun 4 pii.ivanii. 
uuden asema- ja junapalvelussii.ii.nnon, jonka voimaan
tulosta pii.ii.tctii.ii,n myohemmin. 

Liilcennepailcat. Toimintavuoden aikana tehtiin 'lii
kennepaikkojen subteen, niilla esiintyvii.n liikenteen 
laadusta ja laajuudesta johtuvina toimenpiteinii, 
scuraavat muutokset: 

Porvwn toisen luokan asema alennettiin kolmannen 
luokan asemaksi; 

Uudenkaupungin, Pohjankurun, Nurmeksen, Viini
jii.rven, Huutolkosken, Oulaisten ja Taavetin kolman
nen luokan asemat alennettiin neljannen luokan ase
miksi; 

Mellilii.n, .Joutsenon, Sievin ja Korkeakosken nel
jii.nnen luokan asemat alennettiin viidenncn luokan 
asemiksi· 

Simolan ja Imatran (nyk. Imatrankoski) kolman
nen luokan, 

Otala=en neljiinnen Iuokan sekii. 
Noormarb.-un, Vaskuun, Ryonanjoen, Leppaveden, 

Laikon, Kaunislahden, Hajalan, Valtimon, Kauppi
lanmiien ja Tainionkosken viidennen luokan asemat 
alcnnettiin pysiikeiksi; 

Eurajoeu ja Karungin pysakit alennettiin laituri
vaihteiksi; 

Kaupin laiturivaihde alennettiin vaihteeksi ja sei
sakkeeksi; ja 

Imarin ja Knkkolan laiturivaihteet seka Peuran ja 
Kiusanmiien laiturit alennettiin seisakkeiksi. 

Maamin kolmannen luokan asema korotettiin toi
sen luokan asemaksi; 

Vallilan, Peipohjan, Pari!kkalan ja A.ii.nekosken 
neljii.nnen luokan asemat korotettiin kolmannen luo• 
kan asemiksi; 

Rii.ntii.miien ja Voikkaan viidennen luokan asemat 
korotettiin nelj annen luokan asemiksi; seka 

Ulvilan, Pihlavan ja Lohjan kauppalan pysii.kit 
korotettiin viidennen luokan asemiksi. 

Luokaton .Jii.msii.n liikennepaikka miiiirattiin vii
dennen lur'k:an asemaksi. 
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Rautatiehallituksen man·a kuun 14 patvana teke
malla pii.ii.toksellii. muutettiin Virasojan aseman nimi 
Imatra-nimiseksi ja silloisen Imatran pysii.kin nimi 
Imatrankoskeksi tammikuun 1 pii.ivastii. 1952 lukien. 
Palojoen laiturin nimi muutettiin }Qkakuun 1 pii.i
vii tii. lukien Palopuroksi. 

Oriveden-.Tiimsii.n rakenteilla olevaan ra.utatiehen 
kuuluva rataosa .Tiimsii.-.Tii.msii.nkoski avattiin tavara
liikenteelle heiniikuun 1 paiviistii. lukien ja jatketun 
Hii.rmii.-Kauppa rataosan piiateliikennepaikka Yli
hii.rmii. avattiin pysii.kkinii. liikenteelle il.okakuun 1 
pii.ivii. tii. lukien. Lisii.ksi avattiin Sunilan-Hallan 
yksityinen normaaliraiteinen rata liikentoelle kesii.
kuun 1 pii.ivii.stii. lukien. Kouvolan ja Kuusanko ken 
a.semien vii.linen henkiloliikenne lopetettiin kesii.kuun 
1 pii.ivastii. lukien. 

Jaii.radan valmistuttua Kemijii.rvella afl.oitottiin ta
vara.junaliikenne ra.taosalla Kemijii.rvi- Kello elkii. 
tammikuun 8 pii.iviina. Tii.mii. uora junayhteys ma.i
nitulle ratoo alle ka.tkesi huhtikuun 16 piiivii.nii. sen 
vuoksi, ettii. Kemijarvellii. Kemijoen poikki jii.alle 
ra.kennetut raiteet oli kevaan tulon ta.kia. poi tettava. 
Likennetta hoidettiin kuitenkin edelleen autokulje
tuksin. 

Kemijoen yli johta.va.n sillan valmistuttua avattiin 
sanottu ratao a junaliikenteelle tava.rankuljetu ta. var· 
ten syyskuun 1 pii.ivii.sta lnkien. Matkustaja- ja 
matka.tavaraliikenne mii.iirattiin edelleen hoidettavaksi 
autokuljetuksin. 

Aikataulut. .A.ikataulu n:o 116 oli edelleen voi
mas a toimiritavuoden aikana toukokuun 31 pii.ivii.iin 
saakka silkali k<>rjattuna, etta helmikuun 1 pii.ivli tii. 
lukien muutettiin Kouvola-Pieksamii.ki rataosalla 
ta.varajunien a.ikataulut perusteellisesti lisii.amii.llii. 
kulkuvuoroja, mikii. oli kii.ynyt ma.hdolliseksi us. kesii.
junien vii.h ntii.misen takia. 

Ke ii.kuun 1 paivii.nii. voimaan tullut aikataulu n: o 
117 sisalsi vain vii.hliisia muutoksia, joista. tiirkein 
<>li Ta.mpereen ja einii.joen vii.lilla kesii.kautena ku
lu sa olleen pikajunan n : o 67/68 lkulun jatkamineu 
Kemiin, jolloin sa.ati,in aikaan pii.ivii.pikajuna.yhteys 
Helsingin-Tornion-Rova.niemen valille molempiin 
suuntiin. 

Kun edellisen talven liikenteen hoidosta sa.adut 
kokemukset osoittivat, ett i rautatie kykeue ma.tkus
taja.liikennettii. supi ta.matta selviytymii.ii..n suuresti 
kasvaneesta tavarallikenteestii. vaikeissa talviolosuh
tei sa., jolloin kuljetusmatkat ovat pitkiii. ja liikenue 
kesl..i.ttyy etelii.- ja lounais-Suomeen johtaville, muu
tenkin ylikuormitetuille runkoradoille, pii.ii.tti rautatie
hallitus suure=an vliljyyden aikaansaamiseksi ta
varajunille pahimmin kuormitetuilla rataosilla sekii. 
vetovoiman ja veturimiehiston lisii.iimiseksi tavaralii
konteen puolella vii.l1entii.ii. lokakuuu 1 pii.ivastii. lukicn, 
joll<>in talviaikataulu n: o 118 tuli voimaan, matkus
tajajunien kulkuvuoroja. Kaikkiaan vii.hennettiin n. 
100 pika- ja heukilojuuaparia eli yhteensa n. 10 000 
junakilometriii. vuorokaudessa. 

Ka.ukojunien kohdalta kulkuvuorojen supistaminen 
suoritettiin pii.apiirteissiiii.n yhdistiimii.llii. Helsingin
Tampereen ja Helsingin-Pieksii.mii.en valillii., missli 
raskaita pika.junavetureita voida.an kii.yttaii., junin 
kaksittain yhteen vii.hentiimii.llii. eri runkojen vaunu
miiii.rii. _vetureiden vetokyvyn mukaiseksi. Siten voi
tiin vii.hentaa pikajunat n: o 45 Helsinki-Pori, n: o 
46/44 Pori-Helsinki, n : o 51/52 Helsinki-Vaasa
Helsinki, n: o 61/62 Seinii.joki-Rovaniemi-Seinii-
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joki, n: o 81/82 Holsinki-Pieksii.mii.ki-Helsinki, n: o 
369/370 Toijala-Turku-'l'oijala sekii. kaukohenkilo
junista n:o 55/56 ja 63/64 Helsinki-Tampere
Helsinki ja n: o 77/78 Helsinki-Kouvola-Helsinki. 
Ka.ukoyhteyksiii. nopeutettiin samalla muuttamalla 
henkilojuna n:o 11 pikajunaksi Helsiuki-Kouvola 
ja n:o 73/74 Kouvola-Pieksii.mii.h.i.-Kouvol.a. 

Pa:iJkallisjunien viihentiimisiii. su<>ritettiin tasaisesti 
koko rataverkolla kuitenkin siten, ettei asutuskes
kuksiin tyolaisia ja koululaisia kuljettavia juuia 
poistettu, ellei matkustajamaii.rii. ollut niin viihii.inen, 
ettii. junien liikenteessa pitii.minen olisi tullut ilmei
sen tappiolliseksi. 

.Tunasupistukset aiheuttivat luonnollisesti arvos
telua maas udun sanomalehdiston ja ylei80n taholta. 
Tyytymii.ttomyys johtui pii.iiasiassa siitii., ettii. matkus
tusmahdolli uudet halpoja kuukausilippuja kayttii.en 
maaseutupaikkakuntien ja kaupunkien vii.lilla vii.heni
vii.t, ja siitii., ettii. kaukojunissa oli tilaupuutetta mat
ku tajaliikenteen jatkuessa. melko vilkkaana koko syk
syn, sekii. varsinkin siitii., etta junasupistukset voitiin 
osittain suorittaa vain vii.hentii.malla makuuvaunu
linjoja, makuupaikkojen kysynuii.n pysyessii. jatku
vasti suurena.. 

.A.ikatauluun jouduttiin myohemmin tekemii.ii.n 
erii.ita muutoksia. Niinpii. Helsingin ja Riihimii.en 
vii.lille lisii.ttiin yksi paikallisjunapari lokakuuu 29 
pii.ivii.stii. lukien ja Helsingin-Tampereen ja Helsin
gin-Kouvolan viilille viikouloppujunat marra kuuu 
17 pii.ivastii. lukien. 

Supistettu talviaikataulu suunniteltiin olemaan voi
ma sa seuraavan vuoden huhtikuun loppuun, minkii 
jiillkeen siirtyminen normaaliseen aikatauluun tulisi 
tapahtuma.an. 

Valtionrat1tateiden autoliikcnne. Huhtikuun 17 piii
vii.nii. rautatiehallitus vahvisti valtionrauiateiden auto
liikentoessii. sen laajuuden suhteen noudatettavaksi 
seura.avia yleisiii. periaatteita: 

,I. Valtionrautateillii. on oltava mahdollisuudet 
siirtii.ii. jollakin yhteysviilillii. tapahtuvat rautatiekul
jetukset joko kokonaan tai osaksi maanteitse suori
tettaviksi tapauksissa, jolloin kuljetusten t.'illaisen 
jii.rjestelyn voida.an arvioida muodostuvau taloudelli
se ti edullise=aksi, samalla tyydyttiien liikenne
tarpeen. 

II. Valtionrautateillii. on oltava mahdollisuudet 
itse huolehtia rautatielaitokselle kuljetettavaksi so
vcltuvan tavaran n<>uto-, jakelu- (= terminaali) ja 
jatkokuljetuksista. 

III. Valtionrautateiden autoliikentcen on oltava 
kontrolloitavasti itsekannattava.a huomioonottaen, etta 
yhdistetyssii. kisko- ja ma.antieliikenteessii. ra.utateille 
jii.ii.vii. osuus on vii.hintiiii.n minimitariffin mukainen, 
tai ettii. joka tapauksessa yllii.pidettii.viin liikenteen 
uudelleenjiirjestelyssii. autoihin tw·vautumalla saavu
tettu kustannusten viihennys on suurempi kuin auto
liikenten niahdollinen alijii.ii.mii.." 

Toimintavuoden aikana autoliikenteen hoidossa ta
pahtuneista muutoksista on tii.rkein autopiirien hoi
tajien toimien lakkauttaminen kesii.kuuu 30 pii.ivii.stii. 
lukien, minkii. jiiU,een autoliikenteen hoito ja val
vonta siirrettiin liikennejaksojen pii.ii.llikoiden ja 
asianomaisten asemien tehtii.vii.ksi. 

K o t i ink u 1 j e tu . Helmikuun 1 paivii.nii. aloitet
tiin kotiinkuljetus Varkauden asemalla, joten kotiin
kuljetuspaikkojen lukumii.ii.rii. lisliii.ntyi vuoden aikana 
yhdellii. ollen toimintavuoden [opu a 27. N"aiden li-
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saksi hoidettii n kotiinkuljetusta 13 liikennepaikalla 
Oy Pohjolan Liikennc Ab:n toimesta. 

Kappaletavarajunien ko1·vaaminen 
a u t o i 11 a. Maaliskuun 15 paiviistii. alkaen ryhdyt
tiin kappaleta\'aroita kuljcttamaan autoilla ratao. ilia 
Tam perc--V atiala, 'fampcrc--'l'oijala-Hamcenlinna 
-Riihimaki ja Riihimii.ki-Lahti; kesakuun 1 piii
vii.stii alkaen ratao ilia Tampere--Tyrvaii, Pori
Harjavalta ja Piek iimaki-Mikkeli-Miintyharju; 
sekii marraskuun 1 pii.iviislii lukien rataosalla Pori
Mii.ntyluoto. 

Imatran ( = Imatrankosken), I=olan, Kaukopaiin, 
Tainionkosken, Virasojan ( = Imatran) , Vuoksen.nis
kan ja Vuoksen sataman liiken.nepaikoillc tarkoitetut 
kiitotavaraliihetyksct miiiiriittiin elokuun 10 piiiviista 
lukicn osoitettaviksi Virasojalle ( = Imatralle), mistii. 
ne kuljetetaan edelleen autoilla, kutc·n pika- ja rahti
kappaletavaran suhteen o1i jo aikaisemmin maiiriitty 
meneteltii.vak i. 

T a v a r a 1 in j at. Uusia tavaralinjoja ci toiminta
vuodcn aikana avattu, vaan pii.invastoin viihennettiin 
rautatiehallituksen autoliikenteen hoido ta autamaa 
y1eisohjetta. noudattaen. Huhtikuun 1 pii.iviistii lu· 
kien 1opetcttiill liikennoilninen linjalla Turku-Fors a 
-Hiimeenlinna ja huhtikuun 15 pii.ivii.stii lukien 1m· 
jalla Vaasa-Kyyjiirvi. Kokkola.-Jyvii. kY'1ii. 1injalla 
1opetettiin 1iikennoilninen linjan osalla Kokkola
Kyyjii.rvi huhtikuun 15 piiiviistii 1ukien, minkii. jii.l
keen liikennoitiin ainoastaan Jyvasky1ii.-Kyyjii.rvi 
vii.liii. Vaasa-Kristiinankaupunki linjalla liikennoi · 
tiin 1okakuun 15 piiiviistii lukien ainoastaan Vaa a
Niirpio viiliii. 

T a r if fit. Autoliikenteen tariffeja miiiiriittiiessii 
sovellettiin yleisia, liianinhallituksen vahvistamia ohje
tariffeja. Sen johdosta jouduttiin toimintavuoden 
aikana muuttamaan tariffeja kahdesti, nilnittiiin 
helmi- ja kesii.ku un 1 piiivinii.. 

A j o k a 1 us to. Uutta ajokalustoa haukittiin vuo
den 1951 aikana seuraavasti: 3 kpl Vo1vo-merkkisiii. 
linja-autoja ja 5 kpl Austin-merkkisia pakettiautoja 
sekii. 52 kp1 kuorma-autoja, joista 3 kpl Austin-, 5 kpl 
Volvo-, 7 kpl Vanaja- ja 37 kpl Fordson Thamcs
merkkisiii. Loppuunajettuina poistettiin kii.ytosta 3 
linja-autoa ja 27 kuorma·autoa, joista suurin o a 
myytiin elokuun 18 piiiviinii pidetyssa huutokauppa
tilaisuudessa, osan tullessa romutukscu jalkeen kii.y · 
tettavaksi muiden autojen korjauksis ·a. 

0 y P o h j o 1 an L i i k e n n e A b : 11 e vuokrattiin 
toimintavuoden aikana 3 uutta Volvo·merkkistii. linja
autoa ollen yhtiolle vuokrattujen autojen lukumaii.rii. 
vuodrn piiattyessii 35 linja- ja 58 kuorma-autoa s kii 
11 peravaunua. Yhdysliikennesopimuksen mukaisesti 
valtionrautatiet korjautti kaksi yhtiolle vuokrattua 
linja·autoa kustamJUstrn ollcssa 452 440 markl,aa. 
Sitii.paitsi myytiin yhtiOlle 2 12 335 markan hm
nasta vuonna 1949 hankHtu linja-auto Lk•1 L 58, 
joka yhtion kaytossa oli pahoin vaurioituuut. Vuo· 

<len aikana yhtio palautti 2 liuja-autoa ja 4 kuorma
autoa, jotka olivat jo liikentceseen kelpaamattomia 
tai tayskorjauksen tarpccssa. 

Syyskuun 12 paivii.nii. rautatiehallitus paii.tti irti
anoa Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja rautatiehalli

tukscn va.Ji en, lmhtikuun 27 piiivii.na 1950 t hdyn 
yhdysliikennesopimuksen ja nimesi lokakuun 3 pai
viinii rautatiehallituksen edustajat neuvottelemaan 
uudesta eopimukse ta. 

Tavaroiden pu11<tt1tminen. Sellaisia eri liikenne
paikoilta saapuneita ilmoituksia, joissa ilmoitettiin 
kuljetettavaksi jiitettyii tavaraa puuttuvan ja joiden 
johdosta tiedustelujaosto on toimittanut tutkimukset, 
on toimintavuoden aikana kertynyt 6 320. Edellisenii. 
vumma oli vastaavien asioiden lukumii.ara ± 005. 
Puuttumisilmoitusten li iiii.ntyminen on johtunut tyon
suoritukse sa tapahtuueista muutok ista otettaessa 
tavaroita kuljetettavaksi, kuormattaessa vaunuun, 
iirtokuormattaes a ja purettaessa. 

Vahingoittunut tavltra. Tavaroiden vahingoittumi
SC'~ta on tiedustelujao toile saapunut toimintavuodeu 
aikana 10 36 ilmoitusta. Edellisenii vuouna oli il
moitettujen vahingoittumistapausten lukumiiarii 
10 215. Ilmoitusten lisaii.ntyminen on johtuuut siita, 
etta tavamin vahiugoittumi ista on ti doitettu en
tistii huolellisemmiu. Vannujen huonosta kunnosta 
johtuneita l<astumi vahinkoja on ollut edelleen J'UD-

aasti. 

Viiviistyneet lculjetukset. Tavaraliihetysten k-ulj ·· 
tusten viiviistymi esta sekii muista tavaran kulj •tusta 
kohdanneista epiisii.iinnolli yyksistii. saapuneiden ilmoi
tu ten sekii. tavaran lahettii.jicn ja vastaanottajien ta· 
varalii.hetysten suhtcen tekemicn valitusten jobdosta 
on myos toilnitettu tutkimuksia. Nii.ita ilmoituk ia 
oli toilnintavuonna 852. Edellisena vuonna niitii o li 
862. 

Ko1·vausanomukset. Tavaran katoamisesta ja va
hingoittumisesta seka viivastyneestii kuljetuksesta ym. 
tavaran h-uljetusta kohdanneista epii.siiii.nnollisyyk:;istii. 
aiheutuneita korvausvaatimuksia on toimintavuoclen 
aikana kiisite1ty 3 187 kappaletta. Edellisena vuouna 
niiden lukumiiiira oli 2 242. 

Perimiitiin tavara. Tiedustelujaoston toimesta toi
mitettiin He-Jsingissa toimintavuoden aikana 11 eri 
ltuutokauppaa, joihin asemilta mii.ariiysten mukaan Ia· 
hetettiin erilaatuiset perimiitta jatetyt tavarat ja 
loytotavarat myytii.viksi. Myyntierii. naissii. huuto
kaupois a oli yhteensii. 3 488. Edellisena vuonna niita 
oli 3 787. Eri liikennepaikoilla toimitettiin samanlais
ten tavaroiclen myynteja 328 tapauksessa. 

Liikatavarasta ja perimattii. jaiineista matkatava
roista tehtyjen ilmoitusten lul,umiiiiriia ei ole voitu 
todeta, mikii. johtuu tyon suoritukse sa tapahtuneista 
t eknillisista muutoksista, jotka otettiin kaytii.ntoon 
vuonna 1946 tyontutkimustoimiston ehdotuksesta. 

VII. Tariffit. 

v. 1949. 

J\Iaaliskuuu ± paiviinii rautatichallitu · teki kulku
laitostPn ja yleisten tOiden ministeriolle esityksen 
henki IOtariffien uudistustoimikunnan asettamisesta 
ja 23. 3. 49 paivii.tyllii. kirjelmalliiiin N: o 2569 mi-

nisteriO asctti mainitw1 toimilmnnan. Manaskuun 
2 pii.iviinii toim:ilmnta sai i.yonsa valmiiksi ja jiitti sen 
ministeriolle esittiien mictinuo siiiin rom. sellai;;ta ta
riffijarjestelmii.n muuto ta, etta sekii yksinkcrtaisten 
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etta meno- ja paluulippujcn hinnat laskettaisiin yh
teniiisen tariffin mukaan. .Jarjestelman muutoksen 
, emauksena tulisi olemaan yksinkertaisten lippujen 
hintojen nousu pitkilla matkoilla, kun taas meno- ja 
paluulippujen hinnat olisivat yleisesti alentuneet en
tisesta tasosta. Paikallisliikennetariffi ehdotettiin 
poistettavaksi, mutta samalla ehdotettiin lyhyiden 
matkojen lipunhintoja alennettaviksi. Edelleen esi
tettiin 2 lk:n lipun hinnan maii.riiii.mista 75 prosent
tia suure=aksi vastaavan 3 lk: n lipun hintaa ja 
pikajunan lisii.lipun poistamista 400 km pitemmillii. 
matkoilla. 

Valtionraut.ateiden tariffisaantoon tehtiin 22 pai
viina kesiikuuta 1949 annetulla asetuksella (N: o 434) 
1 paivastii. heinakuuta 1949 lulrien huomattavia muu
toksia. Muutokset koskivat tavaratariffeja. Taman 
tavaratariffien uudistuksen tarkoituksena oli rauta
teiden kilpailukyvyn lisii.iirninen. Muutosten avulla 
alennettiin korkeampien luokkien ja lyhyiden mat
kojen maksuja. Keskipitkien matkojen ja alimpien 
luokkien tariffeja korotettiin vastaavasti. Aikaisem
ruat neljii. kappaletavaraluokkaa korvattiin yhdellii. 
kappaletavaraluokalla. 

Duden tariffisiiiinnon voimaan tultua rautatiehalli
tus sai oikeuden tehdii suuremmissa mii.iirin tapahtu
vista kuljetuk ista liikennoitsijoiden kanssa kuljetus
sopimuksia erikoisehdoin. Tiillaisia sopimuksia oli 
vuoclen lopussa voimassa yhteensii. 37 kappaletta. 
Niiille erikoissopimuksille on kulkulaitosten ja yleis
ten tOiclen mini terio vahvistanut yleisohjeet. 

Suomen-Ruotsin ja NoTjan viilinen tavamyhdys
liikenne 'rurun sataman-'rukholman kautta. 

1 pii.iviista syyskuuta lukien korotettiin yhdyslii
kennetariffin mukaisia kuljetusmaksuja Suomen val
tionrautateiden matkaosuudelta. 

1 pii.iviista lokakuuta poistettiin maksujen suorit
tamista koskevat rajoitukset. 

Tornion-Haaparannan kautta. 1 paiviista loka
kuuta poistettiin maksujen suorittamista koskevat ra
joitukset. 

Suo•men ja N euvostoliiton vi:ilinen -rautatieyhdys
lii'kenne. 14 :Qii.ivanii. huhtikuuta annettiin muutos 
yhdysliikennetariifin 33- at·t. 8 §: n b-kohtaan. 

12 pii.ivii.nii marraskuuta annettiin muutos yhdys
liikennetariffin 3 art. 3 §: aan ja 43 art., rautatie
rajasopimuksen 1 §: iian ja tilityssaantojen 3 9: iiiin. 

29 paivii.na joulukuuta annettiin muutos tilityssiiiin
tojen 29 §: aii.n. 

Kansainvi:ilinen kiitotavarayhdyslii'kenne. Kiitota
varan lahetysmahdollisuudct kansainviilisessii. liiken
teessa ovat vuoclen kuluessa parantuneet seuraa vasti: 
Pohjoismaiden-Sveitsin kiitotavarayhclysliikenne uloi
tettiin heinakuun 1 paivasta myos Suomen kasittii.
vii.ksi. Saksan ja Pohjoismaiden valinen kiitotavara
yhdysliikenne, joka soclan jii.lkeen on ollut ke keytyk-
issii., aloitettiin jiilleen marraskuun 1 paivii tii. 

Kotimainen yhdyslii'kenne. Rautatiehallituksen ja 
Hoyrylaiva Oy Aland'in (Turun kaupungista) ke k<>n 
tehtiin toukokUtm 5 paivanii. sopimus yhdysliiken
teesta valtionrautateidcn ja Turun-Maarianhaminan 
luivalinjan vii.lilUi. Sopimukscn mukaan myydii.an 
yhdysliikennelippuja kaikilla valtionrautateidcn ase
milla ja pysakeilla sekii. laivaliujan asioimistossa 
Maarianhaminassa seka laivoilla. Tavaraliikenteen 
yhdysliikenucasemana toimii Turun satama, jonnc 
kaikki laivalinjalla edelleen lmljetettava tavara on 

osoitcttava ja joka vuorostaau vastaanottaa laiva
linjalta tavaraa edelleen rautatien kuljetettavaksi. 
Sckii rautatict etta laivalinja laskevat ja kantavat 
erikseen rahtiosuutensa toimien santalla lii.hettii.jan tai 
vastaanottajan asiamiehenii tavaran siirrossa rauta
tielta laivalinjalle tai piiinvastoin. 

Liikenneasiamiehet. Syyskuun 22 paiviina rautatie
hallitus teki kulkulaitosten ja yleistcn toiden minis
teriolle esityksen liikenneasiamiesten toimien lisaii.mi
sesta ja kirjelmii.lliian N:o 6059, 9. 11. 1949 minis
terio oikeutti rautatiehallituksen kiinnittiimii.an pal
velukseensa li aa kaksi uutta liikenneasiamiesta. 

Marraskuun 10 paivanii. rautatiehallitus hyviiksyi 
liikenneasiamicsten toimintaohjeet ja mii.ii.rii.si joulu
kuun 23 pii.ivanii. uudet liikenneasiamiehet tehtii.viiian 
hoitamaan 1. 1. 1950 lukien toistaiseksi seka vahvisti 
kaikille asiamiehille samasta ajankohdasta uudet toi
mintapiirit. 

Rautatiehallituksen lehtipalvelu. Lokakuun 14 pai
viina rautatiehallitus paatti marraskuun 1 paivasta 
lukien keskittaa rautatiehallituksen tiecloituspalvelun 
kokeilumieles a toistaiseksi tariffiosaston mainosjaos
toon ja sen valvontaan. Tii.lle tiedoituspalvelulle rau
tatiehallitus vahvisti nimityk en ,Rautatiehallituksen 
Lehtipalvelu". Lehtipalvelun toimialaan kuuluvia 
tehtii.via hoitaa rautatiehallituksen tiedoitussihteeri. 

Lehtipalvelun tehtaviin kuuluu mm. VR Kasky
lehden toimittamincn ja omaan henkilokuntaan suun
tautuva informointi, sanomalehtien seuraaminen ja 
lcikkeiden hoito, uutisaineiston vii.littaminen ja in
formaatiotilaisuuksien jiirjestiiminen lehdistolle sekii. 
radio elostukset. 

Vapaaliput. .J oulukuun 22 paiviina annettiin ase
tus (N: o 816) sisaltii.va valtionrautateiden vapaa
lippusaiinnon, joka sisii.ltiiii lukuisia muutoksia. Ase
tus tulee voimaan 1 pii.ivanii. heiniikuuta 1950. 

Eengasliput. Rengaslippuja myytiin kesakuun 1 
piiivastii. elokuun 31 piiivaiin 42 varsinai elle rengas
matkalle, joista useimpiin voit,iin sopivasti yhdi tii.ii. 
myos lisamatkoja varsinaisen matkareitin ulkopuo
lelle. Tanii. aikana myytiin rengaslippuja lisiimatkoi
neen yhteensa 36 473 kpl. eli n. 5 . 1 milj. mk:n 
arvosta. 

Talvil01na-alennus. Syyskuun 29 pii.iviina rautatie
hallitus myonsi 25 % :n alennuksen yls:sinkertaisten 
lippujen, myos pikajunalippujen, hinnoista, jos lippu 
lunastetaan vahintiiii.n 200 km:n matkalle. Alennus 
on voimassa eriniiisin rajoituksin tallllllikuun 1 pai
viista lukien toukokuun 15 paivaiin 1950 saakka. 

Rahtitasoitu'ksia. Lokakuun 29 paiviina 1948 rauta
tiehallitu myonsi kaikello Turun ja Hangon satamien 
kautta maasta menevii.lle vientitavaralle sellai en rah
titasoituksen, etta rahti siitii. saadaan laskea joko 
Hankoon tai Turkuun sen mukaan mikii. tulee hal
vcmmaksi. Rahti on kuitenkin ajna laskettava va
hintaan 100 kilometrilta. Rahtitasoitus oli voimas a 
15. 1.-30. 6. 1949. 

.J oulukuun 15 piii>anii 194 rautatiehallitus myonsi 
Oulusta ja son pohjoispuolella sijaitsevilta liikenne
paikoilta lahetetylle selluloosalle ja puuhiokkeelle sel
laiscn rahtitasoituksen, ettii liihetyksista Turun sata
maan kannetaan sama kuljetusmaksu kuin Manty
luotoon. Rahtitasoitus oli voimassa 15. 1. 1949 lukien 
siihen saakka, kunnes Ka kisten satama avattiin lai
valiiken teelle. 

Elokuun 19 paiviina rautatiehallitus maarasi, etta. 
niista vaunukuormin lahetettiivista vienti- ja tuonti-
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tavaroista, joiden purkaus- tai lruormaussatamiksi on 
lakon takia tiiytynyt muuttaa joko Hamina tai 
Hanko, saadaan rahti laskea alkuperiiisen viilimatkan 
hinnoituslukua kiiyttii.en, kuitenku1 vii.hintii.an 100 
km: Ita. Rahtitasoitus tuli voi.J.naan elokuun 20 piii
viistii lukien. Myohemmin rautatiehallitus miiiiriisi, 
etta edelliimainittu rahtitasoitus koski myos Uuteen
kaupunkiin, Kristiinankaupunkiin, Tammisaareen, 
Leppiiluotoon, Valkon ja Rauma.n satamiin ta.i nailtii 
liikonnepaikoilta Hihetettiivia vaunukuormia. 

Kaikkien niiitton lakon takia myonnettyjen rahti
tasoitusten voimas aoloaika. paiittyi syyskuun 20 pii.i-
viinii. 

v. 1950. 

Va.ltionrnuta.teiden tariffisiiantoon tehtiin 3 piii
viinii maa.liskuuta 1950 annetulla asetuksella (N: o 
124) 1 piiiviistii heiniikuuta 1950 lukien huoma.ttavia 
muutoksia., jotka. koskivat henkilotariffien rakennetta, 
mutta pysyttiviit tariffitason entiselliiii.n. 

Heinii.kuun 21 piiivanii 1950 annetulla. asetuksella. 
(N: o 376) korotettiin kuuka.usilippujen hintoja 
30 %: lla 24. 7. 1950 lukien. 

Toukokuun 26 pii.ivanii 1950 rautatieha.llitus eh
dotti .b.-ulh""Ulaitosten ja yleisten toidon ministeriolle, 
etta ta.va.ratariffeja korotettaisiin 1. 7. 1950 lukien 
ministerion harkinnan mukaan 29 tai 36 %: lla. 

Heiniikuun 28 paivana rautatieha.llitus e itti kullru
laito ten ja yleisten toidon ministeriolle, etta minis
terio antaisi ra.utatiehallitukselle tehtaviiksi valmis
tella n. 25 %: n korotuksen henkilotariffeihin 1. 10. 
1950 lukien kuitenkin siten, etta 2 luokan lippujen 
hinnat tulisivat 50 % 3 luokan lippuja kallii.J.nmiksi 
'' oi.J.nassaolevan 75 %: n asemesta. Korotus 2 luokan 
lippujen hinnoissa olisi iten ollut n. 7 prosenttia. 

Kun ministerio oli 7. 9. 1950 piiiviityllii kirjelmiil
liiiin ilmoittanut valtioneuvoston periaatteessa hyviik-
yneen henkilotariffien 25 %: n korotuksen, liihetti 

rautatieha.llitus syyskuun 19 piiivanii 1950 ehdotuk
sensa valtioruautateiden tariffisiiiintoon henkilotarif
fien osalta tehtiiviksi muutoksllisi. 

Joulukuun 29 piiiviina 1950 rautatiehallitus e itti 
kullrulaitosten ja yleisten tiiiden ministeriolle jiilleon 
sekii henkilo- etta tava.ratariffien korottamista il 
moittaen olevansa sillii kannalla, ttii henkilotariffit 
olisi korotettava 25 %: lla ja tavaratariffit 36 %: lla. 

Niiin korotettavllisi esitetyt tariffit saatettiin voi
maan 19 piiiviina tammikuuta 1951 annetulla asetuk
solla (N: o 27) 1 piiiviistii helmikuuta 1951. 

Joulukuun 12 paiviinii 1950 rautatiehallitus vah
visti uudet korotetut viihi=iit maksut, jotka tulivat 
voimaan 1. 1. 1951 lukien. 

R engasliput. Rengaslippuja myytiin toukokuun 1 
paiviista syyskuun 30 piiiviiii.n sisajiirvien purjehdus
kaudesta johtuvin rajoituksin 42 varsinaiselle rengas
matkalle, joista usei.J.npiin voitiin sopivasti yhdistiiii 
myos lisiimatkoja varsinaisen matkareitin ulkopuo
lolll'. Tiinii alliana myytiin rengaslippuja lisiimatkoi
neen yhteensii 37 631 kpl. eli n. 67.73 milj. markan 
arvosta. 

Rahtitasoituksia. Tammikuun 5 piiiviinii. 1950 rau
tati ballitus myonsi rataosan Kotka-Hyrynsalmi tai 
sen itiipuolella olevilta lilliennepaikoilta sekii Kuu
sankosken, Voikkaan ja Iisveden asemilta Helsingin, 
Hangon ja Turun satamiin liihetettii.ville vaunukuor
matavaroille sellaisen rahtialennuksen, etta kuljetus
maksu niistii. lasketaan vii.hentiimii.llii hinnoitusluvusta 

luku 5. Vii.h.intiiiiu kaunetaan niii tii liihetyksistii kui
tenkin sama rahti kuin Kotkan satamaan Iahetet
tii.es ii. Alennusta sovellcttiin alliana 5-20. 1. 1950. 

Marraskuun 28 pa1vana 1950 rauta.tiehallitus 
myon i Hangon ja Turun satamiin vaunukuormin 
liihetettii.viille vientitavaralle s llaisen rahtiedun, etta 
jos lahetyspaikalta Turun satamaan oli lyhyempi 
matka kuin Hangon satamaan, perittiin myos Hau
gon satamaan lii.hetettii.vastii tavarasta Turun sata
mao.n laskettu rahti. Samoin jos lii.hetyspaikalta Han
gon satamaan oli lyhyempi matka kuin Turun sata
maan, laskettiin tavaraa Turkuun liihetettiiessii rahti 
Hangon sataman viilimatkan muka.an. Niiin laskiou 
myonnetty rahtialennus sai kuitenkin olla enintiiiin 
yhtii suuri kuin se alennus, joka todellisen miiarii
aseman rahtia laskettaessa syntyi viihentiimii11ii ta
riffitaulukon mukaisesta hinnoitusluvusta luku 5. 
Taman rajoitukscn ·tarkoituksena oli estiiii. osim. Tu
run liihiasemilta lii.hettiimii.stii. tavaraa Hankoon sa
malla rahdilla kuin Turun satamaan. 

Rahtietu oli voi.J.nassa 15. 12. 1950-30. 4. 1951 
valisen ajan. Niiitii. rahtietuja ei myonnetty, jos lii
hettiijii. mahdollisesti oli saanut ko. Hangon tai 'fu
run kuljetuksista jonkin erikoisalennuksen. 

Suomen, Ruotsin ja Nor jan tava~·ayhdyslitikenne. 
'l'urun sataman-Tukholman kautta. 

Yhdysliikennetariffiin sisiiltyviii. Ruotsin ja Ruot
sin-Norjan rautateidon yksikkohintoja ja eriiitii 
liikennepaikkoja koskevia erityisiii maii.rii.yksiii muu
tettiin maaliskuun 1 pii.iviistii, kesiikuun 10 piiivii tii. 
ja elokuun 1 piiiviistii. lukien. 

Su01nen, Ruotsin ja N oTjan tavamyhdy NikPnne 
Tilityssiiii.ntojen 29 §: n cnsi.J.nmiiinen kappale muu
tettiin tammikuun 1 piiivastii lukien. 

Matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetus
tariffiin ja rautatierajasopi.J.nukseen yhdyslillienne
konferenssis a tehdyt muutokset tulivat voi.J.naan bei
niikuun 6 piiiviinii. 

Tilatusta neuvo tolaisesto. vaunusta miiiiriittiin 
syyslmun 15 paiviistii lukien kannettavaksi tilaus
maksu. 

Kansainviilinen henkili:iliikenne. Matkustaja- ja 
matkata varayhdysliikenne Pohj oismaat-Alaukomaat 
-Iso-Britannia uloitettiin ke iikuun 1 paiviistii 1950 
myo Suomen kiisittii.vii.ksi. 

Pohjoi-smainen kiertomatkalitikenne, joka sodan jal
keen jo vv. 1948--49 oli ollut kiiyunissii supistetussa 
laajuudessa muiden pohjoi maiden kesken, uloitettiin 
v. 1950 jallecn Suomeen. Kiertomatkoista neljii 
koski Suomea, nim. Pohj. H2 (Piiiikaupunkllnatka), 
Pohj. N (Suomen-Ruotsin matka), Pohj. 0 (Perii.
meren ympiiri) ja Pohj. Y1 (Selkiimeren ympiiri ) . 
Nii.itii kiertomwtkoja myytiin 1. 5.-30. 9. viililla 
kaikk:iaan 372 kpl. 

Kanvainviilinen kiitotavamliikenne. Kiitotavara
yhdyslillienne Italian kanssa aloitettiin syys.b."Uun 1 
paiviistii 1950. Samalla rautatiehallitus on hyvii.ksy
nyt noudatettavaksi Kansainvalisen Rautatie-Kulj -
tuskomitean laatiman Yhteniiisen Ohjesaiinnon kiito
tavaran kansainviili estii kuljetuksesta rautateitse. 
johon ohjesiiantoon uu let kiitotavaratariffit tulovat 
peru tumaan. 

Kotimainen yhdyslitikenne. Rautatiehallituksen ja 
Oy Pohjolan Liikenne Ab : n kanssa tehtiin yhdys
!Likennesopi.J.nukset, joista toinen kiisitti matku tajien 
ja ma.tkatavaran kuljetuksen Oy Pohjolan Lillienne 
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Ab :n kaikilla henkiloautolinjoilla ja toinen tavaran 
kuljetuksen Oulun-Kuusamon ja Aavasaksan-Muo
nion autolinjoilla. Sopimukset tulivat voimaan 15. 2. 
1950 lukien. 

Toukokuun 15 pii.iviista 1950 astui voimaan rauta
tiehallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa 
tehty uusi yhdysliikennesopimus ja siihen liittyva 
tariffisopimus, jotka kumosivat aikaisempien sopi
musten maarii.ykset edellamainitusta paivii.miiarii.ata 
lukien ja laajensivat sopimusalaa. 

VapaaZippusiii:into. Heinakuun 1 piiiviistii 1950 tuli 
voimaan j oulukuun 22 piiiviina 1949 annettu asetus 
(N : o 816) valtionrautateiden vapaalippusaannostii. 
Siina mm. myounettiin ylimii.iiriiisille viran ja toimen 
haltijoille seka tyosuhteessa oleville 10 vuoden pal
veluksen jiilkeen samat oikeudet kuin vakinaisilla. 
vil'an ja. toimen haltijoilla on. Lisiiksi mii.ariittiin 
annettavaksi perheellisille yksi tilapiiinen vapaalippu 
kutakin 4 vuotta tiiyttiinyttii lasta kohden. 

Va!tionra1~tate·iilen Zehtipa!velu. J oulukuun 29 pai
viinii 1950 ra.utatiehallitus pii.atti laajentaa rautatie
hallituksen lehtipalvelun myos linjahallintoa koske
vaksi. Tii.ssii mielessii mi:Ui.riittiin kaikkiin muihin 
liikennejaksoihin, paitsi 1. liikennejaksoon, jonka tie
doitustoiminnan hoitaa rautatiehallituksen tiedoitus
sihteeri, tiedoitussihteorit, j otka hoitavat sanottua 
tehtiivii.a sivutoimenaan. 

v. 1951. 
Tammikuun 19 piiivana 1951 annetulla asetuKsella 

(27 /51) korotettiin rautatietariffeja helmikuun 1 
paiva.stii. lukien. Korotus oli matkalippujen osalta 
keskimaarin 25 % ja tavaratariffien osalta 36 %. 
Sa.malla valtioneuvosto maarii.si, etta ra.utatiehalli
tukselle suoritetaan valtionrautateiden talouden hoi
don yleisistii perusteista annetun lain mukaisesti 
halkokuljetusten o alta korvausta siten, etta lroivu
halkojen todellisista ra.hdeista maksetaan 29% ja 
havuhalkojen rahdeista 67 %. Nii.in ollen rautatie 
on halkokuljetuksista saanut yhteensa saman rahdin 
kuin olisi saatu, jos halot olisi rahditettu vaunu
kuormaluokan 10 mukaan. Vuoden 1952 alusta myon
nettiin haloille tii.mii.n lisiiksi vielii ylim. alennus, joka 
on 18.5 % mainitulla tavalla alennetuista rahdeista. 
Samanlainen 18.5 % alennus myonnettiin v. 1952 
alusta myos viljalle. Nii.miikin erikoisalennukset on 
korvattava rautatielle valtion muista varoista. 

Kohonneiden kii.yttokustannusten takia esitti rau· 
tatiehallitus huhtikuun 17 pii.iviinii. 1951 kulkulaitos
ten ja yleisten toiden ministerioYe henkilotariffien 
korottamista ke kim. 9.5 %: lla ja. tavaratariffien 
korottamista keskim. 11 %: lla. 1. 5. 1951 lukien. 

Syyskuun 18 paivii.nii. 1951 rautatiehallitus esitti 
kulkulaitosten ja. yleisten toiden ministeriolle toimi
kunnan asettamista sotilastariffin wusimise'ksi ja 
marraskuun 27 pii.ivii.nii. 1951 antoi rautatiehallitus 
kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriol:le lausun
tonsa toimikunnan mietinnostii. esittii.en sen hyvaksy
mistii. ja uuden sotilastariffin voimaanastumista 1. 1. 
1952 lukien. 

Lokakuun 9 pii.ivanii. 1951 rautatiehallitus esitti 
jiilleen kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriolle 
henkilotariffeihin keskim. 18.5 %: n ja. tavaratarif· 
feihin 23 % :n korotusta, koska hallituksen eduskun
nalle jattiimii. valtion vnoden 1952 tulo- ja meno
arvioesitys edellytti tiillaisten korotusten toimeen-

panoa vuoden 1952 alusta lukien. Tiitii tarkoittava 
asetus a.nnettiin 14 piiiviinii joulukuuta 1951 (621/51) 
j a sisalsi se mainitut korotukset. 

V altionmutateiilen tavaran!uo'kit1tstaulu'kon sisii.l
tiinyt, 22. 6. 1949 a.nnettu asetus siihen 19. 1. 1951 
annetulla asetuksella tehtyine muutoksineen kumot
tiin 5. 10. 1951 annetulla asetuksella vuoden 1952 
alusta lukien, joten tavaranluokituksesta. paattii.mincn 
siirtyi nain rautatiehallituksen tehtaviiksi. 

Rengasliput. Rcngasmatkalippuja myytiin touko
kuun 15 pii.iviistii. elokuun 31 pii.ivii.li.n sisii.jii.rvien 
purjehduskaudesta johtuvin rajoituksin 42 varsinai
selle rengasmatkalle. Varsinaisen rengasmatkareitiu 
ulkopuolelle tehtii.via matkoja varten oli 20 lisii
matkaa, joita. voitiin sopivasti yhdistiia useimpiin 
rcngasmatkoihin. Rengaslippuja myytiin kaikkiaan 
24 959 kpl ja lisa- ja liittymismatkoja 10 869 kpl 
eli n. 63:04 milj . markan arvosta. 

Rahtitasoitu'ksia. Marraskuun 28 pii.ivii.nii 1950 
rautatiehallitus myonsi Hangon ja Turun sa.tamiin 
vaunukuormin lahetettiiviille vientitavaralle sellaisen 
rahtiedun, etta jos lii.hetyspaikalta Turun satamaan 
oli lyhyempi matka kuin Hangon satamaan, perittiin 
myos Hangon satamaan liihetettii.vii.sta tavarasta Tu · 
run satamaan laskettu rahti. Samoin jos liihetys· 
paikalta Hangon satamaan oli lyhyempi matka kuin 
Tmun satamaan, [askettiin tavaraa Turkuun liihe
tettiiessii. rahti Hangon ataman vii.limatkan mukaan . 
Niiin laskien myonnetty rahtialennus sai kuitenkin 
olla. enintaan yhtii suuri kuin se alennus, joka todel
lisen miiiiriiaseman rahtia laskettaessa syntyi vahen
tiimii.llii. tariffitaulukon mukaisesta hinnoitusluvusta 
Juku 5. Taman rajoituksen tarkoituksena oli estaa 
esim. Turun lahiasemilta lii.hettiimii.stii. tavaraa Han
koon samalla rahdilla kuin Turun satamaan. 

Rahtietu oli voimassa 15. 12. 1950-30. 4. 1951 
valisen ajan. Niiitii. rahtietuja ei myonnetty, jos 
lahettii.jii. mahdollise ti oli saanut k. o. Hangon tai 
Turun kuljetuksista. jonkin erikoisalennuksen. 

Samanlainen rahtietu myonnettiin marra kuun 11 
piiivanii 1951 myos 15. 12. 51-30. 4. 52 viili eksi 
ajaksi. 

Suomen, Euotsin ja Norjan viilinen tavamyhdys
lii'kenne Turun sataman-T1t'kholman 'kautta. IIelmi
kuun 1 piiivast.ii. korotettiin yhdysliikennetariffissa 
Suomcn rautateiden viihimmiit mak ut. 

Maaliskuun 1 pii.iviistii korotettiin Suomen rauta
teiden yksikkohinuat. 

Kesii.kuun 1 piiiviistii. korotettiin Buotsin ja Nor
jan rautateiden yksikkohinnat ja vii.himmiit maksut. 

Elokuun 1 pii.iviistii muutettiin erii.itii. Ruotsin ase
mia. koskevia mii.iirayksiii. 

Lokakuun 1 pii.iviistii. muutettiin Norjan asemia 
koskevia yksikkohintoja. 

Suomen ja N cuvostoliiton viilinen mutatieyhdys
lii'kenne. Tammikuun 12 paiviinii. annetulla asetuk
ella muutettiin yhdysliikenneta.riffin 43 artiklassa 

ma.initun tariffiyksikon arvo ruplissa. 
Kesiikuun 29 pii.ivii.nii annetulla asetuksella muu

tettiin yhdysliikennetariffin 43 artikla siten, etta 
tariffiyksikon arvo on ilmaistuna ainoastaan rupHssa. 

Heinii.h"Uun 1 piiiviista muutettiin tilitys ii.iintojen 
3 ja 28 §§ siten, ettii. saldoluettelon mukaan makset
tavat rahamaarat suoritetaan ruplina. 

Kautta'kuljetu'kset Suomesta Un'kariin ja piiinvas
taiseen suuntaan SNT·Liiton 'kautta. Ma.aliskuun 19 
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piiivanii hyviiksyi kulkulaito ten ja yleisten toiden 
ministerio noudatettavaksi Saiinnot tavarain kulje
tuksista Unkarin kan antasavallasta kolmansiin mai
hin ja painvastaiseeu suuntaau SNT-Liiton kautta. 

Joulukuuu 10 pii.iviinii tehtiin saantojen 19 §:n 
neljiinteen kappaleeseen sellainen poikkeu , etta Suo
mesta Unkariin menevii.a tavaraa voidaan lahettii.ii 
myos SNT-Liiton 4-akselisissa vauuuissa. 

Kansainvalinen henlciloliikenne. Pohjoismaiset kier
tomatkat, jotka Suomen osalta aloitettiin jiilleen 
vuonna 1950, ovat saavuttanect ka vavaa suosiota 
vuonna 1951. Niita myytiin Suome sa tahanastinen 
cnnatysmiiiira, eli 1 367 varsinaista ki rtomatkaa ja 
216 lisiimatkaa. Suomea koskeva kicrtomatkaliikenne 
ei kuitenkaan viela ole saavuttanut sodanedellista 
laajuuttan.n, sillii k. o. kiertomatkoja (H 2, N, 0, P 1, 
P 2 ja Y 1) myytiin Suomes a ja muis a pobjoi · 
maissa yhtecnsii 722 kpl, kun taas odellinen huippu
luku vuouna 1938 oli 1 438 kpl. Uusia kiertomatkoja 
vuonna 1951 olivat P 1 ja P 2, joihin kumpaankin 
sisaltyi laivamatka Holsinki-Koopenhamina ja joista 
edellinen oli tarkoitottu liihinnii tanskalaisille ja jal
kimmiiinen suomalaisille. 

Kansainviilisen liikenteen alalta on huomattava 
nun Matkapalvelun (Helsingin asemalla) myyntioi
keuksien laajentaminen. .Jo vuonna 1950 tiille toi
mistolle oli hankittu oikeus myydii makuupaikka· ja 
istumapaikkalippuja Skandinavian rautateille. Vuonna 
1951 saatiin lisiik~i oikeus myydii matkatoimisto
kuponkeja Ruotsin, ~ orjan ja Tanskan rautateillo 
<tavanmukaisin myyntipalkkioin. 

Varsinaisesta yh<lysliikenteesta, joka on jatkunut 
ontiseen tapaan, mainittakoon, etta vuonna 1951 Tor
nion ja Oulun asemat liitetti in muihinkin Suomea 
koskeviin yhdysliikennetariffeihin kuin pohjoismai
secn, jossa ne ovat olleet alu. ta saakka. Matkalip
pujen myynti ja matkatavaran liihetys muualle kuiu 
Skandinavian maihin on siten kiiynyt mahdolliseksi 
ilman laivayhtcyksia Tornion-Haaparannan kautta. 

Kotilmainen yhaysliilcenne. Voimassaolevaa yhdys
liikennesopimusta Loviisan Rautatien kanssa muu· 
tettiin eraiden pykiLlien osalta. Huomattavin muutos 

koskee kuljetu maksujen jakoa, joka tapahtuu muu.
rtok n jalkeen siten, etta Loviisan Rautatie saa mat
kalipputuloista sou ILyvii.ksi kannetun osuuden sekii 
matka-, kiito-, pika- ja rahtitavaratuloi ta 33.5 %
Muutos tuli voimaan l. 1. 1952. 

Kymin Oy Hogforsin Tehtaan kanssa solmittiin 
yhdysliikennesopimus ybdysliikentecsta valtionrauta
teiden ja Hyvinkaiin-Karkkilan rautatien vaJillii. 
Sopimus tuli voimaan 1. 7. 1952. 

Yhdysliikenne Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kan sa 
on tariffien osalta jatkunut 15. 5. 1950 voimaantul
leen tariffisopimuksen pohjalla. Sopimuksen oriiitii 
kolttia on muutettu. Huomattavin muutos koskee kul· 
jetusmaksujen jakoa kiito-, pika- ja rahtitavaralahe
tyksista. 'l'iima muutos tuli voimaan 1. 1. 1952. 

Vapaalippusiii.into. Veturinkuljettajina toimivien 
veturiulammittii.jien kieltaydyttya toi1nimasta veturin
kuljettajina elleivat he saa vapaalippuja 2 luokkaan 
kiiytiin p. o. vaunuluokkakysymyk estii. useita neu
votteluja jarjestOjen kanssa. Neuvottelujen tulokseua 
muutettiin vapaalippnsiiiinnon 17 §: n 1. lisiimii.iiriiystii 
siten, etta siina tarkoitetun 10 vuoclen palveluksen 
ohella oikeuttaa 2 luokkaan myo 5 vuoden yhtiijak
soinen palvelus. 

Vastavuoroisuuteen perustuva sopimus vapaalippu· 
jen vaihdosta on vuoden kulues a saatu aikaan Eng
lannin, Ranskan, Italian, Hollannin seka Saksan liit· 
totasavallau rautateiden kans a. 

Valtionmutateiaen lehtipalvelu. Vuoden alusta laa
jennettiin rautatiehallituksen 1 htipalvelu myos linja
hallintoa koskevaksi asettamalla liikennejaksoihin, 
1. liikcnnejaksoa lukuunottamatta, tiedoituR ihteerit. 
Valtionrautateidcn lchtipalvelulle vahvistettiin tie
doitustoimintaa koskeva!t miiiiTiiykRet 16. 1. 1952. 

V.R oman tavamn lc1~ljetq~kset. Asiaa tutkineen toi
mikunnan mictinnon mukaisesti rautatiehallitus antoi 
6. 11. 1951 miiaraykset valtionrautateiden oman tava
ran kuljetuksesta. Miiiirayksilla, jotka astuivat voi
maan 1. 1. 1952, saatettiin kaikenlaatuinen oman ta
varan kuljetus, virkapostiksi katsottavia lahetyksiii 
lukuunottamatta, maksuualaiseksi. Kuljetusmak uilla 
rasitetaan niita miiiirarahoja, joihiu kuljctuksen kat
sotaan kohdistuvan. 

VIII. Henkilokunta. 
v. 1949. 

H enlcilokwnta. Kunkin osaston henkilokunnan kcs
kimiiiirainen sum·uus vuodcn 1949 aikana ja edellisen 

vuoden vastaavat luvut ilmcneviit seuraavasta taulu
kosta: 

Vakinalsta 

I 
Yllmaaraistii 

I 
Tytilaisla 

I 
Yhteensii 

henk:Uiikuntaa henkiliikuntaa likimiiilrin 

1949 I 1948 1949 I 1948 1949 I 1948 1949 I 1948 

Rautatiehallitus . . .... 505 482 190 188 90 88 785 758 
Linjahallinto ... . ..... 14 512 13 701 8 258 9 732 14126 13 686 36 896 37119 

Siita: 
Talousosasto •• • •••• • 0 151 148 60 52 9 13 220 213 
Rataosasto ... . ....... 1075 1071 57 58 5 793 4 833 6 925 5 962 
Koneosasto .......... 4161 3 943 2 061 2 419 5 226 5 00 11 448 11370 
Varasto-osasto ........ 152 149 146 151 2 277 2 794 2 575 3 094 
Liikenneosasto ....... . 8 973 8390 5 934 7 052 821 1038 15 728 16 480 

Yhteensii l 15 017 

I 
14183 I 8 448 

I 
9 920 I 14 216 13 774 I 37 681 

I 
37 877 

Rautatierakennusosasto 27 27 140 135 1740 1231 1907 1393 
Kaikkiaan 15 044 14 210 8 588 10 055 15 956 15 005 39 588 39 270 
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Tapaturmavakuutuslaki, joka vahvi tettiin 20/8. 
1948 ja joka astui voimaan 1/ 1. 1949, laki valtion 
viran ja toimen l1altijain tapaturmakorvauksesta an
netun lain muuttamise ta, laki tapaturmavakuutus
lai sa aadettyj n markkamaarien korottamiscsta, ase
tus tapaturmavakuutuslaiu ja ammattitautilain tay
tiintoonpanosta, a otns opiskelutapaturman korvaami
sesta, asetus eriiista tyotapaturmina korvattavista 
vammoista, valtioneuvoston paatos tapaturmavak-uu
tuslain tii.ytantOonpanosta valtion tois a ja sosiaali
mini terion paiitos ylei ista ohjeista oppilaiden ja 
eriiiden muiden henkiloiden vuosityoansion laskemi
sek i tapaturmakorvausta mii.iirii.ttiies ii. julkaistiin 
V.R. kii.skylehdessa n: o 1/1949. 

Oppih-ur silai ten virkalomien jiirje telystii. oppi
kurssien johtaja kirjelmii.llii.ii.n n: o 307/ 1240, 2 / 12. 
19-!8 lau ui asianomaisille pii.ii.llikoille toivomuksen, 
ettii. •ast'edes koetettaisiin k. o. lomat jarjestii.ii. siten, 
ettei oppilailla, jotka syyslukukau ina o allistuvat 
vasta jonkin v rran ennen joulua piiii.ttyviin lwrs
s ihin, olisi virkalomaa jii.ljellii. kymmentii. pii.ivii.ii. 
enempiiii.. 

Liikennepaikkojen uudesta kassakirjasta (lomake 
n: o 1504) ja tilityslomakkeesta, jotka otettiin kii.y
tii.ntoi:in 1/2. 1949 lukien, rautatiehallitus antoi kir
jelmii.lliiii.n To n: o 3387, 30/12. 1948 ohjeet uuden 
ka sakirjan kiiyti:istii. ja tilityksistii.. 

Apulii.mmittii.jien kii.yttii.misestii. rautatiehallitu , ku
moten aikaisemmat miiii.raykset, antoi kirjelmii.llii.iin 
Ko n:o 3291/12 60, 16/12. 1948 uuuet mii.ii.rii.ykset, 
joiden mukaan apulammittii.jiii. saadaan kii.yttiiii. Hv 1, 
2 ja 3, Hr 1, Tk 3, Tv 1 ja 2 sekii Tr 1 sarjojen vetu
Teis a, kun niiden halkojenkulutus ylittii.ii. 2.5 m3 tai 
turprenkulutus 10 dt tunnissa ajoaikaa kohden. 

Valtiovarainministerii:in 21/12. 1948 antamasta piiii
ti:iksestii. valtion viran tai toimen haltijain palkkaus
ten yleisesta tarkistuksesta, jonka mukaan mainitut 
palkkaukset suoritetaan lukicn 1/ 1. 1949 saman suu
rui ina kuin edellisen vuosineljii.nneksen aikana, rau
tatiehallitus tiedoitti kirjelmii.lliiii.n To n: o H . 42/77, 
7/ 1. 1949. 

osiaaliministerion 18/11. 1948 tekemii tii. pii.ii.tok
sesta tyi:ipalkkojen sii.ii.nni:istelyssii. kii.ytettii.va tii. paik
kakuntaluokittelusta annetun sosiaaliministerion pii.ii.
ti:ik en muuttami esta rautatiehallitus ilmoitti kirjel
mii.llii.ii.n To n: o H. 2, 7/ 1. 1949. 

30/12. 194 annetusta laista tapaturmavakuutuslain 
muuttamisesta, jonka mukaan sanotun lain 11 § ja 
67 §: n 2 momentti muutetaan sekii. viimeksi maiuit
tuun pykii.lii.ii.n lisii.tiiii.n uusi 3 momentti ja ettii. k. o. 
laki astui YOimaan 1/1. 1949 rautatiehallitus tiedoitti 
kirjelmii.llii.ii.n To n: o 3383, 7/1. 1949. 

Puhelumaksujen perimisestii. rautateiden puhelin
ke kuksiin liitetyistii. kotipuhelimista rautatiehallitus 
mii.iirii i kirjelmii.llii.ii.n Stt n: o 339 / 13249, 31/ 12. 
194 , etta lukien 1/1. 1949 kotipuhelimen haltijoilta 
on perittiivii. puhelumaksujen korvaukseksi 150 mark
kaa kuukaudessa. 

Li iipalkkion maksami~esta konekirjoittajille vuo
den 1949 alusta lukien valtiovarainmini terii:i antoi 
kirjelmii.lliiii.n n: o 21, 14/ 1. 1949 asianmukaiset mii.ii
rii.ykset, joista rautatiehaUitus tiedoitti ki.rjelmii.lliiii.n 
To n: o H. 193, 22/ 1. 1949. 

Itseniiisyyspiiivii.ii. koskevien siiii.nnosten soveltami
sesta sosiaaliministerion kiertokirjeen n: o 20/48, 
30/ 12. 19-!8 ohjeiden mukaisesti, raulatiehallitus 
ilmoitti kirjelmiilliiii.n To n: o H. 238/939, 2 / 1. 1949. 

21/ 1. 1949 annettu asetus valtion viran tai toimen 
haltijain palkkaukse ta 19/ 1. 1943 annetun asetuksen 
12 § muuutamisesta, mikii.li koskee kalliinpaikaulisien 
maksamista, valtioneuvoston pii.iitos valtion viran tai 
toimen haltijain palkkausten yleisestii. tarkistuksesta 
annetun valtioneuvoston pii.ii.ti:iksen muuttamisesta, 
valtiovarainministerion paiiti:is valtion viran tai toi
men haltijain kalliinpaikaulisien ja asuntoetujen vas
tikkeiden niliii.rii.ii.misestii. sekii. valtiovarainministerion 
paii.ti:is lisii.ohjeista valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta annettujen miiii.rii.ysten soveltamiscsta 
sisii.ltavii.n valtiovarainministerion 29/3. 1943 antaman 
pii..ii.ti:ik en muuttamisesta, koskien ylimii.ii.rii.isten kal
liinpaikanlisii.ii., kaikki lukien 1/ 1. 1949, julkaistiin 
V .R:n kiiskylehde ii. n:o 7/ 1949, joka myi:is si ·ii.lsi 
valtiovarainministerii:in kirjelmii.lliiiin n: o 45 , 21/1. 
1949 antamat valtioneuvoston mii.ii.rii.ykset ja ohject 
valtiou vi:rkamie ten kalliinpaikanlisien uudelleen jii.r
jestelystii. sekii. palkkausten suorittamisesta ja kirjaa
misesta vuouna 1949. 

Sunnuntaityi:ikorvauksen uorittamises a oli vuoden 
1949 aikana edelleen noudatettava samoja toin1e n
pano- ja soveltamisohjeita kuin edellisenii.kin vuonna, 
josta hallinto-o as on johtaja tiedoitti kirjelmii.llii.ii.n 
n: o H. 213, 2/2. 1949 valtiovarainministerii:in kirjel
mii.n n : o 612, 20/ 1. 1949 mukaisesti. 

Pohjois- nomen hii.vitetyllii. alueella suoritettavi ta 
pii.ivii.rahoista lukien 1/1. 1949 toistaisek i ja enin
tii.ii.n vuoden 1949 loppuun saakka, antoi valtioneu
vosto pii.ii.toksen 20/1. 1949, josta rautatiehallitus tie
doitti kirjelmii.lliiii.n To n : o H. 248/1113, 4/2. 1949. 

Virantoimitukse ta a,osemapaikan ulkopnolella suo
ritettavasta korvauksesta h-ulkulaitosten ja yleisten 
ti:iiden ministerio ilmoi•tti kirjelmallii.ii.n n: o 965, 
19/1. 1949 erinii.isistii. lisii.yksistii. ja selvennyksista 
kirjelmii.iinsii. n: o 2540, 22/4. 1948, josta rautatie
ballitus tiedoitti kirjelmiillii.iin To n: o H . 234, 10/2. 
1949. 

14/ 1. 1949 annetusta asetuksesta valtion tyo sii. ole
vien tyontekijii.in oikeudesta elii.kkeeseen annetun ase
tuksen muuttamisesta, koskien vuoden 1949 aikana 
myi:innettii.vien elii.kkeiden suuruuden miiii.rii.iimistii., 
rautatiehallitus ilmoitti kirjelmii.lliiii.n To n: o H. 
335/1365, 10/2. 1949. 

Valtioneuvoston 27/1. 1949 antamasta paatoksestii. 
ennakkoperinrtii.lain tii.ytiintOi:inpanosta ja soveltami
sesta 21/11. 1946 annetun valtioneuvoston pii.ii.ti:iksen 
4 § :n muuttamista lukien 1/2. 1949, koskien pidii.tys
pro entteja, rautatiehallitus tiedoitti kirjelmii.llii.ii.n To 
n:o 474/1364, 10/2. 1949. 

Liikenneosaston linjahallinnon henkilokunnan virka
pukuavustu korotettiin 3 600 markkaan ja puku
avu tus 1 00 markkaan vuode a, ilmoitti liikrnue
osaston johtaja kirjelmii.lliiii.n n: o H. 180, 18/2. 1949. 

N. s. yksili:illisen kuoppakorotuksen maksamisesta 
aikapalkalla tyi:iskenteleville tunti- ja h-uukausipalk
kaa nauttiville tyontekijoille rautatiehallitns ilmoitti 
kirjelmii.lliiii.n Hlo n: o H. 252, 11/3. 1949. 

Viran tai toimen haltijain luottamusmiehille suori
tettavasta korvauksesta luottamusmiestehtii.vien vuoksi 
menettiimiistii.an tyoajasta rautatiehallitus antoi kir
jelmii.llii.ii.n Hlo n: o 339, 18/3. 1949 asianmukaiset 
ohjeet. 

Valtionrautateiden 23/5. 1946 annetun junahenkili:i
h-unnan virantoimitusrahasii.ii.nni:in muuttamise ta rau
tatiehallitus ilmoitti kirjelmii.llii.ii.n To n: o H. 490, 



1/4. 1949 valtioneuvoston 17/3. 1949 tekemastii. paa
tok estii.. 

Kalliinpaikanlisii.n maksamiscsta toimipiirinsa ulko
puolclla asu•alle valtion viran 1ai toimen haltijalle 
valtiovarainministerio antoi kirjelmii.llaii.n n: o 43/286, 
11/3. 1949, yhdenmukaisen menettclyn aikaansaami
seksi, lii.hempiii. ohjeita, joista rn.utatiehallitus tie
doitti kirjelmii.llii.ii.n To n: o IT. 600, 1/ 4. 1949. 

Avustuksicn myontii.nri estii. rautatielii.isille loman
viettoa ja reumaparantolahoitoa varten Lomaliitto 
r. y:n, Rautatielii.isten Lepokotiyhdi ty r . y:n ja 
Virkamie liitto r. y:n omistamissa lomanviettopai
kois a rautatiehallitu ilmoitti kirjelmii.lUi.an Tthj 
n: o H . 603, 23/ 3. 1949. 

Valtiovarainministerion 17/3. 1949 tekemii.stii. pii.ii.
toksestii. valtion viran tai toimen haltijain palkkaus
ten yleiscstii. tarkistuksesta, jonka mukaan perus· 
palkkaisen viran tai toimen haltijain peruspalkka ja 
ikii.lisii.t sekii. sopimuspalkkaisen viran tai toimen hal· 
tijain sopimuspalkka kuin myos ylimii.ii.rii.isen toimen 
haltijain vuosipalkkio ja ikii.lisii.t suoritetaan lukien 
J / 4. 1949 saman suuruisina kuin edellisen vuosinel· 
jii.nnekseu aikana, talouso aston johtaja ti doitti kir
jelmii.llii.ii.n n:o 733/1071, 9/4. 1949. 

Valtioneuvoston kauslian 31/ 3. 1949 tekemii.stii. 
pii.ii.toksestii. tyoajasta valtion virastoissa sekii. val
tion viran ja toimen haltijain vuosilomista annetun 
asetukseu soveltamisesta, jolla 1..-um.otaan 17/5. 194 7 
annettu valtioueuvoston kanslian samaa asiaa koskeva 
pii.ii.tos rautatiehallitus ilmoitti kirjelmii.llii.ii.n To n: o 
H. 771, 14/4. 1949. 

Valtionrautateiden junahenkilokunnan virantoimi
tusrahasii.ii.nnon 3 §: n nojalla suoritettava korotettu 
tuntiraha, joka mainitaan rautatiehallituksen kirj 1-
miissii. n:o H. 508/2122, 4/3. 1949 1. kohdassa lue
telluilla asemilla, maksetaan 17/1. 1949 1 ukien koro
tettuna 50 %: lla edellii.mainitussa kirjelmiissii. esiin
tyvistii. miiii.ristii., rautatiehallitus tiedoitti kirjelmii.l
liilin To n: o H. 508, 14/4. 1949. 

Palkinnon lupaamisesta rikollisten kiinnisaamiseen 
ja anastettujen varojen palauttamiseen johtavista 
tiedoista rautatiehallitus ilmoitti kirjelmii.llii.ii.n To 
n: o 814, 14/4. 1949. 

Rataosan Kovjoki-Uusikaarlepyy avaamisesta lii
kenteelle rautatiehallitus antoi kirjclmii.llii.an ffio n: o 
1019, 14/4. 1949 asianmukaiset maii.rii.ykset. 

2/8. 1946 anne tun tyoaikalain 18 §: n 2 momentti 
muutettiin 1/4. 1949 annetu1la lailla seuraavan sisal· 
toiseksi: Mitii. 17 § : n 2 ja 3 momentissa on sii.ii.detty 
ylityostii. ja hiitiityosta suoritettavan korotetun pal· 
kan laskemisesta, on vastaavasti noudatettava myos 
sunnuntaityostii. suoritettavaa korotettua palkkaa las
kettaessa. Muutoksesta hallinto-osaston johtaja tie
doitti kirjelmiillaii.n n: o 28, 14/4. 1949. 

Loma.kkeen n: o 1153 virkamiiii.rii.ysten antoa var
ten kii.ytii.ntoon ottamisesta ilmoitettiin VR:n kiis
ky lehdessa n: o 22/1949. 

Veturinkuljettajain virkamerkeistii. rautatiehallitus 
antoi kirjelmii.llii.ii.n mo n : o 575, 8/4. 1949 tarkempia 
maii.rayksiii. 

Henkiloliikenteen [opettamisesta Riihimii.en-Lopen 
yksityisellii rautatiellii lukien 15/5. 1949 kulkulaitos
ten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti kirjelmiil
liiiin n: o 2935, 21/4. 1949, josta rautatiehallitus 
tiedoitti kirjelmii.llii.ii.n Hlo n: o 919/22. 4. 1949. 

Sotavammaisten vuosilomasta 2/10. 1948 antamis
taan mii.iirii.yksistii kulkulaitosten ja yleisten toiden 
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ministerio on kirjclmallaan n: o 293 , 21/4. 1949 
poistanut chdon, jonka mukaan sotavammaiseu on 
tiiytynyt joutua sotapalvelukseen vii.littomii ti valtion
rautateiden tyostii ollakseen oikeutettu suurempiin 
vuosilomaetuihin, rautatiehallitus ilmoitti kirjelmal
liiiin To n: o H. 502, 29/ 4. 1949. 

8/4. 1949 annetusta asetuksesta valtion viran tai 
toim n haltijain palkkauksesta annetun asetuksen 
muuttamisesta lukien 1/1. 1949, jolla vahvistettiin 
crinaisten viran ja toimen haltijain p ruspalkkojen 
korotuks t, rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallii.an To 
n: o H. 927, 6/5. 1949. 

Halkojen myynnistii valtionrautateiden varastoista 
elii.kkeellii. oleville entisille rautatieliiisille kulkulai
to ten ja yleisten toiden ministerio antoi kirjelmiil
liiii.n n: o 2510, 23/ 3. 1949 asianmukaiset ohjeet, 
jotka rautatieballitus tiedoitti kirjelmiillii.ii.n n: o 46, 
28/4. 1949. 

22/4. 1949 annetusta laista ral1alain valiaikaisestn, 
muuttamisesta lukien l/5. 1949, jonka mukaan pen
nien kii.yttii.minen poi tettiin, rautatiehallitus ilmoitti 
kirjelmii.llaiin To n: o 1416/ 4139, 14/ 5. J 949 . 

Maksuttoman saippuan ja suovan jakelusta rauta
tiehallitus kumosi kirjelmii.llaii.n n: o H. 867/3455, 
22/4. 194.9 aikaisemmin kirjelmallii. n: o 479/1359, 
1/2. 1946 antaman a miiii.riiyl,set sekii kaikki mainit
tuun kirjelmii.an jii.lkeenpii.in tehdyt li ii.yk et ja 
muutokset. 

Vailtionrautateiden palveluksessa yksityisoikeudel
lises a tyosuhtees a olevien eri paikkakunnilla tyo -
kentelemiiii.n joutuvien tyontekijain paikkakuntaluo
kasta rautatiehallitus ilmoitti kirjelmii.llaiin H. 582/ 
4500, 27/5. 1949 sosiaaliministerion palkkaosaston 
eri kirjelmillli.ii.n antamat -ohjeet. 

Sairausajan vaikutukscsta tyontekijiiin vuosilomaan 
antoi rautatiehallitus kirjelmiiJlaan To n: o H. 1119, 
18/6. 1949 liihempiii maiirii.yksiii. kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerion tyovoima-asiainosaston 
kiertokirjeen n: o 16, 1 / 6. 1949 tulkinnan mukaisesti. 

Ylimli.ii.rii.isen toimen haltijan pii.tevyydestii rauta
tiehallitus antoi kirjelmii.llli.ii.n Hlo n: o H. 1177, 
1/7. 1949 a ianmukai et maariiykset, joiden mukaan 
ylimii.ii.rii.iscen toimeen vaaditaan sama kelpoisuus 
kuin vastaavaan vakinaiseen virkaan tai toimeen. 
Ellei vastaavaa vakinaista virkaa tai tointa ole, rau
tatichallitus mii.ii.riiii. ylimiiii.rii.isen toimen haltijan 
pii.tevyyden kussakin yksityistapauk essa erikseen. 

Ennakkopidii.tyk en toimittamisesta takautuvasti 
suoritettavasta palkasta talousosaston johtaja antoi 
kirjelmii.lliiii.n n:o 1220, 4/ 7. 1949 asianmukaiset 
mii.ii.rii.yk et. 

Konttoriapulai en pii.tevyysvaatimuksista rautatie
hallitus ilmoitti kirjelmiillii.ii.n Rio n:o H . 462/5217, 
1/ 7. 1949. 

Valtiomautateiden palveluksessa olevien henkilolli
syystodi tuksista ja virkamerkeistii rautatiehallitus 
antoi kirjelmiillii.ii.n ffio n :o H. 1183, l/7. 1949 
uudet mii.ii.riiyk et. 

Ulkomaisiin opintomatkoihin. tarvittavista suositus
kirjeistii. rautatiehallitus tiedoitti kirjelmiillaii.n Hlo 
n:o H. 1080, 8/7. 1949. 

22/6. 1949 annettu laki valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksesta annetun lain muuttamisesta 
lukicn 1/2. 1949, 30/6. 1949 ann ttu asctus valtion 
viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun 
asetuksen muuttamise ta, 30/6. 1949 annettu asetus 
vaJtion ylimaii.riiisistii toimista nnnetun asetuksen 
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muuttamisesta, 1/ 7. 1949 annettu valtioneuvoston 
paat<is valtion vilan tai toimen haltijain palkkau -
ten yleisestii tarkistuksesta, 2/7. 1949 ann ttu val
tiovarainministerion piiiitos lisiiohjeita valtion viran 
tai toimen haltijain palkkauksesta annettujen miiii
riiysten soveltamisesta sisiiltiiviin valtiovarainminis
terion piiiito.ksen muuttamisesta julkaistiin V . R: n 
kiiskylehdessii n : o 36/ 1949, jossa myos tiedoitettiin 
valtion vilkamiesten palkkausten jiirjestelyii sekii 
niiden klljaamista vuonna 1949 koskevista miiiiriiyk
sistii ja ohjeista. 

Eliikekassoille tulevien maksujen pidiittiimise tii 
viran tai toimen haltijoilta lukien 1/2. 1949 valtio
varainministerio ilmoitti, etta yhden palkkausluokan 
korotus ei aiheuta muutosta asianomaisen viran tai 
toimen haltijan sijoitukseen eliikekassan eliikeluo
kassa, josta rautatiehallitus tiedoitti kirjelmiilliiiin 
To n:o H. 1247, 8/7. 1949. 

29/6. 1949 annetusta valtioneuvoston piiii.t<iksestii 
virkamatkojen matkustusluokista ja pii.iviirahasta 
lukien 1/7. 1949 rautatiehallitus ilmoitti klljelmiil
liiiin To n: o H. 1246, 11/7. 1949. 

22/6. 1949 annetusta asetuksesta tyoaja ta valtion 
vilastoissa sekii valtion vilan tai toimen haltijain 
vuosilomista annetun asetuksen muuttamisesta sekii 
samana piiivii.nii annetusta valtioneuvoston kanslian 
piiiitoksestii tyoajasta valtion vilastoissa sekii. val
tion vilan tai toimen haltijain vuosilomista annetun 
asetuksen soveltamisesta annetun valtioneuvoston 
kanslian paatoksen muuttamisesta tiedoitettiin V. R:n 
kiiskylehdessii n:o 37/1949. 

22/6. 1949 annettu laki valtion vilan tai toim n 
haltijain oikeudesta elii.kkeeseen annetun lain muut
tamisesta, 30/6. 1949 annettu asetus valtion yli
miiiiriiisen toimen haltijan oikeudesta elli.kkeeseen 
annetun asetuksen muuttamisesta sekii 30/6. 1949 
annettu asetus valtion tyossii olevien tyontekijiiin 
oikeudesta elii.kkeeseen annetun asetuksen muuttami
sesta, jotka kaikki astuivat voimaan lukien 1/8. 
1949, julkaistiin V. R:n kiiskylehdessii n:o 37/1949. 

30/6. 1949 annettu asetus erii.iden vahtimestarin
toimien muuttamisesta lukien 1/2. 1949 tiedoitettiin 
V. R : n kiiskylehdessii n: o 40/1949. 

14/7. 1949 annettu valtioneuvoston paatos valtion 
viran tai toimen haltijain vilka-asunnoista ja luon
toisetujen vastikkeista annetun valtioneuvoston piiii.
toksen muuttamisesta ja soveltamisesta lukien 1/7. 
1949 sekii. rautatiehallituksen mainitun piiii.tok en 
johdosta antamat uudet mii.iirii.ykset valtionrautatei
den vilan tai toimen hwltijoille vuokratuista valtion 
asunnoista kannettavista vastikkeista tiedoitettiin 
V. R :n kii.skylehdessii n:o 43/1949. 

Junahenkilokunnan virantoimitusmatkojen valmis
tus- ja lopettamisajoista, jotka tulivat voimaan 5/9. 
1949 alkavan tyojakson alusta, liikenneosaston joh
taja ilmoitti kirjelmiilliiiin n: o H. 905, 30/8. 1949. 

31/8. 1949 annetusta valtiovarainministerion paa
toksestii valtion viran tai toimen haltijain kalliin
paikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden maaraa
misestii, jota paatostii sovellettiin kalliinpaikanlisien 
subteen 1 piiiviistii helmikuuta ja vilka-asuntojen ja 
luontoisetujen vastikkeiden suhteen 1 piiiviistii heinii
kuuta 1949 ja jolla paatoksellii kumottiin valtion 
vilan tai toimen haltijain kalliinpaikanlisien ja a un
toetujen vastikkeiden maariiiimisestii 21/1. 1949 an
netta valtiovarainministerion piiii.tos, talousosaston 
johtaja tiedoitti kirjelmiillii.iin n: o To 1657, 19/ 9. 
1949. 

12 

Ylimiiiiriiisten iihkottiijien ja liikenneoppilaiden 
kalliinpaikanlisii.n maksamisesta rautatiehallitus antoi 
kirjelmiilliiiin To n: o H. 1575/ 6910, 9/9. 1949 uudet 
miiiiriiykset, joiden mukaan kallinpaikanlisii maa
riiytyy palkkausasetuksen 12 §: n 4 ja 5 momentin 
mukaan eli vakinaisen asuinpaikkakunnan mukaisesti 
ja joita on noudatetta.va lokakuun 1 piiiviistii 1949 
lukien. 

Pohjois-Suomen hiivitetyllii. alueella suoritettavista 
piiiviirahoista luki.en 1/2. 1949 kulkulaitosten ja yleis
ten toiden ministerio ilmoitti kirjelmiilliiiin n: o 5079, 
5/ 9. 1949 valtioneuvoston muuttaneen 20/ l. 1949 
antamansa piiiit<iksen 2 ja 3 kohdan vuouna 1949 
suoritettavista piiivii.rahoista, josta rautati hallitus 
tiedoitti klljelmiilliiiin To n:o H. 1374/6832, 9/9. 
1949. 

Valtionrautateiden tapaturma-asiamiehistii ja hei
diin toimipiireistiiii.n rautatiehallitus antoi kirjelmiil
liiiin To n: o H. 1577/ 6904, 9/9. 1949 uudet mii.ii
riiykset. 

Sosiaaliministerion palkkaosaston kirjelmiin n: o 
1/ 1 .A./49, 25/ 8. 1949 mukaan on valtionrautateiden 
sekii virka- etta tyosuhteessa olevalle henkilokunnalle 
Lappilan asemalla maksettava lukien 1/4. 1949 kol
mannen paikkakuntaluokan mukaisia palkkoja, josta 
rautatiehallitus ilmoitti klljelmiillii.iin To n: o H . 
1614/7171, 15/9. 1949. 

Oriveden-Jiimsii.n rataan kuuluvan ratao an Liin
kipohja-Eviijiirvi avaamisesta liikenteelle [ukien 1/10. 
1949 rautatiehallitus tiedoitti kirjelmiillii.iin Hlo n: o 
2319, 21/9. 1949." 

N.s. yksilollisen kuoppakorotuksen maksamisesta 
tyonteki.jiille, joka tekee sekii. aika- etta urakkatyotii, 
rautatiehallitus antoi klljelmiilliiii.n To n:Q H . 1167, 
30/9. 1949 selventiiviii. miiiiriiyksiii. 

15/9. 1949 annetusta valtiovaraimninisterion paa
toksestii valtion viran tai toimen haltijain palkkaus
ten yleisestii. tarkistuksesta, jonka mukaan palkat ja 
ikiilisii.t suoritetaan lukien 1/10. 1949 saman suu
ruisina kuin edellisen vuosineljiinneksen aikana., ta
lousosaston johtaja tiedoitti kirjelmiilliiiin n: o To 
1787/ 3111, 6/10. 1949. 

Suomen lipun vilallisesta kiiyttii.misestii ja lipu
tuspiiivistii hallinto-osaston johtaja antoi kirjelmii.l
liiiin n : o 51, 15/ 10. 1949 asianmukaiset mii.iiriiykset. 

Vanhamallisten rahtikirjalomakkeiden kiiyttiimise tii 
rautatiehallitus maariisi kirjelmiilliiiin Lko n: o 2587, 
20/10. 1949, etta vanhamallisia rahtitavara- ja pika
tavararahtikirjoja saadaan kiiyttii.ii vielii. vuoden 1950 
ajan rinnan uusien lomakkeiden kanssa. 

6/ 10. 1949 annetusta valtioneuvoston piiiitoksestii 
valtionrautateiden eliikelaitoksen ohjesiiiinnon 3 §: n 
2 kohdan muuttamisesta lukien 1/2. 1949 rautatie
lmllitus tiedoitti kirjelmii.llaan To n: o 2544, 14/ 10. 
1949. 

Koneosaston johtaja on klljelmiillii.iin n: o Koh 
569/2028, 20/10. 1949 oikeuttanut koneosaston veturi
miehet laskemaan tyoaikaan a kotipaikkakunnalla 
alle 1 tunnin j a vieraalla paikka1.""Ull1lalla aile 2 
tunnin pituisen junien viiliajan (lepoajan) 7/11. 
1949 alkavan tyojakson alusta lukien. 

30/ 9. 1949 annetu ta sosiaaliministerion paatok
sestii tyopalkkojen siiii.nnostelys a kiiytettiiviistii. paik
kakuntaJuokittelusta annetun sosiaaliministerion paa
toksen muuttamisesta, mikiili koskee eriniiisten paik
kakuntien paikkakuntaluokkien uudelleen jiirjestii
mistii., talousosaston johtaja ilmoitti kirjelmiillaan 
n:o 1997/2535, 4/ 11. 1949. 
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Valtion tyos a olevien tyontekijiiin terveyden- ja 
sairaanhoidon ohjesaannon 8 §: n 1 momentin sovel
tamisesta sairausajan palkan maariiami k i rauta
tiehallitus antoi kirjelmalliiiin To n: o H. 116, 4/ 11. 
1949 selventavia maarayksia. 

Rautatiehallitus ilmoitti kirjelmallaiin To n: o H. 
234, 1 / 11. 1949, etta virantoimituksesta asemapai
kan ulkopuolella suoritettavaa korvausta miiiirat
tii.essii myos naimisissa oleva naispuolinen henkilo 
on katsottava perheelliseksi, kuitenkin edellyttaen, 
ettii hiin asuu yhdessa perheensa kanssa. 

Kiircellista apua vaativissa sairaus- ja tapaturma
tapauksissa tulee potilaan niillii paikkakunnilla, joilla 
toimii valtionrautateiden poliklinikka, ensisijaisesti 
kiiantyii poliklinikan puoleen eikii asianomaisen rau
tatieHHikarin yksityisva taanotolle, talon osaston joh
taja tiedoitti kirjelmiilliiiin n :o 2047/ 2640 ll/ 11. 
1949. 

30/ 9. 1949 annettu laki tyonantajan lapsilisa- ja 
kansaneliikemaksusta 22/7. 1948 annetun lain 2 ja 
9 § §: ien muuttamisesta, j oka laki astui voimaan 
1/10. 1949, seka sen johdosta valtiovarainministerion 

vcroasiainosaston kiertokirjeellaan n: o 9600, 29/ 11. 
1949 antamat maarayk et julkaistiin V. R: n kiisky· 
lehdessa n: o 59/1949. 

Valtion polttoainetoimiston (VAPO) siirtamisestii 
lmlkulaitosten ja yleisten toiclen ministerion alaiseksi 
lukien 1/ 1. 1950 hallinto-o aston johtaja tiedoitti 
kirjelrnalliiiin n: o 5 , 7/12. 1949 valtionenvoston 
2/ 12. 1949 tekeman piiatoks n mukaisesti. 

Tyokirjoihin tehtiivista merkinnoistii rautatiehalli
tus huomautti kirjelmiillaan To n: o H. 1960, 16/ 12. 
1949, etta merkinniit tyokirjoihin on tyosuhtecn piiiit
tyessii tehtiivii viivytyksetta. Samoin on meneteltiivii 
tyontekijain siirtyessa valtiomautateiden osa tolta 
toiselle. Muussa tapauksessa on merkinnat tehtiiva 
crlclliscltii kalenterivuodelta aina tammikuun aikana. 

8/ 12. 1949 annettu asetus valtion ylimiiiiriiisi tii 
toimen haltijoista ja tilapiiisista toimihenkiloistii tic
doitettiin mutatiehallituksen kirjelmiilla To n: o H. 
2117 23/12. 1949. 

Ylei en aloitetoiminnan jiirjcstiimisestii valtion
rautateillii ilmoitettiin V. R: n kaskylchdessii u: o 
62/1949. 

v. 1950. 

H enlci lOimnta. 
Knnkin osaston henkilokunnan keskimiiiirainen 

suuruus vuoden 1950 aikana ja edelliscn vuoden vas
taavat luvut ilmeneviit seuraava ta taulukosta: 

Va.kinaista YlimiUiiaistii Tyolalsia 
Yhteensa henkiltikuntaa henklltikuntaa. likimiilirin 

1950 I 1949 1950 

Rautatiehallitus .. . ... . 509 505 180 
Li nj ahallinto . . . . . . . . . 14 954 14 512 7 387 

Siita: 

Talousosasto ••• 0 • • •••• 111 151 46 
Rataosasto ........... 1 079 1075 51 
Koneosasto ........... 4 233 4161 1 970 
Vara to-osasto ........ 157 152 142 
Liikenneosasto . ....... 9 374 8 973 5178 

Yhteensal 15 463 

I 
15 017 

I 
7 567 

Hautatierakennusosasto 32 27 164 

Kaikkiaan 15 495 15 044 7 731 

VaJtioneuvosto vahvisti Jukien 1/ 2. 1949 valtion
rautateiden ylimiiiiraisen junamiehen toimet kuulu
viksi ylimiiarii.isten tointcn 18 palkkausluokkaan, yli
miiiiraisen autonkul.jettajan y.p. toimen kuulumaau 
ylimaii.raisten tointen 20 palkkausluokkaan sekii yli 
miiiiraisen autouJ.,uljettajan a.p. toirnen 19 palkkaus
luokkaan. Kulkulaitosten ja yleisten tOiden minis
terion kirj. n: o 7095, 22/ 12. 1949 ja talousosaston 
johtajan kirj . n :o To 2077, 24/12. 1949. 

Valtionrautateiden asuinhuoneistoissa annettavasta 
Hi.mpirniista vedestii. perittiivistii. maksuista 1/ 1. 1950 
lnkicn rautatiehallitus antoi kirjelmallaan n :o To 
3219, 23/ 12. 1949 tarkemmat maaraykset. 

I 1949 1950 I 1949 1950 I 1949 

190 77 90 766 785 
258 12 800 14126 35141 36 896 

60 9 165 220 
57 4 74 5 793 5 878 6 925 

2 061 5 234 5 226 11437 11448 
146 2126 2 277 2 425 2 575 

5 934 684 821 15 236 15 728 

I 

8 448 

I 
12 877 

I 

14 216 

I 
35 907 

I 
37 681 

140 2 320 1 740 2 516 1 907 

8 588 15197 15 956 38 423 39 588 

Laki tuotantokomiteoista seka valtioneuvoston pii.a
tOs tuotantokomiteoista annetut 30/ 12. 1949, joka 
laki astui voirnaan 1/1. 1950 julkaistiin V. R. kiisky
lehdessii n: o 2/ 1950. 

Tilapiiisten toimihenkiloiclen palkkioiden merkitse
misestii palkkalistoihin siten, ettii. palkkioon sisiiltyvii 
kalliinpaikanlisaii vastaava erii on lukien l/1. 1950 
merkittiivii palkkalistoihin eri sarakkceseen seka yli
miiariiisen toimenhaltijan tai tilapaisen toimihenki
Hin virkasuhteen pii.ii.ttymi estii :iJlman irtisanomis
aikaa on valtiovarainministerio miiiirii.nnyt, kirjel
miilliiiin n: o 6884, 28/12. 1949, ettii. tiillaisissa ta
pauksissa mikali mahdollista olisi virastojen ja lai-

~ 
I , 
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tosten hyvissa UJOlll ilmoitettava asianomaisille irti
sanomisesta, rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallii.ii.n 
n:o To n:o H. 8, 4/l. 1950. 

Oikeudesta kulkea rautatien alueella on rautatie
hallitus kirjelmii.llii.an Hlo n:o 1, 4/ l. 1950 luvatto· 
man rautatiealueella kulkemi en ehkaisemisen tehos
tami eksi mli.iirannyt, etta tilapaistii. lupalippua lorn . 
1130 (vanha n: o 0 938) rautatien alueella liikku
misel'n ei enii.ii. saa antaa jo1lekin tyo tai muulle ryh
mii.lle yhteiseksi, vaan on jokaisella radalla kulk-ijalla 
oltava oma lupalippunsa, joka voidaan antaa korkein
taan kolmen kuukauden ajaksi sekii. etta lupalippu· 
jen antajil'n on pidettiivii. kirjaa antamistaan lipuista 
ja myo ne numeroitava. 

Veronpidii.tykse. tii. veturimiesten virantoimitus
rahoi ta (veturi·, tunti- ja yorahoista) on valtio
varainministerio kirjelmiillii.ii.n n: o 212, 10/l. 1950 
antanut uudet ohjeet, jotka Tautatiehallitus tiedoitti 
kirjelmii.llii.ii.n n:o To n:o H . 67, 13/l. 1950. 

Rataosan Kemijarvi-Kello elkii. liikennoimise tii. 
talvikauden aikana lukien 16/1. 1950 liikenn osaston 
johtaja antoi kirjelmalliiii.n n: o 13, 13/1. 1950 tar
kemmat mii.ii.rii.yks t. 

Kuulakii.rkikynien kii.yttaminen viranomaisten asia
kirjoissa kiellettiin kauppa- ja teollisuusministerion 
kirjelmii.llii. n : o 8863, 21/12. 1949, josta rautatie
hallitus tiedoitti kirjelmii.lliiii.n n: o Hlo 3224, 4/1. 
1950. 

Valtioneuvoston piiii.toksestii. valtion viran tai toi
men haltijain palkkausteri yleisestii. tarkistuksesta, 
joka annettiin 29/12. 1949 ja jolla kumottiin 1/7. 
1949 annettu valtioneuvoston pii.ii.tos ekii. valtiova
rainministerion 17/12. 1949 antamasta piiiitoksesta 
valtion viran tai toimen haltijain palkkausten ylei
sestii. tarkistuk esta, jouka mukaan palklmukset suori
tetaan lukien 1/1 1950 saman suuruisina kuin edel
lisen vuosineljiinneksen aikana (indeksin ollessa 110), 
rautatiehallitus tiedoitti V. R. kii kylehdessii. n: o 
4/1950. 

Valtioneuvoston 29/12. 1949 antamasta pii.ii.toksestii. 
valtion viran tai toimen haltijain virka-asunnoista 
ja luontoisetujen vastikkeista 19/1. 1943 antaman a 
piiii.toksen 5 9: n muuttamisesta, koskien ruuan ym. 
vastikkeen pidiittiimista. lukien 1/1. 1950, rautatie
hallitus ilmoitti kirjelmiilliiii.n To n: o H. 64, 13/ 1. 
1950. 

Virkamatkojen matkustusluokista ja pii.ivii.rahasta 
valtioneuvo to antoi uudet miiii.rii.ykset pii.ii.tok ellii.ii.n 
22/12. 1949 lukien 1/1. 1950, joista rautatiehalli
tus tiedoitti kirjelmalliiiin To n: o H. 26, 4/1. 1950. 

Sopimuksesta jaksonkii.yttOkomitea:in asettamisesta 
vuoden 1950 ajaksi valtiomautateiden erinii.isten lii
kennejaksojen toiminta-alueille rautatiehallitus il
moitti kirjelmiillii.iin Hlo n: o 217, 27/1. 1950. 

Halkojen myynnistii. valtionrautateiden varastoista 
elii.ketta nauttiville rautatieliiisten leskille lukien 1/ 2. 
1950 rautatiehallitus tiedoitti kirjelmallii.iin n: o 26, 
19/1. 1950. 

Asetiulaitteista kaiinnettii.vien vaihteidcn puhtaana
pidosta ja lumitoi -tii rautatiehamtu antoi tarkem· 
mat miiii.rii.ykset kirjelmiilliiiin fllo n:o 230, 3/2. 1950. 

13/ 1. 1950 annetusta asetuksesta valtion tyossii 
olevien tyontekijiiin oikeudcsta eliikkeeseen 17/6. 
1925 anne tun asetuksen 6 a §: n muuttamiscsta, 
koskien vuoden 1950 aikana myounettiivien eliikkri
den laskemisen perusteista, I'autatiehallitus ticdoitti 
kirjelmiilliian To n: o H. 135, 27/ 1. 1950. 

Liikenneoppilaiden kalliinpaikanlisiin maksami
sesta Helsingissii. valtionrautateidcn annuattioppi
kursseilla oloajalta rautatiehallitus ilmoitti kirjel
miillii.an To n: o H. 136, 27/1. 1950, etta kurssi
ajalta on suoritettava Helsingin kalliinpaikanli a, 
iitii. riippumatta, saako asianomainen samalta ajalta 

oppikurssilaisten paivii.rahaa vai ci. 
Yhdysliikenncsopimuksista valtionrautateiden ja 

Oy Pohj olan Liik nne Ab: n viililla lukicn 15/2. 1950 
rautatiehallitus tiedoitti V. R: n kaskylehdes a n: o 
8/1950. 

Menettelyohjeista korvausta haettaeasa pitiimiitta 
jii.ii.neesta viran tai toimen haltijan vuosilomasta 
kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmoitti 
kirjelmallii.an n: o 419, 30/1. 1950, josta rautatie
hallitus tiedoitti kirjelmii.llii.ii.n To n: o H. 176, 3/2. 
1950. 

Avustuksien myontii.misestii. rautatieliiisille loman
viettoa varten Suomen Urheiluopistossa Vierumii.ellii. 
ja Pajulahden Urheiluopistossa Uihella Lahtea seka 
reumaparantolahoitoa varten Heinolan reumaparan
tolassa, rautatiehallitus tiedoitti k-irj elmiillii.ii.n Tthj 
n: o H. 198/ 38, 3/2. 1950. 

Vuorotyolisii.n huomioon ottamisesta tyontekijii.in 
sairausajan palkkaa laskettaessa rautatiehallitus an
toi kirjelmiilliiii.n To n: o H. 236, 10/2. 1950 tar
kempia ohjeita. 

Valti-oneuvoston 5/1. 1950 tekeman palkankorotus
piiii.toksen soveltamisesta valtionrautateillii. tyosuh
teessa oleviin, aikapalkalla tyoskenteleviin tY.onteki
joihin, jolla piiii.toksella tyopalkkoja korotettiin 7.5 % 
lukien 16/1. 1950, rautatiehallitus tiedoitti kirjel
miillii.iin To n: o H. 98, 17/2. 1950. 

Lisapalkkion mak ami e ta konekirjoittajille vuonna 
1950 valtiovarainministerio antoi kirjelmiillii.iin n: o 
23 vv, 19/1. 1950 asianmukaiset mii.ii.riiykset, joista 
rautatiehallitus tiedoitti kirjelmii.llii.ii.n To n: o E. 
201, 17/2. 1950. 

Jaksonkayttokomiteain aiheuttamat menot oikeutti 
kulkulaitosten ja yleisten toiden mini terio kirjel
mii.llii.an n: o 657, 8/2. 1950 huomaamaan menomo
mentilla 18 Pl. II: 24 (sekalaiset menot), josta 
rautatiehaliitus ilmoitti kirjelmallii.ii.n Hlo n: o 217, 
17/2. 1950. 

Lt-painonilmaisijan kokeilemisesta tavaravaunuis a 
vuoden 1950 aikana antoi rautatiehallitus tarvitta
vat ohjeet V. R. kiiskylehdessii. n: o 11/1950. 4. 

J unahenkilokunnan virantoimitusralwjen laskemi· 
esta junien myohiistyes ii aikana 1/2.-30/4. 1950 

antoi kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio kir· 
jelmiilliiii.n n: o 917, 13/ 2. 1950 asianmukaiset miiii.
raykset, joista rautatiehallitus ilmoitti kirjelmii.llii.lin 
To n:o H. 315, 3/ 3. 1950. 

Sunnuntaityokorvauksen suorittamisessa valtionrau
tateiden viran tai toimen haltijoille seka erii.ille 
muille toimihenkiloille on vuoden 1950 aikana nouda
tettava samoja miiii.rii.yksiii. ekii. toimeenpano- ja so
velt.amisohjeita kuin aikaisemminkin, tiedoitti valtio
neuvoston 26/1. 1950 tekemii.n pii.iirtoksen mukaiscsti 
talousosaston johtaja kirjelmiilliiii.n n: o To 324, 
25/2. 1950. 

Valtion virkamiesten palkkausten ja elii.kkeideu 
suorittamisesta enintii.ii.n 30 pii.ivaii.n kesiikuuta 1950 
antoi valtioneuvosto 23/2. 1950 uudet ohjeet, joiden 
mukaan palkkaukset suoritetaan mainittuun piiivii.iin 
saak.ka saman suuruisina kuin ne on 11 % indeksi
korotuksineen maksettu vuoden 1950 tammikuun ai-
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kana sekii. valtion vak.inaiset ja ylimii.ii.rii.iset elii.kkeet 
vastaavasti sen suuruisina kuin nc on maksettu 11 % 
indeksikorotuksineen ja joista rautatiehallitus tie· 
doitti kirjelmii.llii.iin To n: o H. 374, 3/3. 1950. 

Tyovoimatilaston A-osan tii.yttii.misestii. antoi liiken· 
neo aston johtaja kirjelmii.llii.ii.n n : o 605, 6/ 3. 1950 
erinii.isiii. muutettuja mii.ii.rii.yksiii.. 

Valtionrautateiden viran ja toimen haltijain virka· 
puvusta 10/2. 1950 annetun asetuksen johdosta rauta· 
tiehallitus mii.ii.rii.si kirjelmii.llii.iin Hlo n: o 1, 17/ 3. 
1950, etta sanotnn asetuksen voimaantulopii.ivastii. 1/ 4. 
1950 lukien kii.ytetii.ii.n edelleen toistaiseksi ja kunnes 
toisin mii.ii.rii.tiUi.n nykyisen mallisia virkapukuja ja 
-merkk:ejii.. 

Pohjois-Suomen hii.vitetyllii. alueella suoritettavista 
pii.ivii.rahoista antoi valtioneuvosto 17/3. 1950 uudet 
mii.ii.rii.ykset, joista rautatiehallitus tiedoitti kirjelmii.l· 
lii.ii.n To n :o H . 557, 31/3. 1950. 

Avustuksien myontii.misestii. rautatielii.isille loman· 
viettoa ja reumaparantolahoitoa varten rautatieltalli
tus antoi tarkemmat mii.ii.rii.ykset kirjelmii.lliiii.n Tthj 
n: o H. 198/ 839, 3/ 2. 1950. 

Rengasmatkoista vuonna 1950 rautatiehallitus tie· 
doitti VR kii.skylehdessii. n: o 17/1950. 

Valtioruautateiden elii.kelaitoksen osakkailta kuo· 
linpesii.n puolesta perittii.vii.t elii.kemaksut kannetaan 
eilelleen lukien 1/ 4. 1950 toistaiseksi, yli-ikii.maksuja 
lukuunottam!litta, kaksinkcrtaisina ja kuolinpesille 
tulevat elii.kkeet maksetaan 65 %: lla korotettuina 
elii.kkeiden perusmii.ii.ristii., ilmoitti kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerio kirjelmii.llii.iin n: o 1710, 
30/3. 1950, josta talousosaston johtaja tiedoitti kir· 
jelmalHiii.n n: o To. 701, 13/ 4. 1950. 

Kotivarallaolosta maksettavasta sunnuntaityokor· 
vauksesta rautatiehallitus antoi tarkemmat mii.ii.rii.yk· 
set V.R. kii.skylehdessii. n: o 22/1950. 

Virkakirjekuorien kii.ytostii. antoi rautatiehallitus 
yksityiskohtaiset mii.ii.rii.ykset V.R. kii.skylehdessii. n : o 
22/1950. 2. 

Tariffisopimus rautatiehallituksen ja Oy P ohjolan 
Liikenne Ab : n kesken, joka astui voimaan lukien 
15/ 5. 1950, julkaistiin V.R. Kaskylehdessii. n: o 23/ 
1950. 

Liikennepaikkojen nimi· ja pii.ivii.leimasimien stan
dardisoimisesta rautatiehallitus antoi asianmukaiset 
ohjeet kirjelmii.llii.iin Lko N :o 1117, 4/5. 1950. 

2 / 4. 1950 annettu asetus valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksesta annetun asetuksen erinii.isten 
§§: icn muuttamisesta tiedoi'tettiin rautatiehallituksen 
kirjelmii.llii. To n: o H . 828, 26/5. 1950. 

28/4. 1950 annettu asetus valtion viran tai toimen 
haltijain oikeudesta elii.kkeeseen annetun asetuksen 
6 §: n muuttamisesta lukien 1/ 1. 1950 tiedoitettiin 
rautatiehallituksen kirjelmiillii. To n:o H. 827, 26/ 5. 
1950. 

Rautatierakennusten tyojunaliikenteessii. rautatie· 
rakennusosastolla olevan veturi· ja junahenkilokun· 
nan palvelussuhteen mii.ii.rit7telemisestii. antoi rautatie· 
hallitus tarkempia ohjeita kirjelmii.llii.ii.n Rro n:o 
554/ 917, 25/5. 1950. 

F · opimuksen eli 15 % : n palkaukorotukscn suo· 
rittamisesta valtionrautateiden tyosuhteessa oleville 
tyontekijoille lukien 1/5. 1950 ilmoitti rautatiehalli· 
tus kirj lmii.llii.ii.n Hlo n: o H. 738, 9/6. 1950. 

Liputtamiscsta valtakunnan lipulla hallinto-osaston 
johtaja antoi kirjelmii.llii.ii.n n: o 17, 7/ 6. 1950 tii.y
dentii.via mii.ii.rii.yksiii.. 

Asiakirjan sidontalaitaan jii.tettii.vii.stii. marginaa
lista, jonka mukaan marginaali on jii.tettii.vii. kolmen. 
senttimetrin levyisenii. lehden etusivulle vasempa.an. 
ja takasivulle sen oikeaan reunaan, hallinto-osaston 
johtaja huomaut7ti kirjelmii.llii.ii.n n: o 20, /6. 1950. 

Rauman rautatien liittii.misestii. valtionrautateihin 
lultien 1/7 1950 rautatiehallitus antoi tBJ·kemmat 
mii.ii.rii.ykset V. R. kii.skylehdessii. n: o 32/1950. 

2/6 1950 annettu asetus tyoajasta valtion viras
toissa sekii. valtion viran ja toimen haltijain vuosi
lomista annetun asetuksen erii.iden pykii.lien muutta
misesta rautatiehallitus tiedoitti kirjel:miillii.ii.n To 
n: o H. 902, 23/6. 1950. 

Henkilollisyystodistuksesta vapaalipulla matkus
tettaes a rautatiehallitus antoi tarkemmat mii.ii.rii.yk· 
set V. R. kii.skylehdessii. n : o 32/1950. 8. 

Veturimieslakon johdosta tyostii.ii.n myohii.styneiden 
tai pois jii.ii.neiden tyontckijii.in palkk:auksen maksa
misesta lakk:oajalta rautatiehallitus antoi tarkemmat 
ohjeet kirjelmiillii.ii.n Hlo n: o H . 738, 28/6. 1950. 

Ennakkoperinnii. tii. takautuvasti suoritettavasta 
palkasta antoi rautatiehallitus kirjolmii.llii.ii.n To n: o 
1111, 3/ 7. 1950 tarvittavat mii.ii.rii.ykset valtiovarain
ministerii:in kiertokirjeen n: o 5, 26/ 6. 1950 mukai
sesti. 

Valtioruautateiden kuorma-autojen kii.yttii.misestii. 
oman henkili>kunnan tarpeisiin rautatiehallitus an
toi asianmukaiset ohjeet kirjelmii.llii.ii.n Lko n : o 1541, 
29/6. 1950. 

Rataosan Evii.jii.rvi-Jii.msii avaamisesta liikenteelle 
lukien 15/7. 1950 rautatiehallitus antoi kirjelmii.llii.ii.n 
Hlo n: o 1544, 8/ 7. 1950 1.-ulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion kirjelmii.n n: o 3499, 4/7. 1950 mu
kaiset mii.ii.rii.yksot. 

Viransijaisuuspalkk:ioasetuksen 2 § : n 2 momentin 
mukaisten lisii.palkk:ioiden merltitscmistii. verokirjaan 
ja tarkkailuilmoituksiin eri ryhmii.nii., joten niitii. ei 
sisii.llytetii. varsinaisten palkkatulojen kokonaismii.ii.· 
rii.iin, rautatiehallitus ilmoitti kirjelmiillii.ii.n 'l'o n: o 
H. 966, 7/ 6. 1950. 

Elii.kekassoille tulevien maksujen pidii.ttii.misestii. vi
ran tai toimen haltijoilta lukien 1/3. 1950 antoi val
tiovarainministerio asianmukaiset mii.ii.rii.ykset, j oista 
talousosaston johtaja tiedoitti kirjelmii.llii.ii.n n: o 1195, 
15/7. 1950. 

Valtioneuvoston pii.ii.tos 7/7. 1950 virkamatkojen 
matkustusluokista ja pii.ivii.rahoista lukien 15/ 7. 1950 
tiedoitettiin rautatiehallituksen ki r jelmii.llii. To n : o 
H. 994, 14/7. 1950. 

Valtioneuvoeton pii.ii.tos 7/7. 1950 valtion viran tai 
toimen haltijain virka-asunnoista ja luontoisetujen 
vastikkeiSita sekii. valtion vuokra-asuntojen vuokra· 
mak uista, joka pii.ii.tos astui voimaan 1/ . 1950, an
nettiin tiedoksi r autatiehallituksen kirjelmii.llii. To n: o 
H . 995, 14/7. 1950. 

Valtion viran tai toimen haltijain, ylimii.ii.rii.isten 
toimenhaltijain ja tilapii.isten toimihenkiloiden palk· 
kauk en uudelleen jii.rjestii.misestii. luhien 1/3 . 1950 
rautatiehallitus tiedoitti V.R. kii.skylehdessii. n : o 36/ 
1950. 

16/ 6. 1950 annettu laki tapaturmavakuutuslain 
muuttarnisesta tiedoitettiin talousosaston joMajan 
kirjelmii.llii. n: o 1193, 14/ 7. 1950. 

Valtiovarainministerion 7/7. 1950 tekemii.stii pii.ii.· 
toksestii. sotavii.en ja erii.iden kulkulaitosvirastojen 
leski· ja orpokassalle 12/11. 1926 vahvi tetun ohje· 
sii.ii.nnon 5 § : n muuttarnise ta lukien 1/3. 1950 talons· 
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<>saston johtaja ilmoitti kirjelmallaan n: o To 1228, 
17/7. 1950. 

F·sopimuksen mukaisen 15 %: n palkankorotuksen 
huomioonottamisesta vuosilomapalkkaa laskettae sa 
rautatiehallitus antoi tarke=at maii.rii.ykset kirjel· 
mii.llaan 'l'o. n: o H. 1005, 21/7. 1950. 

Valtionrautateilla tyosopimu suhteessa olevien tyon· 
tekijoiden tyopalkkojen korottamisesta 5 %: lla (in· 
dek ikorotus) lukien 15/7. 1950, rautatiehallitus il· 
moitti kirjelmiillii.iin To n: o H. 738, 27/7. 1950. 

Valtiovarainministerion 18/7. 1950 tekemiistii paa· 
toksesta valtion viran tai toimen haltijain palkkauk· 
sen yleisesta tarkistuksesta lukien 1/ . 1950, jonka 
mukaan palkkoja korotettiin sanotusta piiivastli. al· 
lroen 5 %: lla, rautatiehallitus tiedoitti kirjelmalliiii.n 
To n: o H. 1030, 1/ . 1950. 

Uusien virkapukujen hankkimisesta rautatiehallitus 
antoi koemerkintli.tarkoituksessa asianmukaiset ohjeet 
kirjelmiilliiiin Tthj n: o 90/373, 7/8. 1950. 

Valtionmutateiden viran ja toimen haltijain virka
puvu ta 10/2. 1950 annetun asetuksen johdosta rauta
tiehallitus vahvisti tarvittavat maaraykset 25/7. 1950 
lukien 1/1. 1951, jotka julkaistiin V.R. kii.skylehde sa 
n:o 40/1950. 

Yotyosta suoritettavan korvauksen (yorahan) mak
samisesta valtion virkamiehille antoi valtiovarain
mini ·terio kirjelmiilliiiin n: o 4150, 27/7. 1950 tarvit
tavat toimeenpano- ja soveltamisohjeet lukien 1/1. 
1950, josta rautatiehallitus tiedoitti kll-jelmiilliiiin 
'l'o n: o R 1060/4 05, 8/8. 1950. 

21/7. 1950 annetusta asetuksesta ylimiiiiriiisista 
vir a totoistii anne tun asetuksen 6 § : n muuttamisesta, 
koskien palkkioiden korottamista lukien 1/3. 1950, 
rautatiehallitus ilmoit:Jti kirjelmalliili.n To n: o H. 
1061/4804, 8/8. 1950. 

Pohjois-Suomen hiivitetyllii alueella suoritettavista 
piiivarahoista valtioneuvosto antoi 27/7. 1950 teke
malliili.n piiatoksellii uudet miiarayksot, jonka mukaau 
paiitOkses a mainit:Jtua paiviirahaa suoritetaan lukien 
1/6. 1950 saman vuoden loppuun saakka, rautatie
hallitus tiedoitti kirjelmallaiin To n:o H. 557, 8/8. 
1950. 

Valtion siviilisairaaloissa suoritettavista maksuista 
21/7. 1950 annetulla asetuksella vahvistettiin alim
man eli III maksuluokan paivamaksu lukien 1/9. 1950 
300 markaksi, josta rautatiehallitus ilmoitti kirjel
malliiiin To n: o H. 1062/4802, 8/8. 1950. 

11/8. 1950 annettu asctus valtionrautateiden vapaa· 
lippusii.iinnon sisiiltli.viin asetuksen 17 § :n 2 momentin 
muuttamisesta julkaistiin V.R. kiiskylehdessii n: o 
42/1950. 1. 

unnuntaityokorvauksen mak amisesta lukien 1/3. 
1950 antoi valtiovarajnministerio kirjelmiillii.iin n: o 
4009, 13/7. 1950 erinii.isiii muutettuja miiiirayksia, 
joista rautatiehallitus tiedoitti kirjelmiillaan To n: o 
H. 402, 1/8. 1950. 

Takautuvasti maksettavan palkkionkorotuksen suo
rittamisesta oman kehityksensii. vuoksi valtion palve· 
luksessa oleville harjoittelijoille (alokkaille, kont:Jtori-, 
liikenne- ja insinoorioppilaille), jotka 1/3.-1/7. 1950 
vii.lisenii. aikana joutuivat suorittamaan normaalia ase
velvollisuuttaan ja joille tii.mii.n vuoksi myonnettiin 
virkavapautta valtionrautateiden palveluksesta, mii.ii.· 
rii.si rautartiehallitus kirjelmii.lliiii.n To n: o H. 
1185/5181, 30/8. 1950, ettii. mainittu korotus saadaan 

suorittaa takautuvasti 1/7. 1950 aikaisemmalta 
ajalta. 

Tyontekijoiden loma-ajan palkan laskemisesta huo· 
mioonottaen 5 % : n indeksikorotuksen talousosaston 
johtaja antoi kirjelmii.llii.ii.n n: o 1477, 9/9. 1950 tar
kemmat ohjeet_ 

Rautatielli.ii.kli.rin suorittamasta henkiloiden tutki
muksesta ja siitii. annetusta todistuksesta tuleva kor
vaus korotettiin lukien 1/10. 1950 300 markaksi raurta· 
tiehallitus ilmoitti kirjelmii.llaii.n To n: o H. 1210, 5/9. 
1950. 

Korvauksen maksami esta valtionrautateiden mui
den o astojen knin varasto-osaston henkilokunnalle 
polttoaineen a.ntamisesta vetureille rautartiehallitus 
maii.rasi kirjelmii.llii.an Vo n:o H. ll8, 5/9. 1950, etta 
maiuittua korvausta oli suoritettava lukien 21/9. 1950 
25% paikkakunnalla voimassaolevasta ja maksetta
vasta varsinaisesta halonantopalkasta, ei kuitenkaan 
juna- ja veturihenkilokunnalle sen osalle sattuvasta 
halonannosta matkalla ollessa. 

Lisii.palkkion maksamisesta konekirjoittajille vuo
den 1950 aikana antoi valtiovarainministerio kierto· 
kirjeelliiii.n n: o 400 vv, 26/8. 1950 erinii.isiii. muutet· 
tuja mii.arayksiii., joista rautatiehallitus tiedoitti kir
jelmii.llii.ii.n To n:o 243, 14/9. 1950. 

Palkkionkorotuksen maksamisesta takautuvasti tila
pii.isille toimihenkiloille valtioneuvosto antoi 7/9. 1950 
tekemii.lliian pii.ii.toksellii. asianmukaiset miiaraykset, 
jotka tiedoitettiin talousosaston johtajan kirjelmii.llii. 
11 : 0 1190, 14/9. 1950. 

Tilaston laatimista varten rautatielii.isten asunnon
tarpee ta toimeenpantiin tiedustelu, joka koski sekii. 
perheellisiii. etta perhee11tomili., vakinaisia ja ylimaii.
rii.isiii. viran ja toimen haltijoita sekii. tyolii.isiii. 
Tthj :n kirjelma n:o 749/448, 15/9. 1950. 

Miiii.rii.ykset tyoajasta saannollisessii. tyossii., milloin 
ei noudateta tyoaikalakia eikii. virastojen tyoajasta 
annettua asetusta, rautatiehallitus vahvisti kirjelmiil
Uiiin Hlo n: o H. 66, 19/9. 1950 voimaantuleviksi 
1/1. 1951. 

Elii.kelainsii.ii.diinnon uusimisesta, koskien virkamies
cllikkeitii., ylimiiii.rii.isten toimenhaltijain ja valtion 
tyontekijii.in elli.kkeita sekii. valtion tyontekijalle an
nettavaa tyokirjaa kuin myos unsien eliikkeiden mak
samista, rautatiehallitus tiedoitti V.R. kii.skylehdes li. 
n:o 50/1950. 1-

2 /9. 1950 annetusta valtioneuvoston pii.atoksestii. 
valtionrautateiden elii.kelaitoksen ohjesiiannon muut
tamisesta lukien 1/3. 1950 talousosaston johtaja an
toi kirjelmalliiii.n n: o To 1621, 4/10. 1950 tiedoi
tuksen. 

Halkojen myynnistii. rautatieliiisille 24/2. 1949 te
kemiiiinsii. piiatokseen rautatiehallitus antoi kirjelmiil· 
laan n: o 2083, 26/9. 1950 lisamaariiyksia erinli.isilla 
rataosilla ja liikennepaikoilla myytii.vien halkojen 
hinnoista. 

Vanhamallisten rahtikirjakaavakkeiden kii.yttami
sestii. rautatichallitus tehdystii. anomuksesta suostui 
siihen, etta mainittuja rahtikirjakaavakkeita saadaan 
kayttaii vielii. vuoden 1951 ajan rinnan uusien kaa
vakkeidcn kanssa, ilmoittaen tii.stii. kirjelmalliiii.n Lko 
n:o 2094, 4/10. 1950. 

Valtion viran tai toimen haltijain vuosiloman jar· 
jcS'tii.misesta eraissii. tapauksis a rautatiehallitus tie
doitti V.R. kii.skylehdessii. n: o 51/1950. 1. 
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Talousosaston johtaja ilmoitti kirjelmalliiiin n: o 
To 1517, 12/ 10. 1950, etta Kemijiirven asema·alue ei 
kuulu taajaviikiseen yhdyskuntaan, vaikka se on ase
makaavoitetulla alueella. 

Viran tai toimen haltijoille jaettavia saiintOjii ja 
maiiriiyksiii annettaessa ei niista eniiii vaadita kuit
tausta, mutta asianomaisen esimiehen on edelleen hoi
dettava jakelu sopivaksi katsomallaan tavalla siten, 
etta j okainen saa hanelle maariiysten mul,aan kuulu
vat saiintojen y. m. kappaleet. Taman lisiiksi on 
ohje-, johto- y. m. siiiintojen ja miiiiriiysten ilmes
tyttya esimiehen huolehdittava siita, etta kappale 
kutakin kysymykseen tulevaa siiiintoii tai miiariiy ta 
asetetaan niikyville joko ilmoitustaululle tai muuhun 
ennakolta ilmoitettuun paikkaan, jolloin nain julki
pantujen siiiintojen ja mii.iirii.ysten katsotaan tulleen 
kaikkien asianomaisten tietoon, rautatiehallitus mii.ii
rii.sikirjelmii.lliiann:o 212,17/ 10.1950. 

Valtionrautateiden asUJllloista pidii.tettii.vistii. tai pe
rittii.vistii. vastikkeista rautatiehallitus antoi tarkem
mat mii.iiriiykset kirjelmiillii.ii.n To n: o H. 990/ 6533, 
20/ 10. 1950. 

A=attiopetusohjesii.iinnon 40 §: n rautatiehallitus 
muutti kirjelmii.llii.ii.n n: o H . 1400, 24/10. 1950 kuu
lumaan seuraavasti: Voidakseen tulia nimitetyksi 
kone- tai varasto·osaston kirjurin, kirjanpitii.jii.n, ko
nepajan konttoripiiii.llikon, tarkkaajan, apulaisvaras
tonpii.ii.llikon tai varastonpii.ii.llikon virkaan taikka va
nstonhoitajan toimeen on konttorioppilaan (harjoit
telijan) suoritettava nii.itii. osastoja varten mii.ii.rii.tty 
alustava kuulustelu ja virkatutkinto. 

Eurooppalaisen Tavara- ja Matkatavaravak-uutus 
Oy:n rautatiehallituksen kii.ytettii.vii.ksi asettamasta 
maii.rii.rahasta jaettavaksi avustuksina erinii.isiin tar
koituksiin rautatiehallitus ilmoitti kirjelmii.llii.ii.n n: o 
To H. 1439, 31/10. 1950. 

Jii.ljella olevien vaatetustarvikkeiden myynnistii. 
Pasilan varastosta rautatiehallitus ilmoitti kii.skyleh
de ii. n: o 55/ 50. 4. 

Ylimii.iirii.isten sii.hkottii.jien ja liikenneoppilaiden 
kalliinpaikanlisii.n maksamiscsta rautatiehallitus antoi 
selventii.viii. mii.ii.rii.yksiii. kirjelmii.llii.ii.n n: o To H. 136, 
14/ 11. 1950. 

Palkallisen vi.rkavapauden myontii.misestii. kii.rii.jien 
seuraamista ja toimittamista varten rautatiehallitus 
tiedoitti kirjelmiilliiii.n n: o To H. 14 5, 14/11. 1950. 

Eron ja olii.kkeen myontii.misestii. tyokyvyttomyyden 
perusteella ennen eliikeiii.n saavuttamista rautatiehalli
tus tiedoitti valtiovarainministerion asiasta antaman 
lausUJlllon kirjelmii.lliiii.n n:o To H . 1387, 14/ 11. 1950. 

Virkaa tai tointa vii.liaikaisena tai sijaisena hoita
maan miiarii.tyn henkilon, joka ei ole viran tai toimen 
haltija eikii. ylimii.iirii.inen toimenhaltija, oikeuden
omistajille voidaan suorittaa hiinen palkkauksensa 
koko siltii. kalcnterikuukaude1ta, minkii. aikana viran
sijaisen virkasuhde pii.ii.ttyy kuoleman johdosta rauta
tiehallitus ilmoitti valtiovarainministerion pii.iitOksen 
mukaisesti kirjelmiilliian n: o To H. 1355, 21/ 11. 1950. 

Tyokirjojen antamisesta ja tictojen merkitsemi
scs tii. niihin rautatiehallitus antoi selventii.viii. mii.ii.
rii.yksiii. kiiskylehdessii n: o 57/ 50. 2. 

Korvauksen maksamisesta valtionrautateiden mui
clen osastojen kuin varasto·o aston henkilokunnalle 
polttoaineen annosta vetureille rautatiehallitus antoi 
tarkemmat miiii.riiykset kirjelmallaan n: o Vo. H. 118, 
21/ 11. 1950. 

Valtionrautwtciden autoilla tapahtuvasta tavara
liikenteestii. lukien 1/ 12. 1950 rautatiehallitus antoi 
tarvittavat objeet kiiskylehde sii. n: o 57/50. 9. 

Ehtokuulusteluista rautatieopistossa ja linjahallin
nossa antoi rautatieopiston johtaja kirjelmalliian 
n: o 266/ 936, 20/ 11. 1950 asianmukaiset ohjeet. 

Valtion vakinaisten, ylimiU:irii.isten ja tilapii.isten 
viran tai toimen haltijain pall<kausten ja elii.kkeiden 
maksamisesta toistaiseksi ja enintiiii.n 31 pii.ivii.ii.n 
ta.mm:ikuuta 1951 antoi rautatiehallitus kirjelmii.llii.ii.n 
n : o To 1544, 28/11 . 1950 valtioneuvoston tekemii.n 
pii.ii.toksen mukaisen tiedoituksen. 

v. 1951. 

H enkiliikunta. 
Kunkin osaston henkilokunnan kcskimii.ii.riiinen 

suuruus vuoden 1951 aikana ja edellisen vuoden vas
taavat 1uvut ilmenevii.t seuraavasta taulukosta: 

Vakinaista. Ylimiiaraista Tyoiaislli 
Yhteensii henkilokuntaa henkilokuntaa llklmiiiirin 

1951 I 1950 1951 I 1950 1951 I 1950 1951 I 1950 

Rautatiehallitus ...... 513 509 172 180 71 77 756 766 
Linjahallinto ......... 15 075 14 954 7 337 7 387 12 448 12 800 34 860 35141 

Stita: 

Talousosasto • •• • •• • 0. 72 111 36 46 9 8 117 165 
Rataosasto ...... . .. . . 1090 1079 4 51 4 708 4 748 5 846 5 878 
Koneosasto ... ....... . 4 250 4 233 2 095 1 970 5140 5 234 11485 11437 
Varasto-osasto ........ 157 157 140 142 1948 2126 2 245 2 425 
Liikenneosasto ........ 9 506 9 374 5 018 5178 643 684 15167 15 236 

Yhteensal 15 588 

I 
15 463 

I 
7 509 

I 
7 567 

I 
12 519 

I 
12 877 

I 
35 616 

I 
35 907 

Rautatierakennusosasto 31 32 107 164 1481 2 320 1 619 2 516 
Kaikkiaan l 15 619 I 15 495 I 7 616 I 7 731 I 14000 I 15197 I 37 235 I 38 423 
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Rautatieliiiikiirit oikeutettiin lukien 1/1. 1951 peri
miiiin virantoimituksessa tai valtion tyossii sattu
neista tapaturmatapauksi ta palkkiota Suomen Liiii
kiiriliiton ja Suomen Tapaturmavakuutusliiton vii
Wlii. kulloiukin voimassa olevan, lain mukaisesti va
kuutettujen liiiikiirinhoidon kustannuk ia koskevan 
sopimuksen mukaan, josta rautatiehallitu tiedoitti 
kirj. N:o H. 1471/8325, 27/12. 1950 kumotcn sa
malla kirjelmiilliiiin N: o H. 4 76/ 1978, 17/ 4. 1936 
antamansa miiiiriiykset. 

J tmahenkilokunnan eviisruokicn liimmittiimisestii 
konduktoorivaunuissa liimpimiinii. vuodenaikana ja 
yleensii. sellaisina aikoina, jolloin konduktoorivaunua 
ei tarvitse liimmittiiii antoi liikcnneo a ton johtaja 
kirjelmiilliiiin Lkoj N: o 2761, 27/ 12. 1950 asian
mukaiset ohjcet. 

Vapaalippu iiiinnon 17 §:n 1. lisiiroiiii.riiyk en muut
tamisesta lukien l/1. 1951 tiedoitti rautatiehallitus 
V. R. Kiiskylehdessii N: o 1/51. 18. 

Ulkomaan rahan vaihdosta ascmilla Suomen Pankki 
on rautatieha!Jituksen anomuksen myontiinyt H !sin
gin, Tampercen, Oulun ja Vainikkalan asemille oi
keuden vaihtaa ulh">Omaan valuuttaa uomen mar
koiksi. Samanlainen oikeus on ennestii.iin Tornion 
asemalla. Luvat on myonnetty vuoden 1951 loppuun, 
mutta voidaan ne tarpeen vaatiessa uusia. Rautatie· 
hallituksen kirj. N: o Tfo 2040, 22/12. 1950. 

Alue- ja kansanedustajain lipuista rautatiehallitu 
vahvi ti lukicn 1/1. 1951 voimaan tuleviksi uudet 
miiii.riiykset, jotka julkaistiin V. R. Kiiskylehdessii 
N : o 1/51. 25. 

Uudet viihi=iit ma.ksut, jotka tulivat voimaan 
lukien 1/1. 1951 rautatiehallitus tiedoitti V. R. Kiis· 
kylehdessii. N: o 1/51. 26. 

Kuljetuskirjalomakkeista kannettavista maksuista 
rautatiehallitus ilmoitti V. R. Kiiskylehdessii N: o 
1/ 51. 29. 

Valtionrautateiden lehtipalvelusta ja rautatiehalli
tuksen tiedoitussihteerin tehtii.vistii antoi rautatie· 
hallitus kirjelmii.lliiiin Rh/tfo N: o 139, 16/ 1. 195] 
a ianmukaiset mii.iirii.ykset. 

Valtioneuvo ton piiii.tos 14/ 12. 1950, jolla muutet· 
tiin 7/7. 1950 annettua pii.ii.tostii. valtion viran tai 
toimen haltijain virka-asunnoista ja luontoisetuj en 
vastikkeista sekii. valtion vuokra·asuntojen vuokra
ma.ksuista, joka piiiitos astui voimaan 1/8. 1950, 
aunettiin tiedoksi rautatiehallituksen kirjelmii.llii. 
Rh/to N :o H. 990, 9/1. 1951. 

Valtionrautateiden virka-asunnoista ja luontois· 
ctuj en vastikkeista sekii. vuokra-a untojen vuokra
maksui ta rautatiehallitus tiedoitti V. R. Kii.skyleh
dessii. N: o 3/ 51. 3. 

Omakotilainoista rautatielii.isille rautatiehallitu~ il 
moitti kirjelmii.llii.ii.n Rh/tthj N: o 184, 20/1. 1951. 

Autoliikennetariffien koroituksesta lukien 1/ 2. 
1951 antoi rautatiehallitus asianmukaiset mii.iil'ii.yk 
set V. R. Kii ky lehdessa n: o 3/51. 11. 

Valtionrautateiden tariffisii.ii.ntOon tehdyistii. muu 
toksista, jotka tulivat voimaan lukien 1/ 2. 51 rau
tatiehallitus tiedoitti kirjelmii.lliiii.n Rh/ tfo n: o 91 -1, 
~3/1. 51. 

Valtionrautateiden tulliasioimistojen viiJitysmak
suista rautatiehallitus 23/1 . 51 tekemalliiiin paiitok
scllii. on lukien 1/2. 51 vahvistanut sanotut maksut 

ja nii tii. antanut tied on V. R. Kii.skylehde sii n: o 
4/ 51. 4. 

22/12. 50 annetusta asetuksesta eriiiden rangais
tusta koskevien merkintojen poistan1ise ta valtion 
viran tai toimen haltijoista pidettii.vi tii nimikirjoista 
rautatiehallitus tiedoitti kirjelmii.lliiiin Rh/Hlo n: o 
H. 129, 23/1. 51. 

Valtion virkamiesten palkkausten ja eliikkeidcn 
suorittamisesta huomioonottaen erinii.iset indeksi· 
koroitukset rautatiehallitus ilmoitti kirjelmiilliiiin 
Rh/n:o H. 108, 24/ 1. 51. 

Valtioneuvo ton piiii.toksestii. 14/12. 50 tapaturma
vakuutuslaissa sii.ii.dettyjen markkamii.ii.rien korotta· 
misesta lukien 1/ 1. 51 taJousosaston johtaja tiedoitti 
kirjelmiillii.ii.n Toj n: o 205, 25/ 1. 51. 

Valtionrautateideu eliikelaitoksen ohjesii.iinnon 
muuttami esta annetusta valtioneuvoston piiatOk estii 
ll/ 1. 51 antoi rautatiehallitus tiedon V. R. Kiisky
lehdes ii n : o 6/ 51. 1. 

Sairaanhoidossa tarvittavi ta uusista lomakkeista 
rautatiehallitus tiedoitti V. R. Kiiskylehdessii. n: o 
6/51. 2. 

Korvauk en maksami esta valtionrantateiden mui
den osastojen kuiu varasto-osaston henkilokunnalle 
polttoaineen annosta vetureille rautatiehallituksen 
antamista lisii.mii.iirii.yksistii. ilmoitettiin kirjelmiillii. 
Rh/ vo n: o 286, 30/1. 51. 

Polttopuiden kiiyttiimisestii valtionrautateiden vir
ka- ja a uinhuoneissa sekii niiden myymisestii. rauta
tielii.isille rautatiehallitus antoi asianmukaiset mii.ii.
riiykset kirjelmiilliiii.n Rh n: o 333, 30/1. 51. 

Sosiaaliministcrion piiii.toksestii. 26/1. 51 tyopalk
kojen siiii.nnostely tii. aunetun valtioneuvoston pii.ii.· 
toksen 20/1. 51 soveltamisesta rautatiehallitus tie
doitti kirjelmii.llii.iin Rh/to n: o H. 176, 5/2. 51. 

Muutoksesta varastojen tilinpitoon, jonka mukaan 
piiii.varastojen on laskutettava luovutitamistaan ta
varoista suoraan niiden tilaajaa, riippumatta siitii 
toimiiko tiimii. ama sa talousjak ossa kuin varasto 
vai ei, rautatiehallitus antoi ta.rvittava.t ohjeet kir
jelmii.llii.ii.n Rh Vo n:o V. 265/306, 6/2. 51 ja. V. R. 
Kii.skylehdessii. n: o / 51. 4. 

Porkkalan alueelle menevistii puutavaralii.hetyksisti:i. 
ei enii.ii. kanneta tulliasioimiston vii.lityspalkkiota, 
koska. Suomen Sa.hanomista.ja.yhdistys huolehtii ma.i
nitulle alueelle mcnevien puutavaraliihetysten tulli · 
muodolli uuk ista. rautatiehallitus tiedoitti V. R. 
Kii.skylehdessii n: o 7/ 51. 8. 

23/1. 51 a.nnetusta valtiovarainministerion pii.ii.tok
sestii. sota.vii.en ja erii.iden kulkulaitosvirastojen leski
ja orpoka.ssan ohjessii.iinnon vii.liaikaisesta muutta
miscsta lukien 1/ 2. 51 talou osaston johtaja ilmoitti 
kirjelmii.llii.ii.n Toj n: o To 359, 12/2. 51. 

1/ 2. 51 annetusta valtioneuvo ton pii.ii.toksestii 
virkamatkojen matkustusluokista ja piiivii.rahasta 
talousosa ton johtaja antoi kirjelmii.lliiii.n Toj n : o 
To 391, 17/ 2. 51 asiasta tiedoituksen. 

Valtioneuvoston 25/ 1. 51 tekemiistii muutoksesta 
23/ 5. 46 vahvistamaan a va.ltionra.utateiden juna
henkilokunnan virantoimitusraha iiiinnon 5 §: ii.ii.n 
rauta.tiehallitu ilmoitti kirjelmii.llii.ii.n Rh/ to n: o H. 
168, 13/ 1. 51. 

Liikennesaiinnon 68 §: n 4. lisii.miiiiriiyksen muut
tamisesta. ja uuden 4 a lisii.mii.ii.rayksen antamisesta 
rautatiehallitus tiedoitti V. R. Kiiskylehdessii. n: o 
9/ 51. 1. 
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Sotilastariffin 4 § :n li amiiariiyksen 1 muuttami
sesta. lukien 1/3. 51 tariffio aston johtaja ilmoitti 
kirjelmalliiiin Tfo n: o 276, 16/2. 51. 

Kannettavista. aluevuokrista antoi tariffiosaston 
johtaja kirjelmallaan Tfo n: o 308, 22/2. 51 eri· 
naisia ohjeita. Katso myos V. R. Kaskylehtea n: o 
19/51. 

Jaksonkayttokomiteain asettamiscsta vuo ieu 1951 
ja 1952 ajaksi valtionrautateiden ensimmaisen, toi
sen, kolmannen, neljannen, viidennen, kuudennen, 
yhdeksiinnen ja kymmenennen liikennejakson alueillc 
rautatiehallitus antoi kirjelmalliian Rh/IDo n: o 201, 
20/2. 51 asianmukaiset maiiraykset kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerion kirjelman n: o 915, 24/ 1. 
51 mukaisesti. 

Verolautakunnille annettavista tarkkailuilmoituk
sista mikali kysymys on virantoimitu · ja veturi
rahoista rautatiehallitus antoi selventavia maarayksia 
V. R. Kaskylehdessa n:o 12/51. 1. 

Yorahan maksamisesta valtion virkamiehille vuoden 
1951 aikana oli noudatettava valtioneuvoston 27/7. 
50 antamia mii.lirliyksia ja valtiovarainministerion 
sa.mana paivana antamia toimeenpano- ja sovelta
misohjeita, joista tiedoitettiin valtiovarainministerion 
kirjelmiilla n: o 4150, 27/7. 50 ja joista ta1ouso as· 
ton johtaja ilmoitti edelleen kirjelmii.llii. n: o To 361, 
2/3. 51. 

Aineiston keralimisestli veturien kayttoa ja kliytto
ajan jakaantumista koskevaa tutkimusta varten rau· 
tatiehallitus antoi tarvittavat ohjeet V. R. Kasky· 
lehdessa n: o 12/51. 3. 

Sunnuntaityokorvauksen maksamisesta valtion vi
ran tai toimen haltijoille, ylimii.lirliisille toimenhalti
joille sekii. erliille muille toimihenkiloille antoi val
tiovarainministerio kiertokirjeellaan n: o 1060, /2. 
51 lukien 1/1. 51 erinaisiii. muutettuja mii.lirayksia 
joista rautatiehallitus tiedoitti V. R. Kii.skylehdessii 
n:t 13/51. seka 19/51. 1. 

Pohjois-Suomen hlivitetylla alueella suoritettavi ta 
paiviirahoista vuoden 1951 aikana talousosaston joh
taja antoi kirjelmallaan n: o 'l'o 5 0, 15/3. 51 asian
mukaiset mii.iirii.ykset. 

Virkapuku;en valmistamisesta ja tilaamisesta rau
tatiehallitus tiedoitti V. R. Kii.skylehdessii. n : o 15/ 
51. 9. 

Valtionrautateiden asuinrakennusten isiinnoitsijiiin 
tehtavista erinaisistii. ilmoituksista (kuten henkikir
joitus-, vero- y.m. ilmoitukset) hallinto·osaston joh
taja antoi kirjelmallii.ii.n n : o 12, 5/4. 51 tarvittavat 
miiarii.ykset. 

Yirkarnieshuoneen kiiytostii., yopymisesta valtion 
rautateiden laivassa sekii. lepohuoneessa tai asunto
vaunussa asuvalta perittii.vistii. maksuista lukien l / 5. 
51 antoi rautatiehallitus asianmukaiset mii.ii.riiykset 
kirjelmii.llii.ii.n Rh/to n: o H. 659, 10/4. 51. 

Rengasmatkoista vuonna 1951 rautatiehallitus tie
doitti V. R. Kii.skylehdessii. n: o 18/51. 1. 

Lennlitinteknikkopiireistii. rautatiehallitus antoi 
Jukien 1/5. 51 uudet muutetut mliii.rii.ykset V. R. 
Kii.skylehdessii. n: o 19/51. 2. 

Maksuleimakoneiden tilitys- ja kiiyttOohjeista rau
tatiehallitus antoi asianmukaiset miiiiriiykset V. R. 
Kii.sky;lehdessa n: o 19/51. 9. 

30/3. 51 annetusta asetul,sesta valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen 1 

ja 6 §§ :n muuttarnisesta rautatiehallitus ilmoitti 
V. R. Kiiskylehdes ii. n: o 20/51. 1. 

Avustuksien myontlimisestii. rautatieliiisille loman
viettoa ja reumaparantolal10itoa varten vuonna 1951 
rautatiehallitus tiedoitti V. R. Kii.skylehdes ii n:o 
20/ 51. 2. 

23/5. 46 annetun valtionrautateiden junahenkilo
kunnan virantoimitusrahasiilinnon 3 §: n, sollaisena 
kuin se on 17/3. 49 annetussa valtioneuvoston pali
toksessa, muuttamisesta annettiin tieto talousosaston 
johtajan kirjelmallli n: o To 503, 30/4. 51. 

Pohjoismai esta kiertomatkaliikenteestii ilmoitettiin 
V. R. Ki:i.skylehdessli n:o 21/51. 11. 

30/ 3. 51 annetusta asetuksesta virkamieselakkeistli 
30/9. 50 annetun asetuksen 3 §: n muuttamisesta 
lukien 1/ 5. 51 tiedoitettiin talousosaston johtajan 
kirjelmii.llii. n: o To 53, 18/4. 51. 

20/4. 51 annetusta lai ta virkamieselii.kkeistii 30/9. 
50 anne tun lain 5 ja 6 §§: ien muutta1nisesta, yli
mliii.rliisten toimenhaltijain ja valtion tyontekijii.in 
elii.kkeista amana pliivii.nli annettujen asetusten eri
nii.isten pykii.lien muuttami esta lukien 1/5. 51 il
rnoitti rautatiehallitus V . R. Kliskylehdessli n :o 22/ 
51. 2. 

Takautuvien palkankorotusten maksamisesta tyon
tekijoille, joista korotuksista vaatimukset on esitet
tii.vii. viimeistiilin 31/5. 51 rautatiehallitus antoi kir
jelmii.llii.ii.n Rh/to n:o H. 787, 2/5. 51 asianmukaiset 
miilirliykset. 

Valtion viran tai toimen haltijain, ylimii.liriiisten 
toimenhaltijain ja tilapliisten toimihenkiloiden palk
kauksen uudelleen jarjestiimisestii lukien 1/3. 51 
rautatiehalJitus tiedoitti V . R. Kiiskylehdessli n: o 
23/51. I. 

Valtionrautateiden autoliikenteen uudet tariffit 
lukien 1/6. 51 rautatiehallitus vahvisti ja ilmoitti 
V. R. Kliskylehdessii n: o 24/51. 10. 

1/3. 47 voimaan tulleen yhdysliikennesopimuksen 
Jokioisten ja Loviisan rautateiden kanssa 10 ja 
14 §§: ien muuttarnisesta. lukien 15/5. 51 rautatie
hallitus tiedoitti V. R. Kliskylehdessli n: o 24/51. 13. 

Polttopuiden kliytostli valtionrautateiden virka- ja 
asuinhuoneissa sekli niiden myynnistli rautatieliiisille 
rautatiehallitus antoi uudet mliarliykset lukien 1/ 6. 
51 kirjelmii.lllian n: o 333, 22/5. 51. 

Ulkomaille annettavien vapaalippujen saantia kos
kevista anomuksista rautatiehallitus ilmoitti V. R. 
Kaskylehdessii. n: o 26/51. 10. 

23/5. 46 annetun valtionrautateiden junahenkilo
kunnan virantoimitusrahasii.linnon 3 §: n, sellaisena 
kuin se on 19/4. 51 annetussa valtioneuvoston pii.li
toksessli, muuttamisesta lukien 1/4. 51 rautatiehalli
tus tiedoitti kirjelmii.llii.an Rh/to n: o H. 438, 4/6. 51. 

24/5. 51 annetusta valtioneuvoston plilitoksestii val
tion viran tai toimen haltijain virka-asunnoista ja 
luontoisetujen vastikkeista sekli valtion vuokra-asun
tojen vuokramaksuista 7/7. 50 annetun valtioneuvos
ton piilitOksen 3 §: n muuttarnisesta lukien 1/6. 51 
rautatiehallitus ilmoitti kirjelmlillii.ii.n n:o Rh/to H. 
916, 5/6. 51. 

Pohjois-Suomen hiivitetyllii. alueella oleville viran 
tai toimen haltijoille suoritettavista pliivii.rahoista 
rautatiehallitus antoi kulkulaitosten ja yleisten toi
den ministerion kirjelmlin n: o 2842, 17/5. 51 mu-

I 

I 

~ 
~ 

! 
' I I 
l 
I 



-97-

kaiset miiiirii.ykset tiedoksi kirjelmii.lliiiin Rh/to n: o 
H. 878, 22/5. 51. 

Virkapuvuista annettujen mii.iirii.ysten soveltami
se ta rautatiehallitus antoi selventii.viii. ohjeita V. R. 
Kii.skylehdessii. n: o 28/51. 1. 

Vapaalippusii.ii.nnon 17 §: n 1. lisii.miiii.rii.yksen osit· 
taisesta muuttamisesta rautatiehallitus tiedoitti kir
jelmii.lliiii.n n :o 580, 7/6. 51. 

Vaununvuokrien korottamisesta kuormaus- ja pur
kamisaikojen yli menevii.ltii. ajalta lukien 15/6. 51 
rautatiehallitus antoi tiedok i kirjelmii.llii.ii.n n: o 1272, 
5/6. 51. 

Valtionrautateiden elii.kelaitok elle 17/3. 21 vah
vistetun ohjesiilinnon 25 §: n vii.liaikaisesta muutta
misesta annetusta valtioneuvoston pii.ii.toksestii. talous
osaston johtaja ilmoitti kirjelmii.llii.ii.n n:o 1212, 
16/ 6. 51. 

1/6. 51 annetusta laista tapat urmavakuutuslain 
muuttamisesta lukien 1/7. 51 talousosaston johtaja 
tiedoitti kirjelmii.llii.iin n: o 1213, 16/6. 51. 

1 Virkapukumiilirii.ysten 6 § :ii.iin (Kl n:o 40/50. 1) 
' tehdystii. muutok esta rautatiehallitus ilmoitti kirjel· 
r miilliiiin Rh/hlo n: o H. 54, 19/6. 51. 

Rataosan Jamsii.-Jamsii.nkoski avaamisesta liiken
teelle tiedoitettiin V. R . Kii.skylehdessii. n: o 31/51. 1. 

Valtionrautateiden autoliikenteen hoidosta. ja val
• vonnasta lukien 1/7. 51 annetut ohjeet tiedoitettiin 
~ V. R. Kii.skylehdessii. n:o 31/51. 2. 
. Keskuskii.yttokomitean a ettamise ta valtionrautat teille ja sen johdosta tehdysta sopimuksesta rauta-

tiehallituksen ja erinaisten rautatieliiisjiirjestojen 

~ 
kesken annettiin tieto V . R. Kiiskylehdessii n: o 
33/51. 1. 

Lennii.tintyon poistamisesta liikenneoppilaiden har
joitteluohjelmasta ja vastaavasti alustavan liikenne-
virkatutkinnon tutkintoaiueiden joukosta pakollisena 
aineena rautatiehallitus ilmoitti kirjelmii.llii.iin Rh/ hlo 
n :o 1600, 19/7. 51. 

f Valtioneuvoston piiii.tOksesta ylimiilirii.isistii. eliik-
1' keistii. kesii.kuun 21 piiivii.ltii. 1951 rautatiehallitus tie
r doitti V. R. KiiskyJehdessii. n : o 34/51. 2. 

Valtion tapaturmatoimiston antamista crinii.isi tii 

! ohjeista valtion tapaturma-asiamiehille rautatiehalli· 
tus antoi tiedon kirjelmii.lliiii.n Rh/to n: o H. 1223, 
17/7. 51. 

Vaihtotoistii. 'kannettavista uusista maksuista, jotka 
I tulivat voimaan lukien 1/9. 51, annettiin tarkcmmat 

ohjeet V. R. Kiiskylehdessii n:o 36/51. 4, jota tiiy
dennettiin n:lla 42/51. 5. 

Virantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella suo
ritettavasta. korvauksesta. valtioneuvoston 19/ 7. 51 
antamista uusista miiiiriiyksistii. tiedoitettiin rautatie
hallituksen kirjelmiillii n :o H. 385, 7/8. 51. 

Rahtimerkkien ja maksuleiman kiiyttiimisestii rau
tatiehallitus vahvisti uudet miiiiriiykset, jotka astui
vat voimaan lukien 1/9. 51 ja joi ta ilmoitettiin 
V.R. Kiiskylehdessii. n :o 37/51. 4. 

Liiii.kiirintodistuksen hankh.-i.mista varten valtion
rautateiden palvelukseen tai tyohon pyrkijiille on 
asianomaisen piiii.llystOn toimesta kirjoitettava sai
raanpassi (lomake n : o 3315) rautatiehallitus tie
doitti V. R. Kiiskylehdessii n: o 40/51. 1. 

23/8. 51 valtioneuvoston antamasta piiiitoksesta 
valtion viran tai toimen haltijain virka-asunnoista 
ja. luontoisetujen va.stikkeista sekii. valtion vuokra-

13 

asuntojen vuokramaksuista. 7/ 7. 50 annetun valtio
neuvoston paatoksen muuttamisesta. lukien 1/9. 51 
rautatiehallitus ilmoitti kirjelmii.lliiiin Rh/to n: o H . 
916, 4/9. 51. 

Yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon ole
vien toimihenkiloiden ja tyontekijiiin matkakustan
nu ten korvaamise ta rautatiehallitus antoi tarkem
mat ohjeet kirjelmiillaiin Rh/to n: o 1387, 4/9. 51. 

Virkapukujen hankkimisesta. ilmoitettiin V. R. 
Kii.skylehdessii. n: o 42/51. 2. 

Valtionrautateiden virka-a.snnnoista pidii.tettii.vi tii 
vastikkeista ja vuokra-asunnoista perittavi tii. vuokra
maksui ta rautatiehallitus antoi asianmukaiset ohjeet 
kirjelmii.llii.iin Rh/to n: o 916, 26/ 9. 51. 

Valtion tyo sii olevien tyontekijiiin terveyden- ja 
sairaanhoidon ohjesiiiinnon soveltami esta, mikiili on 
kysymys sairaala- tai parantolakustannusten vii.hen
tii.mi estii. tyontekijiin palkasta rautatiehallitus antoi 
tarkempia ohjeita kirjelmii.llii.ii.n Rh/to n: o H. 1286, 
9/10. 51. 

Eriiiden tilastotietojen hankkimisesta tavaraliiken
teestii rautatiehallituksen asettamalle toimikunnalle, 
joka on miiii.ratty tutkimaan mahdollisuuksia pika
ja rahtikappaletavaran yhdistamiseksi rautatichalli
tus tiedoitti V.R. Kiiskylehdessii n : o 48/51. 4. 

Valtioneuvoston 29/9. 51 antamasta piiiitoksestii. 
tyopalkkojen siiiinnostelysta lukien 1/10. 51 rautatie
hallitus ilmoitti kirjelmiilliiiin n: o H . 1541, 23/10. 51. 

Verojen ennakkopidatyksestii loka-, marras- ja 
joulukuulta 1951 maksettavista palkoista rautatie
hallitus tiedoitti kirjelmiilliilin n: o H. 1521, 23/10. 51. 

Halkojen myynnistii. rautatieliiisille kannettavista. 
uusista hinnoista annettiin tieto V. R. Kiiskylehdessii. 
n:o 50/ 51. 2. 

Tyonantaja.n lapsilisii· j a kansaneliikemaksusta 
22/7. 48 annetun lain eriniiisten §§: ien voimas aolo
ajan pidentii.misesta 1 piiivii.stii. tarnm.ikuuta 1952 
saman vuoden loppuun rautatiehallitus ilmoitti V.R. 
Kiiskylehdessii n : o 51/51. 1. 

Liimpimii.n veden jakelusta suoritettavnsta kor
vauksesta tiedoitettiin V.R. Kii.skylehdessa n : o 
52/ 51. 1. 

Virkapukujen hankkimisesta Kestiliin Pukimo 
Oy: ltii annettiin tieto V .R. Kiisky lehde ii. n : o 
52/51. 2. 

16/11. 51. annetusta asetuksesta matkakustannus
ten korvauksesta ja piiivii.rahasta annetun asetuksen 
muuttamisesta, mikiili koskee matkakustannu t n kor
vausta rautatiehallitus tiedoitti V .R. Kiiskylehdessii 
n :o 53/51. 1. 

Rautaticliiisten marras-Joulukuussa 1951 valtion
rautateiltii. ostamista haloista myonnetystii. alennuk
. esta. annettiin tieto rautatieha.llituksen kirj elmallii 
n: o 56, 10/12. 51. 

Valtioneuvoston 29/11. 51 tekemiistii piiiitoksestii, 
joka sisii.ltiiii jii.rjestysohjeet rakennusten katoilla 
suoritettavia toitii varten rautatiehallitus antoi asian
mukaisen tiedoituksen V.R. K"askylehdessii. n: o 
56/51. 1. 

Ral1tiluotoista. lukien 1/1. 52 annetnista mii.ariiyk
sistii. annettiin tieto V.R. Kiiskylehdessii. n: o 56/ 51. 
10. 11. 

Valtionrautateiden oman tavaran kuljetuksista. 
lukien 1/1. 52 rautatiehallitus tiedoitti V.R. Kiisky
lehdes ii. n:o 58/51. 1-7. 

3170-53 
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Valtiovarainministerion 22/11. 51 tekemiistii. piiii
tOksestii. ennakon pidii.ttiimise tii. ennakkoperintiilain 
4 §: n 3 momentissa mainitussa tapauksessa rauta
tiehallitus ilmoitti V.R. Kiiskylehdessii. n:o 59/51. 2. 

ValtioneuVIOston 29/11. 51 tekemiistii. pliiitoksestii. 
tapaturmavakuutuslaissa sii.ii.dettyjen markkamii.ii.ricu 
korottamisesta rautatiehallitus tiecloitti V.R. Kii.sky
~ehclessii. n: o 59/ 51. 3. 

IX. Tapaturmat. 
Alla oleva taulukko osoittaa liikenneonnettomuuksien lukumii.ii.riin vuosina 1949-1951 sekii. nii.issii. onnetto

muuksissa tapaturmaisesti kuolleiclen tai loukkaantuneiden henkiloiden luvun : 

Onnetto- Piiiille- !a 
Tasoyli-

muuksien Kuoli 
Louk- kii.ytiiva 

Juku 
kaantui yhteen- onnetto- Yllajot 

ajot muudet 

1949 316 119 78 26 68 94 
1950 351 103 80 46 78 84 
1951 430 116 103 40 112 95 

X. Taloudellinen tila. 

v. 1949. 

Valtionrautateiden piiiioma-arvo. 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiii.oma-arvo oli kirjanpidon mukaan vuoden 1948 
lopu sa .... . .. ... ............. . .... . . . ..... . .... . .......... ... .... . . . · · · · · · 

Tii.hiin on vuonna 1949 tullut lisii.ii.: 
Uudisrakennusten arvo .................. . ..... . . ..... ...... . 1 766 912 437: -
Uuclen liikkuvan kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 300 893: -
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita sekii. 

Kiskoilta Muusta 
suistumlset syysta 

51 77 
60 83 
91 92 

9 278 981100:-

kii.yttokalustoa lukuunottamatta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 783 710: - 2 732 997 040: -
~~~~~~~--~1~2~0~11-9~7~8-1-4~0-:--

Tii.stii. on vuonna 1949 vii.hennetty : 
Vuoclen kuluessa poistettu: 

Kiinteistojen arvosta . ..................... . .. . . . ....... . 
Tyokoneiden , ... . . . ............. . ..... .. ........ . 

11 

1 
Liikkuvan kaluston arvosta ... . ....... . .......... . ..... . . 

Vuoden kuluessa kuoletettu: 
Kiinteistojen arvosta .......... .. ... . ..... . ............. . 
Tyokoneiclen , ........ . .... . ................ . ... . . 
Liikkuvan kaluston arvosta .. .. . ....... . .. . ......... .. .. . 

173 000:-
6 555 333:-
4 625195:-

87 870 600:-
9 692 200:-

76 297 600:-

Valtionrautateiden valmiiden ratojen pii.ii.oma-arvo oli siten vuoden 1949 pii.iittyessii .. 

185 213928' _l 
11 826 764 212: -

Tii.hii.n on lisii.ttiivii uusien rautatierakennuksien kiinteistOarvo, yhteensii. ......... .. . 3 268 951 356: -
831 154 863: -sekii liyvinkii.ii.n piiii.konepajan rakennusarvo . .. ................ . ... . . ........ . 

Koko pii.ii.oma-arvo oli siis vuoclen 1949 lopu sa 1) ........ . .. ... ........ .. ....... . 15 926 870 431: -

Valmiiden ratojen pii.iioma·arvosta tuli kiinteistojen 
osalle 7 714 821 982 mk, liikkuvan kaluston 

3 67 281 269 mk ja tyokoneiden osalle 244 660 961 
mk eli pro enteissa 65.2·4, 32.G9 ja 2.07. 

Valtionrautateiden tulot. 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuonna 
1949 12 321115 536 markkaan. Tii.stii on vii.hennetty 
suorituksia vieraille rautateille y. m. ja takaisinmak
suja rautatien kii.yttiijille yhteensii 17 227 611 mk, 
joten kertomnsvuoden nettotuloksi jii.ii 12 142 887 925 

mk. Kun vastaava maara oli edellisenii vuonna 
13 642 254 507 mk, ovat tulot viiheutyneet 1 499 366 582 
markalla eli 10.99 %. 

Pii.ii.ryhmiinsii. lopulliset tulot jakautuvat vuosina 
1949-1947 seuraavasti : 

1) Tii.hii.n ei ole luettu kii.yttokalustoa, jonka arvo oli kcrtomusvuodeu lopussa 155 911 984: 50. 
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Lisays vuonna 1949 
Vuonna 1949 V uonna 1948 Vuonna 1947 vuoteen 1948 

Tulon laatn verrattuna 

mk I % mk mk mk I % 

Henkiliiliikenteen tulot .... . . 3 357 085 834 27.64 3 848 421304 3 039 003 637 - 491335 470 -12.77 
Tavaraliikenteen tulot ....... 8 015 808 396 66.01 9 030 758166 4 629 671287 -1 014 949 770 -11.24 
M:uut liikennetulot . ......... 159 905 975 1.32 232 624 383 166 924 760 - 72 718 408 -31.26 
Lennatintulot .............. 5 469101 0.05 6 910 018 6 372 201 - 1 440 917 -20.85 
Autoliikennetulot •• 0 •••••••• 146130 708 1.20 157 757 834 107 446 383 - 11 627126 - 7.37 
Korvaus postinkuljetuksesta .. 140 678 360 1.16 98 603 300 70 052 008 42 075 060 3.00 
Sekalaiset tulot 0 ••••••• • •• • 317 809 551 2.62 267179 502 240 862 300 50 530 049 18.95 

I I I I 
1

_1 592 071 691l 
-10.99 

Ybteensii 12 142 887 925 100.oo 13 642 254 507 8 260 332 576 + 92 705 109 
-1 499 366 582 

Valtionmutateiden menot. 

Valtionrautateiden hallinto- ja kunnossapito- ja 
kayttomenot olivat vuonna 1949 13 078 827 631 mk, 
oltuaan edellisena vuonna 11 957 915 932 mk ja osoit
'tivat siten 1119 911 699 markan eli 8.56 % lisaysta. 

Menoprosentti, s. o. menojen ja tulojen valinen 
p~osenttisuhde oli vuonna 1949 107.71, vuonna 1948 
se oli 87.6.5 ja vuonna 1947 103.<Js. 

Menon laatu 

Rautatiehallitus 
Palkkaukset ........................ . . .. ......... . 
Ylimiiii.ra.isen henkiliikunnan palkkiot . . ...... .. ... . 
Viransijaisten palkkiot .. . ... . ..... . .. . . . .. . ...... . 
Matkakustannukset ........... . ....... . ..... . . . ... . 
V akinaiset elilleet ... . .............. . ... .. .... . . . 
Ylimaara.iset eliikkeet ................ . ..... . ... . . . 
Apuraha eliikelaitokselle ............. . ............ . 
Ammattiopetus ........................ . ......... . 
Paajohtajan kiiyttovarat ....... .. ....... . ........ . 
Liimmitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito ...... . .. . 
Painatuskustannukset .. . .. . .... . . . ............... . 
Sekalaiset menot ......... . .... . ........... . . .. .. . . 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan indeksikoro-

tukset ............................. .. .......... . 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisii- ja kansan-

eliikemaksut ............. . ..... . ..... . ....... . . . 

Ybteensii 

Rautatielaitoksen linjahallinto ja kayttomenot 

Henkilomenot 
Palkkaukset . . ............................ . . . .... . 
Ylimiiii.rii.isen henkiliikunnan ja tyovoiman palkkiot .. 
Viransijaisten palkkiot ..... . ..................... . 
Virantekorahat ja palkinnot tarveaineiden siiiistiimisestii 

Rautatiehallituksen menot olivat 244 849 075 mk ja 
linjahallinnon menot 12 833 978 556 mk eli prosen
teissa menojen kokonaismiiadista 1.87 ja 98.13 %. 

Menojen jakautuminen eri momenteille verrattuna 
edellisen vuoden vastaaviin menoihin selviaa seuraa
vaSlta taulukosta: 

Menomiiiiriit, markkaa 
Lisiiys tal viihennys (-) 

vuonna 1949 

v. 1949 1 

128 472 082 
47 579 991 
1485 365 
4 230 608 

12 913 595 
647 320 
853 330 

6 474 734 
27 549 

5 929 852 
1 289 466 

13 043 799 

12 399 943 

9 501441 

244 849 075 

3 051 322 046 
1026 863 430 

356 645 637 
785 802 831 

v. 1948 

117 836 355 
41085 976 
1 007 859 
4579 745-

11 305 890 
644 850 
791 735 

3 734144 
27 975-

6 336193-
1244 050 

10 704 557 

mk I % 

10 635 727 9.11 
6494015 15.81 

477 506 47.38 
349137 -7.62 

1 607 705 13.49 
2 470 0.38 

61595 7.91 
2740590 73.38 

426 -1.52 
406 341 -6.41 

65416 5.34 
2 339 242 21.85 

12 399 943 

2 017 650 7 483 791 370.92 
+ 44 308 000 

201 296 979 - 755 904 
----;4-;;-3"""5""52~09"""'6 21.64 

2 956 409 984 
1120 051 442 -

348174 798 
682169 673 

94 912 062 3.21 
93 188 012 -8.32 
8 470 839 2.43 

103 633 158 15.19 
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Menon Iaatu 

Matkakustannukset, paivarahat ja korvaus muutto-
1.-ustannuksista .............. . .................. . 

V akinaiset elakkeet . . . ...... . .... . ............... . 
11bna~affiet elakkeet .. .. ... . ... . ... . .... . ..... . . . 
Apurahat elakelaitokselle ............. . ....... . ... . 
Tapaturmakorvaukset ... . .............. ..... .. .. . . 
Muut huoltomenot .............. . ........ ... .... . . 

Kalusto ja kayttoaineet 
Kayttokalusto seka sen kunnossapito ja tarkastus ... . 
Polttoaineet .............. . .... .. ............. . .. . 
Muut kayttoaineet ja sekalainen hankinta .... . .... . 

Rata- ja rakennuksct 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossapito ..... . 
Sahkiivoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennatin- ja 

puhelinjohtojen kunnossapito . .......... .. ...... . 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kunnossapito . . . . 
Lumen ja jaiin poistaminen .... . ... . ............. . 

Liikkuva ka l usto 
Liikkuvan kaluston, tyiikoneiden ja koneellisten lait-

teiden kunnossapito . . ........ .. ........... ..... . 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kaytiista ..... . . . 

Muut asiamenot 
Painatuskustannukset . ........... . ............... . 
Vahingonkorvaukset . . . ..... .. ..... . ............. . 
Verot ....... . ................................ . .. . 
Postilaitokselle posti.n1."lll.jetuksesta suoritettava korvaus 
Sekalaiset menot ....... . ..................... . ... . 
Arvaamattomiin tarp. ministerion kaytettavaksi ..... . 
Arvaamattomiin tarp. rautatiehallituksen kaytettavaksi 
Kuoletukset ... . .. ... ........ . .. . . . ......... .. ... . 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan indeksi-

korotukset . ... . .. . ............................. . 
V altion tyiinantajana suoritettavat lapsilisa- ja kansan-

elakemaksut . ............... . .......... . ....... . 
Pohjois-Suomen havitctyn alueen viran tai toimen hal-

Menomaarat, markkaa LI.says tai vabennys (-) 
vuonna 1949 

v. 1949 I v. 1948 mk I % 

49 308 244 56 827 760 - 7 519 516 -13.23 
304 281148 271920 628 32 360 520 11.90 

22 060 600 18 841 830 3 218 770 17.08 
73 318181 67 088 298 6 229 883 9.29 
34 599 514 21524 227 13 075 287 60.7<1 
10 710 842 7 646 697 3 064145 40.07 

42 477 568 30 674 375 11803193 38.48 
3 059 876 414 3 229 961 243 - 170 084 829 - 5.25 

223 703 400 190 141111 33 562 289 17.65 

1192 602 662 1046 626 842 145 975 820 13.95 

38 549 519 33 827 375 4 722144 13.96 
21787 396 17 347 302 4 440 094 25.60 
59 909162 85177 791 - 25 268 629 -29.67 

1 670 228 26811 286 316 610 383 911 658 29.81 
69 099 3 307 717 - 3 238 618-97.91 

33 934 472 
22 640 754 
2 548 441 
5 000 000 
7 519 153 

155 932 
346 167 

180 884 049 

315 678 727 

234 423 565 

35 210 858 -
28 003835 -

1 782 619 
3 000 000 
7 956 370 -

113 407 
250 000 

151511704 

54 754 457 

1 276 386 -39.09 
5 363 0 1 - 19.18 

765 822 42.96 
2 000 000 66.67 

437 217 - 5.50 
42 525 37.41 
96167 3 .46 

29 372 345 19.39 

315 678 727 

179 669 108 328.14 

tijain paivarahat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 731 335 - 6 731 335 

Linjahallinto yhteensa 112 833 978 556111 756 618 9531+ 1 383 735 8911 
- 306 376 288 

1077 359 603 9.16 

Kaikkiaan 113 078 827 631111 957 915 9321 1 120 911 6991 9.38 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan laskettu 
rahallinen tulos valtionrautateiden liikenteesta v. 
1949 osoitti 936 milj . markan vajauksen. Kun vas· 
taava tulos v. 1948 osoitti 1 684 milj. markan ylijaii· 

man, on v. 1949 rahallinen tulos edelliseen vuoteen 
verrattuna 2 620 milj. markkaa heikorupi eli 155.oo %. 

Tasmallisin luvui.n esitettyina valtionrautateiden 
tulojen ja menojen lisays seka ylijaaman pienentymi· 
nen kayvat ilmi seuraavasta tauluko ta: 

Vuonna 1949 

I 
Vuonna 1948 

I 
Llsays vuonna 1949 

mk mk mk I % 

Tulot .. . . . ......... . .......................... 12 142 887 925 [ 13 642 254 5071 -1 499 366 582 1 65. 15 
Menot • ••••••• • ••• • •••••••• 0 •••• • ••••••••• •• • • 13 078 827 631 11 957 915 932 1120 911 699 1 40.44 

Ylijaama tai vajaus (-) ... .. .... . . .. .. . ... J - 935 939 706 1 1 684 338 575 1 -2 620 278 281 J-155.50 

~ 
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v. 1950. 

Valtionl'Qutateide-n paaoma-arvo. 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kirjanpidon mukaan vuoden 1949 
lopussa . . ... . . o . . ...... . . ... .. . 0 0 .. . 0 0 0 .... .. . 0 .... ...... 0. 0 . .. . .. . 0. 0 .. . . . 

Tii.hii.n on vuonna 1950 tullut lisaa: 
11826 764 212 : -

Uudisrakennusten arvo ... .. . o o ... o .... .. ................ . .. . 2 583 945 291 : -
Duden liikkuvan kaluston arvo o o . . . o ..... .. . . ... . ... . o . . . . . . 624 265 852: -
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita sekii. 

kiiyttokalustoa lukuunottamatta) .... 0. . . . ... . ....... .. .... 241843 298:- 3 450 054 441: -

Tii.stii. on vuonna 1950 vii.hennetty: =======-----,1:-:5"""2""7""6,....,1:-:8,....,.65""3""':-

Vuoden kuluessa poistettu : 
Kiinteistojen arvosta ..... . ... 0 . ...... . . 0 . . ... 0 .... 0 .. 0 0. 50 000:-

3 730 623 : -
6 522418 : -

Tyokoneiden , ... 0 ...... 0 .. 0 0 0 ...... 0 0 0 . .. . .. 0 ... . 
Liikkuvan kaluston arvosta ... o . . . . . o ........... . .... . . . . 

Vuoden kuluessa kuoletettu: 
Kiinteistojen arvosta .. . ... . .. 0 ......... . ........ 0 ..... 0 . 101 824 100: -

14 968 900:-
92 337100:-

Tyokoneiden , . 0 ..... 0 .................. . .... 0 .. . . 
Liikkuvan kaluston arvosta . . ..... o . .... ... o ............. . 219 433 141 : -

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paii.oma-arvo oli siten vuoden 1950 paattyessii. .. 15 057 385 512: -
4 770 874 262:-

559 058 588 : -
Tii.han on lisii.ttavii. uusien rautatierakennuksien 1.-iinteistoarvo, yhteensa ... . . o ... . . . 

seka Hyvinkaii.n paakonepajan rakennusarvo .... . . . . " .................... . .. . 
Koko paaoma-arvo oli siis vuoden 1950 lopussa 1) • .. ... • o ... o .... .. . . . .. ... . . .. . . 20 387 318 362: -

Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiinteistojen 
osalle 10 196 893 173 mk, liikkuvan kaluston 

4 392 687 603 mk ja ltyokoneiden osalle 467 804 736 
mk eli prosenteissa 6706, 29.2 ja 3.2o 

Valtionmutateiden tulot. 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuonna 
1950 13 378 229 273 markkaan. Tastii on vii.hennetty 
suorituksia vieraille rautateille y. mo ja rtakaisinmak· 
suja Tautatien kayttii.jille yhteensii 177 912 587 mk, 
joten kertomusvuoden nettotuloksi jaa 13 200 316 686 

Vuonna 1950 
Tulon laatu 

mk I % 

Henkiliiliikenteen tulot 0 ... 0 . I 3 527 709193 26.73 
Tavaraliikenteen tulot . o 0 ... o 8 678 617 298 65.71 
Muut liikennetulot 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 336154 600 2.54 
Lennatintulot •••••••••• 0 0 0 0 5 465 639 0.04 
Autoliikennetulot • 0 •••• • •••• 125 057 516 0.95 
Korvaus postinkuljetuksesta 0 0 136110 900 1.03 
Sekalaiset tulot 0 •• 0 0 •••• • • •• 391 201540 3.00 

mk. Kun vastaava maara oli edellisenii. vuonna 
12142 387 925 mk, ovat tulot lisii.ii.ntyueet 1 057 928 761 
markalla eli 8. 71 %. 

Pii.iiryhmiinsa lopulliset rtulot jakautuvat vuosina 
1950-1948 seuraavasti: 

Lis&ys vuonna 1950 
Vuonna 1949 Vuonna 1948 vuoteen 1949 

verrattuna 

mk mk mk I % 

3 357 085 834 3 848 421304 170 623 359 5.08 
8 015 808 396 9 030 758166 662 808 902 8027 

159 905 975 232 624383 176 248 625 110.2 
5 469101 6 910 018 - 3 462 - Oo06 

146130 708 157 757 834 - 21073192 -14.42 
140 678 360 98 603 300 - 4 567 460 - 3.25 
317 809 551 267 179 502 73 391 989 23009 

I I I I I+ 1 083 072 875! Yhteensa 13 200 316 686 100.00 12 142 887 925 13 642 254 507 - 25 644114 8.71 
+1 057 428 761 

V altionmutateiden me-not. 

Valtionrautateiden hallinto- ja kunno sapito- ja 
kii.yttomenot olivat vuonna 1950 15 70 081 741 mk, 
oltuaan edellisenii. vuonna 13 07 27 631 mk ja osoit
tivat siten 2 629 254110 markan eli 20.10 % lisiiystii. 

Menoprosentti, s. o. 0 menojen ja tulojen valinen 
prosenlttisuhde oli vuonna 1950 119.oo, vuonna 1949 
se oli 107.71 ja vuonna 1948 87oG5. 

Rautatiehallituksen menot olivat 338 748 868 mk ja 
linjahallinnon menot 15 369 332 873 mk eli proseu
teissa menojen kokonaismaarii.stii 2o1G ja 97.84 %. 

Menojen jakautuminen eri momenteille verrattuna 
edellisen vuoden vastaaviin menoihin selviaii seuraa
vasta taulukosta : 

1) Tii.hau ei ole luettu kiiyttokalustoa, jonka arvo oli kustaunusvuoden lopussa 191 061 05 
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Men om iiiiriit, markkaa 
M e non Ia at u 

v. lll5o 1 v. 1949 

Rautatiehallitus 
Palkkaukset ............................. . ..... .. . 191 599 703 1284720 2 
Ylimii.iiriiisen henkiHikunnan palkkiot .... . ......... . 59 095 713 47 579 991 
Viransijaisten palkkiot . . ................... . ..... . 1 921 765 1485 365 
Matkakustannukset ... . .......................... . 5 729 57 4 230 608 
Vakinaiset eHikkeet ...... ........... . .. . . .... .. .. . 24 91'5 112 12 913 595 
Ylimii.ariiiset elii.kkeet .. . ............... . ...... . . 103 185 647 320 
Apuraha elakelaitokselle ........ . .. .. ........ . .. . . . 
Ammattiopetus ....... . ...... . . .... ....... . ...... . 

950 000 853 330 
5 911 215 6 474 734 

Pii.ii.johtajan kii.yttiivarat ........ .. ..... . ......... . 
Lammitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito . . .. . .... . 

49 962 27 549 
5 409 938 5 929 852 

Painatus1:ustannukset . ............. .. . . .......... . 1186 560 1289 466 
Sekalaiset menot .. ... ........... ... .. .. . ... . ..... . 21414 758 13 043 799 
Peruspa.lkkaisen viran tai toimcn haltijan indeksikoro-

tukset . .... . .... . ............... ..... . ........ . 6 647 142 12 399 943 
Valtion tyiinantajana suoritettavat lapsilisii.- ja kansan-

Llsiiys tai viihennys (-) 
vuonna 1950 

mk I % 

63 127 621 49.14. 
11 515 722 26.31 

436 400 29.38 
1499 249 35.44 

12 001 517 92.94 
390 65 60.38 

96 670 11.32 
- 563 519 -8.71 

22 413 81.35 
- 519 914 - 8.76 
- 102 906 - 7.98 

8 370 959 64.18 

- 5 752 801 -46.39 

elii.kemaksut ........ . ... .. . . .. . .... . . _._. _. ·--·-·-· _ .. _._._..!...._...:.__.--_----"--.--_.--_ _ _:_ _____ -'----12 878 958 9 501441 3 377 517 35.5<1 

Yhteensii. 

Rautatielaitoksen linjahallinto ja kayttornenot 

Henkiliimenot 
Palkkaukset .. . . .......... .. ......... . ..... . ..... . 
Ylimii.iiriiisen henki.liikunnan ja tyiivoiman palkkiot . . 
Viransijaisten palkkiot . .. . . .. . ...... .. ...... . .... . 
Virantekorahat, ylityiikorvaukset, sunnuntaityiikorvauk-

set ja palkinnot tarveaineiden sii.ii.stii.misestii. ....... . 
Matkakustannukset, pii.ivii.rahat ja korvaus muutto-

kustannuksista . .............................. . . . 
V akinaiset elakkeet . ................ ..... . ....... . 
Ylimii.ii.riiiset elakkeet .. . . ... . . . . . ....... .. . ...... . 
Apurahat elakelaitokselle . . ... . .. . .... .. ..... .... . . 
Tapaturmakorvaukset .. .. . . .... ... . . .. . .......... . 
Muut huoltomenot ... .. .. . .. .... . . ........ . ...... . 

Kalusto ja kii.yttiiaineet 

Kayttiikalusto sekii. sen kunnossapito ja tarkastus . .. . 
Polttoaineet ................................ . .... . 
Muut kii.yttiiaineet ja sekalainen hankinta .... . .... . 

Rata- ja rakennukset 

Radan, rata-alueen ja rakeunusten kunnossapito . .. . 
Sii.hkiivoimalaitosten ynnii. vahvavirta-, lennatin- ja 

pu.helinjohtojen kunnossapito ......... .. ...... . . . 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kunnossapito . . . . 
Lumen ja jaii.n poistaminen .. ............... . . .. . . 

Liikkuva kalusto 

Liikkuvan kaluston, tyiikoneiden ja koneellisten laittei-
den lrunnossapito .. .. .. ..... . .. .. .... . ......... . 

Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kii.ytiistii. . ..... . . 

Muut asiamenot 

Painatnskustannukset ....... .. .. . ...... . .. . ...... . 
V ahingonkorvaukset ja palosuojelumenot ........... . 
Verot .......... . . . .. . .. ... .... . . .. . . .. ... . . · · · .. · 
Postilaitokselle postinkuljetuksesta suoritettava korvaus 

338 748 868 244 849 075 

4 485 424 429 3 051322 046 
1243 921473 1026 863 430 

402 350 547 356 645 637 

954 195 191 785 802 831 

61 504 944 49 308 244 
490 751 019 304 281148 
31 897 226 22 060 600 
76 593 355 73 318 181 
43 267 537 34 599 514 
11930 063 10 710 842 

42113 725 42 477 568 
3131210143 3 059 876 414 

241434 411 223 703 400 

1 285 354 747 1192 602 662 

44 065 842 38 549 519 
26 101386 21 787 396 
99 969 252 59 909162 

1 917 768 438 1 670 228 268 
150 126 69 099 

33 964 396 33 934 472 
17 263 499 22 640 754 
3 844197 2 548 441 
5 000 000 5 000 000 

+ 100 838 933 
- 6 939140 38.35 

+ 93 899 793 

1 434102 383 47.00 
217 058 043 21.14 

45 704 910 12.81 

168 392 360 21.42 

12 196 700 24.73 
186 469 871 . 61.28 

9 836 626 44.59 
3 275174 4.46 
8 668 023 25.05 
1 219 221 11.35 

- 363 843 - 0.86 
71333 729 23.34 
17 731011 7.92 

92 752 085 7. 77 

5 516 323 14.31 
4 313 990 19.80 

40 060 090 66. 6 

247 540170 14.82 
81027 117.26 

29 924 0.88 
- 5 377 255 -23.75 

1 295 756 50.84 
- -
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Menomiilirat, markkaa 
Menon laatu 

v. 1950 v. 1949 

Lisiiys tai viibennys (-) 
vuo nna. 1950 

rnk I % 

Sekalaiset menot . . . .. .. ...... . .... . .............. . 
Arvaamattomiin tarp. ministeriiin kaytettavaksi ... . 
Arvaamattomiin tarp. rautatiehallituksen kaytettavaksi 
Kuoletukset ........................... . ... . ..... . 

10 394187 
60 000 

343 522 
214 855 430 

7 519153 
155 932-
346167-

180 884 049 

2 875 034 38.24 
95 932 - 61.52 

2 645 - 0.76 
33 971 381 18.7 9 

Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan indeksikoro-
tukset ................ . . . ............ . ........ . 174 687 225 315 678 727 - 140 991 502 - 44.67 

Valtion tyiinantajana suoritettavat lapsilisa- ja kansan-
elakemaksut ........ . .. . ... ... ...... .. ..... . .. . . 312 786132 234 423 565 78 362 567 33.43 

Pohjois-Suomen hiivitetyn alueen viran tai toimen hal-
tijain paivarahat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 130 431 6 731335 - 600 904,- 8.93 

Linjahallinto yhteensa 115 369 332 873112 833 978 5561+2 682 786 3981 19.7 5 
- 147 432 081 
+2 535 354 317 

Kaikkiaan j15 708 081 741 j13 078 827 6311 2 629 254 110j 20.10 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan lasketJtu 
rahallinen tulos valtionrautateiden liikenteesta v. 
1950 osoitti 2 508 milj . markan vajauksen. Kun vas
taava tulos v. 1949 osoitti 936 milj. markan vajauk-

sen, on v. 1950 rahallinen tulos edelliseen vuoteen 
verrattuna 1 572 milj. markkaa heikompi eli 167.08 %. 

Tasmallisin luvuin esitettyina valtionrautateiden 
tulojen ja menojen lisays seka ylijaaman pienenty
minen kayvat ilmi sew-aavasta taulukosta: 

Vuonna 1950 I Vuonna 1949 

I 
Lisii.ys vuonna 1950 

rnk mk mk I % 

Tulot ................ . ...... . .. .. ......... . . . . 13 200 316 686112 142 887 925 1 1 057 428 761 1 8. 71 
Menot ..... .. .... . ..................... . ...... 15 708 081 741 13 078 827 631 2 629 254110 20.10 

Ylijaamii tai vajaus (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j-2 507 765 055 j - 935 939 706 j -1 571 825 349 1 167.08 

v. 1951. 

Valtionrautateiden piiiioma-arvo. 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kirjanpidon mukaan vuoden 1950 
lopussa .................. . ........................ · .. · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Tahii.n on vuonna 1951 tullut lisaa: 
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 918 912 273: -
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 447 674: -
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakermusten tyokoneita seka 

15 057 385 512: -

kiiyttokalustoa lukuunottamatta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 198 707: - 3 777 558 654: -
========~----------

Tii.sta on vuonna 1951 viihennetty: 18 834 944166:-
Vuoden kuluessa poistettu: 

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

Vuoden kuluessa b:uoletettu: 
Kiinteistojen arvosta . . ......... . . . .. . .................. . 
Tyokoneiden , ...... . . . ............. . . . ... · .. · · · · · 

Liikkuvan kalu ton arvosta ....... . .. . . ... ... . ....... . ...... . 

391000:-
1811363:-
7 409 686:-

152 077 000: -
26 267 900:-

116 01 400:- 303 975 349: -

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten vuoden 1951 piiat tyessa . . 18 530 968 817 : -
Tiihii.n on lisattiivii uu ien rautatierakennuksien kiinteistOarvo, yhteensii . . . . . . . . . . . . 5 908 538 486: -

seka Hyvinkiilin paakonepajan rakennusarvo . .......... . . . ....... . ....... . ... . ____ 1_7_0_19_8_ 3_8_1_:_ 

Koko paiioma-arvo oli siis vuoden 1951 lopussa 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 609 705 684: -

Valmiiden ratojcn piiaoma-arvo ta tuli kiinteisto· 4 914 707 192 mk ja tyokoneiden osalle 652 924 184 
jeu osalle 12 963 337 441 rnk, liikkuvau kaluston rnk eli prosenteissa 69.95, 26.52 ja 3.5 3. 

1) Tiihii.n ei ole luettu kayttokalustoa, jouka arvo oli kertomusvuoden lopus a 255 638 707: -. 
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Valtion1·autatciden t'lblot. 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuonna 
1951 21 660 271 750 markkaan. Tastii. on vii.hennetty 
suorituksia vieraille rautateille y.m. ja takaisinma.)i
suja rautatien kii.yttii.jille yhteensii. 423 969 367 mk, 
joten kertomusvuoden nettotuloksi jiiii. 21 236 302 383 

Vuonna 1951 
Tulon Jaatu 

mk I % 

mk. Kun vastaava maarii oli edellisenii. vuonna 
13 200 316 686 mk, ovat tulot lisaantyneet 8 035 985 697 
markalla eli 60.87 %. 

Piiiiryhmiinsii. lopulliset tulot jakautuvat vuosina 
1951-1949 seuraava ti: 

Lisii.ys vuonna 1951 
Vuonna 1950 Vuonna 1949 vuoteen 1950 

verrattuna 

mk mk mk I % 

Henkiloliikenteen tulot .. . .. . 4 710 016 791 22.18 3 527 709193 3 357 085 834 1182 307 598 34.08 
Tavaraliikenteen tulot . ...... 14 778 693 688 69.59 8 678 617 298 8 015 808 396 6100 076 390 70.26 
Muut llikennetulot .. ........ 597 856 569 2.82 336154 600 159 905 975 261 701 969 77.85 
Lennatintulot .............. 5 618 712 0.02 5 465 639 5 469101 153 073 2.80 
Autoliikennetulot • 0 0 •••••••• 202 482 902 0.95 125 057 516 146130 708 77 425 386 61.91 
Korvaus postinl'Uljetuksesta .. 184 445 380 0.87 136110 900 140 678 360 48 334 480 35.51 
Sekalaiset tulot ............. 757188 341 3.57 391 201 540 317 809 551 365 986 801 93.56 

Yhteensa 121 236 302 383I100.oo Is 200 316 6861 I 2 142 887 925 1 8 035 985 6971 60.87 

Valtionmutateiden menot. 

Valtionrautateiden hallinto-, kunnossapito- ja kii.yt
tome~ot olivat vuonna 1951 20 505 006 820 mk, 
oltuaan edellisenii vuonna 15 708 081 741 mk ja osoit
tivat siten 4 796 925 079 markan eli 30.54 % ,Jisii.ystii.. 

Menoprosentti, s.o. menojen ja tulojcn vii.linf'n pro
senttisuhde oli vuomHl. 1951 96.44, vuonna 1950 se 
oli 119.00 ja vuona 1949 107.71. 

Menon Ia at u 

RautatiehalLitus 
Palkkankset __ . __ . . _ . ________ _ . . . __ _ .. _ .. _ . ___ . . __ 
Ylimaarii.isen henkilokunnan palkkiot • 0 •• 0 ••• 0 0 • ••• 

Viransijaisten palkkiot . _ . .. ______ .. _ . . __ .. _ ... . _. _ 
Matkaknstannukset __ ........ _ . _ . __ . _ . . _ . ....... _ . _ 
V akinaiset elakkeet ........ . ... . .. .. ..... .. ... ... . 
Ylimaaraiset elilleet .... . ... ... .. . ............ .. . 
Apuraha elakelaitokselle . _ ..... ___ .. __ __ . ___ . . _ . ... 
Ammattiopetus ••••••••••••• 0 •••••• •• ••• ••• ••• • •• • 

Paajohtajan kayttovarat . __ . ___ ... __ ... __ . ____ . . __ 
Lammitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito __ .. . .. . .. 
Painatuskustannukset -·- . _ .. _ ... _____ .. . __ .... -- . _ 
Sekalaiset menot .. __ .. _ .. _ .. _ .. _ . ... ___ ... _ . . ..... 
Liikennetaloudellisen tutkimuslait. perustam. _ . _ ... _ . __ 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan indeksikoro-

tukset _ . __ . _ . __ . _ . __ . . ___ . ___ .. ___ . __ .. __ . _ . __ __ 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja kansan-

elakemaksut ... _ ..... . . _ .... _ .. __ .. __ . __ . ____ .. _ 

Yhteensa 

Rautatielaitoksen linjahallinto ja kayttomenot 

Henkilomenot 
Palkkaukset _ .... ___ ... . _ . _____ . _ .. __ ... _ . ___ ..... 
Y li.miiii.raisen henkilokunnan ja tyovoiman palkkiot .. 

: Viransijaisten palkkiot _. _____ .. . _. __ ... _ .. __ .. _. __ 

I Virantekorahat ja palkinnot tarveaineiden siiiistiimisesta 

Rautatiehallituksen menot olivat 425 533 426 mk 
ja linjahallinnon menot 20 079 473 394 mk eli pro
senteissa mcnojen kokonaismaii.rastii 2.07 ja 97.93 %

Menojen jakautuminen eri momentcille verrattuna 
edellisen vuoden vastaaviin menoihin selviiiii. seuraa
vasta taulukosta: 

Menomliarat, markkaa 
Llsiiys tai vahennys (-) 

vuonna 1951 

v . 1951 I v. 1950 mk I % 

216 328 376 191599 703 24 728 673 12.91 
69 335 946 59 095 713 10 240 233 17.33 
2 737 434 1 921 765 815 669 44.44 
6 256 749 5 729 857 526 892 9.20 

37 776 938 24 915112 12 861826 51.62 
1 404 935 1038185 366 750 35.35 

962 400 950 000 12 400 1.31 
6 589 459 5 911215 678 244 11.47 

49 683 49 962 - 279 - 0.56 
6 075 667 5 409 938 665 729 12.31 
1974 795 1186 560 788 235 66.43 

26 681 689 21414 758 5 266 931 24.60 
1 771192 - 1 771192 100 

31551368 6 647142 24 904 226 374.68 

16 036 795 12 878 958 3157 837 24.52 

425 533 426 338 748 868 + 86 784558 
- 279 25.62 

86 784 558 

5 116 231230 4 485 424 429 630 806 801 16.06 
1 566 546 607 1 243 921473 322 625134 25.94 

486 967 541 402 350 547 84 616 994 21.03 
1198 697 215 954195191 244 502 024 25.62 
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Mcnomiiiiriit, markkaa Lisilys tai vahennys (- ) 
vuonn:. 1951 

Me non laatu 
v. 1951 I v. 1950 mk I % 

I 
I 

78 348114 61 504 944 16 843170 27.39 
Matkakustaunukset, piiiviirahat ja korvaus muutto-

kustannuksi.sta ............. . ... .. .............. . 
V aldnaiset eHlkkeet .............. ... .. . .... . ..... . 835 244 299 490 751'019 344 493 280 70.20 
Ylimiiiiriii.set eliikkeet .................. . ... . ..... . 43103 091 31 897 226 11205 865 35.13 

78 937 600 76 593 355 2 344 245 3.06 
56 327 569 43 267 537 13 060 032 30.18 
14 541 444 11930 063 2 611 381 21.89 

Apurahat eliikelaitokselle . ........................ . 
Tapaturmakorvaukset . . . . . ...... . .. . ......... . ... . 
Muut huoltomenot ............................... . 

Kalusto ja kayttoaino e t 
Kayttiikalusto sel{ii, sen kunnossapito ja tarkastus ... . 
Polttoaineet .. ... . ....... . .. . ......... .. . .. ..... . . 

65 437 327 42113 725 23 323 602 55.38 
4 353 020 688 3 131 210143 1 221 810 545 39.02 

Muut kayttoaineet ja sekalainen hankinta .... .. .. . . 318 024 422 241434411 76 590 011 31.72 

R a t a- j a r a k o n n u k s e t 
Radan, rata-alueen ja rakennusten 1.<mnossapito ..... . 
Sahkovoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennatin- ja 

puhelinjohtojen kunnossapito ................... . 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden ktmnossapito . . . . 
Lumen ja jiian poistaminen ..... . ... ............. . 

154 427 39 1 285 354 747 263 073 092 20.47 

58 565 894 44 065 842 14 500 052 32.91 
29 246 962 26101386 3145 576 12.05 

190 554 266 99 969 252 90 585 014 90.61 

Liikkuva kalusto 
Liikkuvan kaluston, tyokoneiden ja koneellisten lait-

teiden kunnossapito .......................... . . . 
Korvaus vieraan liik1.-uvan kaluston kaytosta ....... . 

2 496187 688 1 917 76 438 578 419 250 31.61 
234 658 150 126 84 532 56.31 

Muut asiamenot 
Painatuskustannukset ..... . ... . .................. . 57 090 692 33 964 396 23 126 296 68.09 
V ahingonkorvaukset ............. . ........ . ...... . 49 951 086 17 263 499 32 687 587 189.35 
Verot ......... .. ..... . ... . .. .. .................. . 4149 087 3 844 197 304 890 79.31 
Postilaitokselle postinku ljetuksesta suoritettava korvaus 
Sekalaiset menot ................................. . 

5 000 000 5 000 000 - -
11 743 698 10 394187 1 3-49 511 12.98 

Arvaamattomiin tarp. ministerion kaytettiiviiksi . . .. . . 7 445 60 000 18 445 30.74 
Arvaamattomiin tarp. rautatiehallituksen kiiytettaviiksi 315 431 343 522 - 28 091 - 8.91 
Kuoletukset ..................................... . 280 018 936 214 855 430 65 163 506 30.31 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan indeksi-

korotukset .... .. ..... . ............... . .. . ...... . 735 631 904 174 687 225 560 944 679 321.12 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisii- ja kansan-

eliikemaksut ............. . ................ . ... . . 394 733 904 312 7 6132 81 947 772 26.20 
Pohjois-Suomen hiivitetyn aJueen viran tai toimen hal-

tijain paiviirahat............................. . .. 6 115 757 6130 431- 14 674 - 2.39 

Linjahallinto yhteensii '! 20 079 4 73 394115 369 332 8731 +4 710 183 28i:: 
- 42 765 30.64 

4 710 140 521 

Kaikkiaan /20 505 006 820 /15 708 081 7411 4 796 925 079/ 30.54 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan laskettu 
1'ahallinen tulos valtionrautat eiden liikenteestii v. 1951 
osoitti 731 milj. markan ylijaiimiin. Kun vastaava 
tulos v. 1950 osoitti 2 508 milj. markan alijiiiimiin, 

on v. 1951 rahallineu tuJ.os edelliseen vuoteen ver
rattuna 3 239 milj. markkaa parempi eli 123.62 %. 

Tiismiillisin luvuin csitettyinii valtionrautateiden 
tulojen ja menojen lisiiys scka ylijaiimiin suurentu· 
minen kiiyviit ilmi seuraavasta taulukosta: . 

Vuonna 1951 

I 
Vuon·na 1950 

I 
Lisliys vuonna 1951 

mk mk mk I % 

'fulot ........... . ........................... .. 21 236 302 383 1 13 200 316 686 1 8 035 985 697 [ 60.87 
M:enot • 0 ••• • • •••••••••••• • ••• • • •••••••••••• ••• 20 505 006 820 15 708 081741 4 796 925 079 30.54 
Ylijiiiimii tai vajaus (- ) . .... .... ........ ..... ·I + 731 295 563 1 -2 507 765 055 1 3 239 o6o 618 1 123.62 

Helsingissa, rautatiohallituksessa, huhtikuun 15 piiivanii 1953. 

H. ROOS. 
14 Arvi Nikkila. 
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