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J ARNV AG S STYRELSENS BERATTELSE 
FOR AREN 1949-1951 . 

ALLMAN 

Jiirnvagstrafiken ar som bekant konjunktur
kanslig-trafikmangden varierar direkt efter de 
perioder av hausse och baisse, som forekomma 
i det ekonomiska liveto Som bakgrund for en 
oversikt av jarnvagarnas verksamhet ar det 
darfor pA. sin plats att i korthet A.terkalla i 
minnet den utveckling, som agt rum pA. det 
ekonomiska livets omrA.deo 

Aren 1949-1951 utgora i Finlands ekono
miska liv en tid av rask utveckling och livlig 
verksamheto Utmarkande for denna tid ar pro
duktionsstegring och jamsides harmed national
inkomstens okningo D etta faktum A.terspeglas i 
statistiska centralbyrA.ns berakningar rorande 
nationalinkomsten, i vilka mangden av de varor 
och tjanster, som A.rligen producerats och 
presterats av samhiHlet, uppges i sil.val brutto
som nettovardeno D en reala nettonational
produktionen, angiven i indextal (A.r 1938 = 100), 
har A.r 1949 varit 117, A.r 1950 123 och A.r 1951 
144o 

Vid betraktande av de olika naringsgrenarnas 
utveckling kan det konstateras, att man i lant
och skogshushA.llning nA.tt nivA.n fore andra 
varldskrigeto I industri och byggnadsverksam
het har denna nivA. vida overskriditso D en in
dustriella produktionens volymindex for A.ren i 
frA.ga var jamfort med A.r 1938 140, 150 och 177 0 
D e motsvarande siffrorna for byggnadsverksam
heten voro 161, 166 och 1680 

Utrikeshandelns utveckling har forsiggA.tt i en 
liknande uppA.tgA.ende riktningo I borjan av A.r 
1949 tillstramades exportmarknaden visserligen 
med den pA.foljd, att markens varde devalvera
des tvA. gA.nger under namnda A.r, men mot 
slutet av A.ret upplivades vil.r export pA. nytto 
I foljande A.rs handel utbyte narmade man sig 
redan den nivA., som rA.dde fore .k.riget, och 
under A.r 1951 overskreds den for den f.ria ut
forselns del (krigsskadestanden ej inbegripna) 
med 5 och for inforselns del med 12 %0 Varlds
marknadens prisutveckling var gynnsam for oss 
under hela tiden i frAga, om ock den fran var 
synpu:nkt under 1950 visade tecken pa forsam
ring, villwt berodde pA. importprisernas stegringo 
Under det senaste oversiktsltret blev forhA!landet 
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mellan export- och importpriserna mycket for
mA.nligto Vi sa hojda impo.rtpriser borjade 
sjnnka frooom o mars 1951, medan priserna pA. 
travaror och traforadlingsprodukter pa varlds
marknaden fortsattningsvis steg anda till ars
sluteto Harvidlag var forhil.llandet mellan vA.ra 
export- och importpriser (terms of trade) ca 77 % 
och volymen av var utforsel narmelsevis 22 % 
hogre an ar 1950o Pa sommaren 1951 borjade 
emellertid vissa tecken pA. konjunkturernas for 
svagande gora sig markbarao I Forenta Staterna 
sanktes prise.rna pa cellulosao England och de 
vasteuropeiska landerna borjade i foljd av sina 
betalningsbalanssvarigheter reglementera import
priserna och inskranka inforseln i synnerhet i 
frA.ga om travaror och traforadlingsproduktero 
Vart pi!. utrikeshandel baserade e.konomiska liv 
ar konjunkturldi.nsligt, ty vA.r utforsel omfattar 
20-25 % och var inforsel ca 20 % av var brutto
nationalproduktiono Salu:nda har prisutvecklin
gen pA. varldsmarknaden en direkt inverkan pA. 
vart ekonomi ka livo A andra sidan ar Finlands 
andel i varldshandeln endast Oo o % och aven 
for traforadlingsprodukternas del endast 15-20 
%, varfor vi ej ha mojligheter att stort pave1oka 
de i vA.r utrikeshandel gallande prisernao 

En i jamforelse med det foregaende ofOr
delaktig foreteelse ar di:iremot den fortsatta 
forhojningen av kostnadsnivan, som under 
oversiktsperioden gj ort sig mark bar i vltrt eko
nomiska livo Inflationen efter andra varlds
kriget borjade redan utji:imnas omkring ar 1949o 
Namnda ar praglas av ett relativt lugn i fraga 
om saval pris- som loneutvecklingeno Partipris
index steg under A.ret med endast 3o1 %· 
De av indexet omfattade utlandska varorna 
blevo 9o1 % och de inhemska varorna Oo s % 
dyrareo Orsaken till stegringen voro deval
vationerna, ty priserna angivna i utlandskt mynt 
gingo stadigt nedato Pa grund av den prissteg
ring, som fororsakades av devalvationerna och 
upphavandet av vissa stodpremier, rubbade 
ftoeden pa arbetsmarknaden mot slutet av ar 
19490 De i borjan av foljancle ar beviljade 
gropforhojningarna om 7 0 5 % formadde int att 
lugna aktiviteten pa l6nefronten, utan utveck-
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lade sig situationen till ett hot om generalstrejk, 
som upphorde forst, dA. F -avtalet i maj kom 
till st!nd. Harvid hojdes arb t tagarnas loner 
med 15 % och bundos vid levnadskostnadsin
dexets poiingtal 860. D e loneoroligheter, som 
foregingo detta avtal, fororsakade tillsammans 
med prishojningarna en inflationspsykos, och 
inflationen brot Anyo los. Dess fart okades av 
den prisstegring, som F-avtalet medfort, samt 
av hojningen av pri erna pA lantbrukspro
dukterna. Loneaktiviteten borjade Anyo pA 
hosten samma Ar. Som en foljd harav hojdes 
den allmanna avloningsnivAn med 8 % enligt 
det A-avtal som slots i oktober. En hel d 1 
friktion och meningsskiljaktigheter ha forekom
mit vid tolkningen ocb tilliimpandet av dessa 
bAda avtal, och tills vidare iir man ej fulit pA 
det klara med, hur stor inverkan de haft p! 
lonenivan. At tjiinstemiin beviljados lonefor
h6jningar i juli 1950 och mars 1951. Hojningen 
av loneniv!n utgjorde inom industrin ca 50 %. 
i skog arbetena 50-60 %, inom lantbruket ca 
30 %. byggnadsverksamheten ca 71 % och for 
tjiinstemiirmen, beroende pa loneklass, 38-56 %
Av n priserna stego under ar 1950 avseviirt. 
mem an ll.ret forut . Partiprisindexet hojdes 27% 
och levnadskostnadsindexet trots stodprernierna 
ca 20 %- Till partiprisindexet ht-t.nforda import
varor, vilka utgora ca 1 / 3 av den varumangd 
som omfattas av indexberiikningen, blevo 17 . 3 % 
och de inhemska varorna ca 30 % dyrare. D en 
inhemska prisnivAn hade alltsll. av evart over
skridit den internationella. Ar 1951 har i fraga 
om lon utvecklingen varit lugnt, iiven om upp
atskridandet av lonerna i viss man torde ha 
fortgat.t. Priserna daremot ha fort attningsvis 
stigit. Hojningen av partiprisindexet undet det 
senaste oversiktsAret utgor 34 % - Av de del
faktorer. som inverka pA namnda index, teg 
indexet for skogsbruksprodukterna over 90 %. 
for industriprodukterna 40 % och lantbruks
produkterna 20 %- For importvarornas del ut
gor hojningen i medeltal 20 %-

Trafikmii.ngdeu. 

Det raska uppsvinget av vart lands industriella 
produktion och utrikeshandel medforde aven en 
kraftig okning i godstrafiken. Huru trans
porterna fordelas mellan de olika befordrings-
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formerna. kan tills vidare ej med siikerhet sagas, 
da de statistiska uppgifterna om transport
viisendet i Finland, med undantag av jiirn
viigs tatistiken, a.ro bristfalliga. PA grund av 
den speciah.mdersokning, som den ar 1951 genom 
centralorganisationernas for va.rt naringsliv for
sorg tillsatta Konsultativa Kommis ionen for 
Produktionens Transportiirenden utfort, kan 
emellerticl den slutsatsen ch-agas, att ungefiir 
hiilften av procluktionens samtliga (vagn last
trafik forutsattande) masstransporter tillfaUer 
jarnviigen, medan den andra hiilften ker pA 
landsvii.g eller sjoledes. Under !ren 1946- 194 
overskredo de pA jiirnviig befordrade godsmang
derna drygt medoltalen for godstrafiken pa 
1930-talet och niirmade sig det toppresultat om 
15.1 milj. ton, som naddes Ar 1937. I jamforeise 
harmed utgjord ar 1949 en tamligen stiiia 
trafikperiod. Den befordrade tonmiingclen var 
13.9 miljoner och tonkiiometerantalet 3. o mii
jarder. vilka siffror, jiirnfort med 1948 Ar niva, 
bety lde en min kning pa 10 resp . 15 % - Ar 
1950 okades godstrafiken ater, sa att tonmiingden 
gick upp till 15. s miljoner och antalet tonkilo
meter till 3. 4 miljarder. Under det senaste 
oversiktsaret 1951 var godstrafiken omfattning 
rekordartad. D en befordrade godsmi:ingden ut
gjorde 19. 5 miljoner ton och antalet tonkilo
meter· 4. 4 miljarder. 

Tedanstaende tabell visar mede!Lalet av clag
ligen lastade vagnar samt vagn overskottet ( +) 
eller -underskottet (-). Siffrorna Aterge AskAclligt 
andringarna i d n ekonomiska aktiviteten. Ar 
1949 kiinnetecknades av vagns1.mder kott. De 
ovriga aren under ovorsiktsperioden Ater aro 
underskottsbetonade. PA hosten 1950 gick an
talet la tningar visserligen nedltt i foljcl av 
strejkerna fo1·e A-avtalot. Menlig och Ia t
ningssiff.ror minskande verkan hade aven den 
i april 1950 intraffade lokmannastrejken, som 
varade i 5 dagar och fororsakades av menings
skiljaktigheter angaende pension beiopp. Un
der det sista oversiktsarct var vagnsundersknt
tet storst och holl sig envist vid niirmare 3 000. 
De anforda siffrorna torde emellertid inte aterge 
den verkliga bristen pa godsvagnar, ty under 
vagnsbrist besttilla kundema uppenbart torre 
mangder av vagnar an vad de i sjtilva verket 
bebova, for att plt detta siitt oka ina moj
ligheter· att fa vagnar till sitt forfogande. 

Medclantalen clagligen lastade vagnar samt 
vagnsoverskottet ( +) eller -undorskottet (- ). 

.A r 1950 Ar 1051 

.Januari •••••••• 0 0. 0 • ••••• • • 3 848 +3 611 4 385 + 388 4877 - 1545 
Februari • 0 ••••••••••••••••• 4 441 +2 531 4 942 880 4 849 -2 799 
Mars •••••••••••• 0 •••••••••• 4 470 +2 654 5 094 862 4 514 -3 006 
April ••••••• 0 •••••••••••••• 4 238 +3 291 4 777 78 5 081 -3 165 
Maj ••••••• 0 •••••••••••••• 0. 4 397 +3 561 4 07 - 1002 5 427 -2 890 
Jtmi ••• 0 •• ••••• ••• • •• • •• ••• 4 403 +2 739 5 402 - 1500 6 028 - 2 931 
Juli ....................... 4 555 +2 436 4 516 748 5 896 - 2 919 
Augusti ••• • 0 ••••••••••••••• 4 783 + 1 821 5 770 - 669 6 099 -3 330 

eptember •• • ••••••• 0 ••••••• 5 417 + 207 5 180 + 206 6 083 -3 364 
Oktober .. .............. . ... 5 365 + 24 4 725 + 1 887 6 184 - 3 331 
November ............ . ..... 5 487 + 417 5 426 + 262 5 966 -2 274 
December ••• • ••••••••• 0 •••• 4 576 + 1 328 4 872 - 544 4 756 - 1245 



Transportverksamheten pa jarnvagarna har 
en karaktar av massabefordring, och sa utgor 
vagnslasttrafiken inom den over 94 % av samt
liga godstransporter. Befordringsstrackan i 
vagnslasttrafiken i medeltal, som 1938 var ca 
164 km, hade till ar 1949 forlangts till 214 km 
och var 1951 226 km. Den fore 1949 intraffade 
okningen av avstanden torde till storsta de1en 
bero pa den konstruktionsforandring i transport
forhallandena, som forlusten av vis a bandelar 
vid fredsslutet medfort. Den sedermera fortsatta 
forlangningen torde vara en foljd av det eko
nomiska livets allmanna aktivisering. Som 
exempel mil. anforas, att man annu ar 1950 
beraknade att ca 17 % av Finlands skogar be
finna sig utanfor gransen for en 1onsam ~;~.vverk
ning, men stegringen av travarupriserna forde 
sedermera t.o.m. de avlagsna trakterna inom 
kretsen for avverkningarna, vilket ater for sin 
del aven medforde en forlangning av beford
ringsstrackorna inom jarnvii.gstrafiken. 

Persontrafikens utveckling bar under over
siktsperioden varit avsevart jamnare an godstra
fikens. De toppsiffror, som tiden omedelbart efter 
kriget uppvisar, ha ej pa nytt uppnatts, men 
trafiken bar icke desto mindre varit avseviirt 
livligare an pa 1930-talet. Nedanstaende \1-PP
stiillning aterger persontrafikens utveckling. 

Ar 1948 48.7 milj. resor 2.24 miljard.personkilom. 
>) 1949 43.9 >) 2. 08 >) >) 

>) 195045.7 2.18 
»195145.1 2.28 

Minskningen i persontrafiken under over
siktsperioden torde delvis hero pa biltrafikcns 
okade konkurrens. Framsta or aken torde 
emellertid vara, att resandet eftor krigen var 
ovanligt livligt. Hemfor1ovade man ocb den 
frAn det avtradda Karelen forflyttade befolk
ningen sokte efter den plats dar de slutligt 
kunde bosatta sig, och rorligheten torde forst 
efter Ar 1948 ha ll.tergAtt till det normala. 

Huru de okade transporterna ·verkade pa tra
fikmiingden pa jarnvagsniitet, iir svl\,rt att med 
exakthet askadliggora. En viss uppfattning om 
trafiktiitheten kan man emellertid fa, om man 
med varandra jamfor antalet befordrade axel
kilometer per bankilometer under olika ar . 
Detta relationstal var Ar 1949 251 400 och hade. 
da man kom till ar 1951, gatt upp till 282 660, 
vilket betydde en okning om over 11 %-

Okandet av banuiitets prestationstorm1 ga. 

Betrakta vi de forutsiittningar, som for ut
forandet av de ovan beskrivna transporterna 
statt statsjarnvagarna till buds, a bor den 
strukturforandring tagas i beaktande, som efter 
~rigen drabbat transportforha.Ilandena i bela 
Otra Finland, sedan de karelska banorna, Saima 
kanal samt hamnarna i Viborg ocb dess omnejd 
gatt forlorade. Industriens omplacering och 
produktionens avsevart okade naturliga trans
portbehov stallde pa trafiken dessutom sina 
sarskilda krav. Den buvudsakliga delen av vara 
framsta travaruomradens produktion maste pa 
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grund av de forandrade forballandena ledas 
langs Savolax-banan till konsumtionsplatserna 
och for utforselns del till Kotka och Fredriks
hamns hamnar. Vart banniit har till storsta 
delen byggts att motsvara 1930-talets bebov, 
och i borjan av oversiktsperioden hade man i 
brist pa erforderliga medel annu inte kunnat 
anpassa det efter den nya situationen. Tag
expeditionsavstanden voro langa och bangardarna 
tranga. Deras kapacitet har pa lAngt nar inte 
alltid riickt till att ga i land med trafiken. Denna 
bristfalligbet har tydligast framtratt i fraga om 
korsningsstationer och rangeringsbangardar. 
Synnerligen svara ha vintermanaderna varit, dA 
verksambeten pa vaxlingsryggarna blir lang
sammare ocb rangeringsarbetet aven i ovrigt 
tar mera tid i ansprak . Pa grund harav ha 
godstag alltfor ofta varit tvungna att t.o.m. i 
timtal pa narbelagna trafikplatser vanta pa 
tillfiille att komma in pa en korsningsstation. 
Da man aven under vantetiden maste halla 
fullt arbetstryck i lokpannorna och da det be
hovs mycken energi for att fa de stelnade vag
narna i rorelse, bar en oproportionerligt stor 
bransleforbrukning och en overflodig belastning 
av materielen varit foljden. Trafiken har ofta 
forlangsammats till den grad att det pa dopa
stationer uppstatt brist pa lokomotiv. Vagn
parkens omloppstid har forlangts, vilket Mer 
har okat vagnbristen och fordrojt godssand
ningarnas framkommande. I fraga om persona
len har denna fordrojning betytt okade antal 
arbetstimmar med ersattningar for overtids
arbete utan motsvarande tillaggsprestation. DA 
det ju ar ldart, att detta bannatets kapacitets
underskott utgjort ett ansenligt forlustmoment i 
riikenskapsavslutningen samt nedsatt jarn
vagarnas konkurrenskraft, har den huvudsak
liga uppmarksamheten aven under denna over
siktsperiod fortfarande fasts vid kapacitetens 
okande. Darfor har man gatt over till en tyngre 
skenlaggning jiimfort med tidigare, utvidgat 
bangardar samt byggt nya omfartsstallen ocb 
dubbelspar pa de livligast trafikerade bande
larna. 

Under kriget och de pMoljande aren hade man 
pa grund av svArigheterna med finansiering och 
att erhalla arbetskraft och material ej kunnat 
fornya bannatets skenlaggning i den omfattning 
som dels trafiken ocb dels ralernas utslitenhet 
skulle forutsatt. En stor del av ralerna var 
ocksll. overariga. Detta pAvisades i SYJmerhet 
om vintrarna av dagliga talrika fall av ralbrack, 
vilket pA sina stallen gjorde trafiken rentav 
farlig. Den latta skenlaggningen pa manga ban
delar utgjorde ett hinder for anvandningen av 
tunga loktyper och forsvagade barigenom dessa 
banors prestationsformaga. 

Som en av de viktigaste Meruppbyggnadsupp
gifterna under oversiktsperioden har salunda 
betraktats skenlaggningens fornyelse i den man 
som materialtillgangen det medgivit. Forutsatt
ningarna hiirfor ha aven forbattrats tack vare 
det in.hemska ralvalsverkets nagot okade 
leveranser ocb i utlandet gjorda upphandlingar. 
Riilerna pa den svarast belastade Savolax-banan 
hade man redan ar 1948 borjat utbyta mot 
sadana om 43 kgfm, och pA strackan Kouvola-
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Pieksamaki blevo arbetena utforda under ar 
1949. Harefter kunde man pll. namnda handel 
overga till anvandning av lokomotiv av serien 
Trl, vilket innebar en ansenlig okning av presta
tionsformll.gan. Pll. strackan Pieksamaki- Haa
pamaki ar man likasll. i berll.d att overga till 
anvandning av raler om 43 kgfm, och banan 
Kontiomaki-Iisalmi har omlagts med raler om 
30 kgfm. Dll. utvecklingen, driven av ekonomiska 
krav och konkurrensen, fortsattningsvis forut
satter alit tyngre materiel och storre hastighet, 
togs pll. statsjarnvagarna under ll.r 1951 i an
vandning en ny och jamfort med de tidigare 
starkare raltyp om 59. 7 4 o kgfm . Med kredit, 
som Finland beviljades av Belgien, kunde av 
denna ral med dartill horande bindningsskenor 
importeras sa mycket, att bada huvudsparen pa 
bandelen Fredriksberg- Riihimaki med undan
tag av vaxlarna darmed kunna skenlaggas. Ar
betet har dock ej hunnit slutforas under over
siktsperioden. Forutom forenamnda fornyelsear
beten utfordes avon andra ralutbyten, och upp
gar den med nya raler lagda banlangden till 
narmare 500 km. Vidare mil. namnas, att man 
mot slutet av oversiktsperioden fick i gang 
arbetet for overbyggnadens makadamisering, 
vilket betyder en kannbar forbattring av banans 
farbarhet och dessutom medfor anmark
ningsvarda inbesparingar i underhA.llskostna
derna. 
Delvis med for arbetsloshetens bekampande be
viljade anslag har man fortsatt byggandet av 
sadana dubbelspar, varmed arbetena redan tidi
gare paborjats. Ar 1949 ktmde ett dubbelspar 
om ca 4 km mel!an Kuopio och Iloharju bringas 
i trafikerbart skick. Under pafoljande ar full
bordades mellan Lahti- Uusikyla och Lahti
Herrala ett andra spA.r, sa avon mellan Tam
merfors- MessukyUi under det sista oversikts
aret. Dessutom ha arbeten varit i gang pa dub
belsparsarbetsplatserna mellan Tavatehus-Lem
piHila, Herrala-Riihimaki och Kouvola-Inke
roinen. 

Betydliga arbeten for bangardarnas utvidgande 
ha utforts i Fredriksberg, Riihimaki, Tammerfors 
Seinajoki, Uleaborg, Kuopio, Kotka- Hovinsaari 
och Fredrikshamn- Hillo . PA grund av anslagens 
litenhet aro utvidgningarna emellertid otill
rackliga, och det torde annu gA flere ar, fon·an 
ens de viktigaste rangeringsbangll.rdarna ktmnat 
forses med alla de spAr och tekniska redskap, 
som kravas av trafiken. 

De svarast bela tade bandelarnas prestations
formaga har man aven sokt oka genom att 
bygga koncentrerade vaxelanordningar. Dessa 
mojliggora ett snabbare utforande av sadana 
goromal, som pll. enkelspll.riga bandelar aro for
knippade med skotseln av tll.gmoten, varutover 
de oka tagsakerheten och medfora ansenliga in
besparingar i personalutgifterna. 

Al·betena for· istll.ndsattandet av de tmder 
kriget forstorda banorna i N ordfinland ha varit 
i gang sedan ll.r 1944. D e hade ocksA. redan ar 
1947 bragts i trafikerbart skick, med undantag 
av bandelarna mellan Avasaksa-Kauliranta 
och Kemijarvi- K elloselka. Sistnamnda bana 
trafikerades visserli.gen om vintrarna langs pa 
Kemi alv lagt spar. Broarna voro omellertid 

provisoriska och ha under oversiktsperioden 
ersatts med bestAende sll.dana. Storst bland 
dessa aro Ounasjoki, Suutarinkorva, Tengelion
joki och Kemijarvi broar, vilka alia blevo full
bordade ll.r 1951. 

Nya jiirnviigsbyggnader. 

I det betankande, som den for utarbetande av 
lag om jarnvagsbyggnader under ll.ren 1947-
1951 tillsatta kommitten overlamnade till 
statsrll.det, hade bland de banor, vars byggande 
skulle vara av mest brll.dskande natur, namnts 
forbindelsebanan Parikkala- Simpele samt jarn
vagen Orivesi-Jamsa, av vilka den senare redan 
i aratal varit tmder arbete. Den forstnamnda 
kunde redan den 1. 12. 1947 oppnas for begransad 
trafik, men slutligt fardig blev den forst ar 1949. 
Sa=a ar fullbordades aven banan Kovjoki
Nykarleby. Banan Orivesi- Jamsa oppnades 
for fullstandig trafik ll.r 1950. Arbetena for 
fullbordandet av banan paga emellertid alltjamt, 
och fortsattningen av banan till Jamsankoski 
samt Olkkola forgreningsbana aro fortfarande 
under arbete. Pa jarnvagsbyggnaderna mellan 
Suolahti- Haapajarvi och Kontiomaki-Taival
koski ha arbetena, som varit avbrutna, ater 
fortsatts med tillhjalp av saval inom ramen foe 
statsanslaget beviljade medel som av arbetslos
hetsanslag. Nya jarnvagsbyggnader som satts i 
gang under oversiktsperioden, aro de pA. 
strackorna Joensuu- Kovero, Siilinjarvi-Juan
koski och Murtomiiki-Otanmaki. Av dessa har 
det sistnamnda ansetts vara bradskande. 

Dll. forutom de nya banorna aven tages i 
beaktande Raumo jarnvag, som inlosts ar 1950, 
har statsjarnvagarnas egen banlangd okats m d 
95 km eller fran 4 704 km till 4 799 km. 

Okandet av rullande materiel. 

Under tiden efter andra varldskriget ha 
ansenlig del av de lokomotiv, som varit ibrul( 
pll. jarnvagen, varit overariga. Lokomotivens 
overarighet gor trafikskotseln osaker och ar eko
nomiskt ofordelaktig, emedan underhll.llskost
naderna for en sliten materiel bli oproportioner
ligt hoga och branslefOrbrukningen halles for 
stor. Man har darfor under oversiktsperioden fast 
allvarlig uppmarksamhet vid anskaffningen av 
nya lokomotiv. D en ar ocksa en av de viktigaste 
ll.teruppbyggnadsuppgifterna. D e inhemska lo
komotivfabrikernas leveranskraft har emeller
tid - i foljd av krigsskadestAndsarbetena -
fortsattningsvis varit lag. Under ar 1949 kunde 
de tvA senast byggda nya lokomotiven av 
serie Hrl hanfo1·ande sig till det ar 1943 slutna 
leveransavtalet om 6 st sattas i trafik. Ar 1950 
blevo 3 Trl-lokomotiv fardiga, och under det 
sista oversiktsaret likaledes 3 st., vilka alia be
stallts ll.r 1946. Av de 20 lokomotiv av serie 
Tk3, som A.r 1946 bestallt. fran Danmark, kunde 
ll.r 1949 12 st. sattas i trafil( och ar 1950 de 
ovriga 8 st. Alla clessa monterades i Hyvinge 
verkstad. Ar 1949 anlande till landet 2 tunga 
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rangerings1ok (Vr4) och Ar 1950 det sista av 
samma serie, av vilka 24 st. Ar 1948 blivit for
mAnligt kopta i U.S. A. Dessa rangerings1ok 
bora, for att battre 1ampa sig for anvandning 
hos oss, pA grund av sin hoga axe1vikt forses 
med en ytterligare hjulsats, och forst efter denna 
Atgard kunna de fullt utnyttjas. Sammanlagt 
fingo statsjarnvagarna under Aren 1949-1951 
31 nya 1okomotiv till sitt forfogande. D essutom 
overgingo till SJ genom inl6sen av Raumo jarn
vag 10 lok, av vilka dock ett omedelbart ut
monstrades och 2 avlagsnades frAn allman 
trafik. Ar 1950 sAldes At enskilda trafikanter 2 
gamla lokomotiv. Samma ar nedskrotades 9 
och pafoljande ar 8 utslitna lokomotiv. Under 
oversiktsperioden okades lokomotivparken sA
lunda med 19 enheter, av vilka 7 emellertid voro 
gamla (de fn'l.n Raumo jarnvag). Den 1ivliga 
trafiken Ar 1951 nodvandiggjorde Atgarder for 
dragkraftens okande. DA den inhemska produk
tionen allt fortfarande inte var tillrackligt stor, 
beviljades statsjarnvagarna ratt att bestalla fran 
Tyskland 20 lokomotiv av serie Tr1, samtidigt 
som inhemska lokomotivfabriker gavs i uppdrag 
att leverera 12 sadana. 

Ar 1951 hade vi i drift 245 st. lokomotiv 
vars Alder var over 40 Ar eller 30 % av lokomo
tivens sammanlagda antal. Med tanke pa det 
ekonomiska resultatet under de narmast fore
stA.ende aren ar en stor del av var dragkraft av 
farligt gammalt datum, varfor fornyelsen av 
lokparken utgor ett av d e viktigaste mAlen 
under de narmaste Aren. 

FrAgan om dragkraft befinner sig aven i 
ovrigt i ett utvecklingsstadium. En alit 
allmannare overgang till anvandningen av diese1-
lokomotiv overvags som bast, och avgorandet 
beror pA i hur hog grad de befinnas vara 
ekonomiskt forde1aktigare an Anglokomotiven. 
I rangeringsarb tena pA vissa stads- och hamn
bangArdar aro diesellokomotiv i jamfor&lse med 
anglokomotiv lampligare bl.a. pA grund av den 
storande rokbildning och brandrisk, som ar for
knippad med de sistnamnda. Ar 1951 bestalldes 
for statsjarnvagarna 3 dieselrangeringslok, och 
erfarenheterna av dessa tillsammans med ut
vecklingen i utlandet komma i sinom tid att 
inverka pA losningen av dragkraftfragan. 

Emedan per ontrafiken pa vi sa banstriick
ningar ar sa pass ringa, att anvandanet av lok 
som dragkraft for perontag av lokal karaktiir ar 
ekonomiskt foga andamalsenligt, i synnerhet dar 
avstanden mellan uppehallsplatserna aro korta, 
har man for avsikt att i trafiken pa dessa banor 
alit mera overga till anvandning av motorvag
nar. Harigenom blir trafiken smidigare, samti
digt- som Ioken befrias for transporter, dar deras 
energi kan ekonomiskt fordelaktigaro utnyttjas. 
Den konkurrerande linjebiltrafiken har pa manga 
orter tvungit jarnvagarna att oka pa farlagen
heterna, varvid motorvagnen har befunnits vara 
ett lampligt befordringsmedel. For skotsoln av 
en dylik trafik bestalldes ar 1949 20 diesol
motorvagnar. Den forsta provkorningen agde 
rum mot ar slutet 1951, och resten tordo bli 
fardiga under foljande ar. Harutover planeras 
anskaffningar av lattkonstruerade motorvagnar 
eller s.k. ralsbussar. 

2 

Betraffande vagnsparken befinna sig Jarn
vagarna sAtillvida i en fordelaktig situation, att 
vagnar fortsattningsvis ha kunnat byggas i 
statsjarnvagarnas egon vagnfabrik vid verkstaden 
i Fredriksberg. Materialbristen och de knappa 
anslagen ha emellertid fordrojt vagnparkens 
modernisering. Under oversiktsperioden ha sam
manlagt 1 578 godsvagnar byggts for jarn
vagarnas eget behov, dessutom av enskilda 
trafikanter bestallda cisternvagnar samt bostads
vagnar for post- och telegrafstyrelsen. SAkan 
vart godsvagnbestand till antalet redan anses 
vara sA gott som tillrackligt. En fortsatt pro
duktion i och for ersattandet av den utslitna 
materiel, som arligen mAste utmonstras, ar dock 
av noden. Vagnarnas skick och konstruktion 
Mer ar i behov av fortsatt omvArdnad. Den 
tillstramande konkurrensen forutsatter att nya 
vagntyper tagas i bruk, och detta galler bade 
person- och godsvagnar. I frAga om de sist
narnnda foretogs i borjan av Ar 1951 en vidlyftig 
opinionsundersokning bland trafikanterna, som 
gav vardefulla hanvisningar for utvecklandet av 
n.ya godsvagn.ar. Mot slutet av namn.da ar erholl 
man mora kon.struktorer for planeringsarbetet, 
och utvecklan.det av nya godsvagn.styper kunde 
da sattas i gang. 

T. o. m. svar brist pA personvagnar har under 
oversiktsperioden. forekommit, i synnerhet .. vid 
organiseringen. av helgdagstrafiken. Aven 
vagnarnas skick har varit betan.kligt svagt och 
forAldrat. Med hansyn till denna omstandighet 
och de Olympiska spelen ha under over
siktsperioden. vid Fredriksbergs verkstad byggts 
47 st 3 kl sittvagnar och 6 st 3 kl sovvagnar 
samt 18 st 4-axliga konduktorsvagnar. Dessutom 
ha narmare 600 personvagnar grundligt reparo
rats. Vid bade sitt- och sovvagnarnas inredning 
har resandenas komfort aUt mera tagits i beak
tande. SA kunna till de Olympiska spelen vagnar 
med enligt nya riktlinjer utford inredning in
sattas i trafik. 

Eftektiviserandet av trafiken. 

Under den narmaste tidon efter kriget hade 
man varit tvungen att skrida till ratt sa an
markningsvarda reglementeringsatgarder i 
anordnandet av trafiken och sammanlankandet 
av olika trafikeringssatt i och for bestammande 
av transporternas bradskande ordning. For detta 
andamal hade statsradet tillsatt ott organ under 
namn av Transportarendenas Centralledning. 
Sedermera blev tvangsAtgarderna obehovliga, 
och ni:irnnda organs verksamhet ktmde avslutas 
ar 1948. Pa grund av den starka okningen av 
trafiken under ar 1951 maste man igen skrida 
till reglementering av transporterna. Statsradet 
tillsatte samma ar i juli ett Transportradet 
benamnt organ for planering av de oumbarliga 
anordningar, vilka behovdes for trafikens skotsel. 
Enar bosattningscentra amtidigt hotades av 
branslobrist, intensifierades pa initiativ av trans
portradet transporten av ved till bosattnings
centra, och for att kunna frigoea vagnae for 
detta andamal, forbjods lastn ing av pappersvod 
for export under tidcn 1- 7. 10. 1951. Tack 
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vare denna Atgiir·d kunde man iiven fylla bransle
bri. ten pa de storsta konsumtionsorterna. For 
att kunna beharska den utvidgade godstrafiken 
under den pAfoljande vinterperioden, inskrankte 
man persontrafiken genom att inhibora och sam
mans!!\ person- och snalltag. Allt som aUt in
drogos frAn trafiken ca 100 person- eller snall
thgsatt. 

I akt och mening att smicligt kunna skota 
trafiken pi\borjades under oversiktsperioden 
planerandet av forbattrade transportmetoder och 
er attandet av kapacitetsbristen i man av mojlig
het med sarskilda organisatoriska 1\tgarder. Da 
man inte formadde befordra vagnparken utan 
forseningar och svara stockningar, va.r det uppen
bart. att orsaken till den vagnsbrist, som fi:ire
kommit sedan borjan av Ar 1950, inte lag i 
vagnarnas absoluta numeriir, utan stod att finna 
i cle sas lang aruma befordran. Vagnparkens 
omloppstid, som ltr 1938 var ca 1 / 2 dygn, hade 
visserligen till ar 1951 minskats till ca 4 dygn, 
oberoende av att befordt·ingsstrackans meclel
langcl hade okats. Den utveckling som forsiggAtt 
mA te saledes anses for god, men dlt man inte 
knnnat pa annat satt hindra befordringskt·i en, 
harman borjat utnyttjn vagnparken mera effek
tivt iin tidigare. Hartill har man stravat bl. a. 
genom att i samforstlincl med trafikanterna for
korta vagnarnas lastnings- och lo sning tider 
samt genom att forhoja vagnshyrorna till det 
clubblu fr o m den 5. 6. 1951. 

~led tanke p{l, forb~i.ttrad tAgtrafik har man 
viclar skridit till forbercdancle Atgiirder for att 
taga i bruk koncentrerad tltgledning. Avsikten 
m d systemet ar att pa en langre handel fran 
en punkt hll,lla tag trafiken dygnet om under 
fortsatt uppsikt. Harvid raknar man med, att 
man kan begransa verkan av i tagtrafiken 
intriiffande storingar mojligast mycket ooh leda 
de t.Ag, som for stunden provas vara de mest 
bn\dskande, utan onodiga drojsmAl framat samt 
i allmanhet bestyra M.gtrafikordningen med 
tanke pa det basta helhetsresultatet. Mot lutet 
aY i:iYersiktspe rioden slued man till att bygga 
a\" Rystemet fo1·utsatta forbiittrade signalfor
bin lelRer, selektortelefoner. 

l:iadana i b etydande man p!\ vagns tockning 
och Y~'inteticlem; forlangning inverkande faktorer 
som forseningar i sjott·afiken och helgdagsav
brott i hamnarbetet kan inte jarnvagen rada 
over. De ha clock varit orsaken till svara tra
fikstoclmingar i exporthamnarna och pa ban
g!\rclar .i narbeten av de.·sa. 1 nAgon man bar 
man uppnatt linclring i ituationen sAl uncia, att 
man till de tyng t trafikeradc hamnarna for
ordnat en tjansteman, utrustad med ratt sa 
vidlyftiga fullmakter, om forbindel eman mellan 
trafikanterna och jarnvagcn. Bl a har last
ningen av d till dessa hamnar sanda vagnarna 
gjorts beroencle av forbindelsernannens till
stAnd. Andamalet med atgarden har varit att 
goch:•et lastas pa avsandningsstationen forst da 
detta iir ound\'ikligt, for att det i tid skall hinna 
till det anvisade fartyget. Harvie! slipper man 
att ll'lta Yagnat·na sta i hamnarna som lager for 
a\·sandarna. Da trafiken till exporthamnarna 
under vinterperioderna efter det hamnarna i 
nona och ostra Finland frusit t .ill forsvArats, 

har man stravat till att fordela trafiken jamnt 
m llan de olika hamnarna genom att vintrarna 
1948-1949 och 1949-1950 bevilja sarskilda 
fraktutjamningar huvudsakligen mellan ham
nama i Kotka, Helsingfors, Hango och Abo. 

Till ett effektivt utnyttjande av vagnparken 
och ett undvikande av onodiga transporter 
siktade ocksa ett i slutet av Ar 1951 gjort beslut, 
enligt vilket aven for jii.rnvagens eget gods upp
bares fr o m borjan av M 1952 avgift enligt 
full tariff. Under tiden for den tillstramade 
vagns ituationen hade man kunnat lagga marke 
til.l, att vagnar i dessa transp rter bundo for 
anmarkningsvart langa tider, vartill det kom, 
att man inte i tillracklig mAn faste uppmarksam
het vid kostnacler som orsakats av befordran 
av eg t gods. Detta ledde i vissa fall till sken
bart fordelaktiga leveranser, vilka dock med 
beaktande av befordringskostnaderna i verklig
heten voro ofordelaktiga. Befraktning av eget 
gods enligt full tariff iir agnat att pAskynda 
utf01·andet av transporterna och samtidigt leda 
till ett mera ekonomiskt resultat an tid.igare. 

Da vagnama trots alia anstrangningar ha 
kommit att sta under transportticlen oproportion
erligt lltnga tider pA trafikplats rna mellan av
sandnings- och bestammelsestationerna, skred 
man till att malmedvetet utveckla mojligheterna 
for att anvi:inda heltd.gsbefordran i de fall dar 
denna befordringsform kunde tiJU.i.mpas. TrAnga 
bangardar orsaka dock svarigheter, varfor frd.gan 
fortfarande ar tadd i utveckling. 

A andra sidan har man fast uppmarksam
het darpA, att vagnarna, i md.n av mojlighet, 
borde befordras fullt lastade. Atgardern.a for 
ett battre utnyttjande av barighcten eller rym
ligheten ii.ro fullt motiverade. Godsvagnarnas 
tomgd.ngprocent var aren 1949- 1951 i meclel
tal 19.3 %- Om man dartill fogar den andel 
av materielen, som befordrats med mindre an 
full last, stiger procenttalet betrii.ffande godsvag
nar till 46 och for personvagnar anda upp till 61. 
Den st6rsta mangdrabatten beviljades i tarifferna 
for Ar 1938 fran 10 000 kilogram uppltt. Ar 1945 
hojdes denna grans till 12 000 kilogram ch Ar 
1949 besti:imdes denna till 13 000 kilogram. DA 
det for avsandaren ar fordelaktigt att avsancla 
godsmangder, som overskrida sistniimncla vikt
grans, bara inte vagnens barighet forhindrar det, 
har man genom detta forfarancle beframjat ett 
effektivt utnyttjande av vagnparken. Vid slutet 
a" i.iversiktsperioden var ockslt medeltal t per 
last i vagnslasttrafiken ca 14 ton. 

Vid befordran av styckegods ar clet klart 
iogonenfallande att vagnarna foras med bristande 
last. Under ar 1950 nyttjades 25. 4 % av vagn
parken for befordran av styckegods, och var dA 
vagnslasten i medeltal 2. 6 ton. Vagnarna fordes 
med lang amma godstAg, varvid transporten av 
styckegods kom att binda en oproportionerligt 
stor del av vagnparken. Under oversiktsperioden 
utvccldades ett nytt system for befordran av 
styckegods. Enligt detta lastas godset i stations
eller omlastningssvagnar, som fullt lastade san.das 
med snabba genomfartstag till omlastnings
stationer. Pa dessa lastas forsandelserna i kurs
vagnar, och de farclas sMedes endast en del 
av strackan med langsamma styckegods- eller 
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rangeringstl\g. Andamalet med det nya systemet 
ar att forkorta befordringstiden for styckegods, 
vilket skulle vara agnat att oka jarnvagarnas 
konkurrenskraft och effektivisera nyttjandet av 
vagnparken. Det togs i experimentsyfte i bruk 
pa art bannats ostra . del i december 1950 
och pa hela ba1matet 15. 3. 1951. Tack vare 
dessa atgarder sjonk den proportionella mangden 
av vagnar, som anvants till styckegbdsbefordran, 
under det sista oversiktsaret till 21.7 %, 
samtidigt som den befordrade varumangden 
okade med 7. 4 %- Pt.. va,gnparktrafiken verkade 
det nya systemet sa, att da tidigare ca 70 % av 
styckegodsvagnarna varit langsamt gaende ch 
cirka. 30 % snabbtgaende, forhallandet under 
ar 1951 forandrades niirapa till det rakt motsatta. 

I foljd av denna anordning kommo till be
fordran medelst styckegod tag endast till mellan
stationerna adresserade och darifran avgaende 
andningar, av vilka det ofta nog finns sa litet, 

att ett anYi:indande av taget for distributions
och uppsamlingsi:indamal inte ansetts ekonomiskt 
utan har man stri:ivat till att utfora detta med 
bilar fran omla tningsstationen till mottagaren 
och fran avsandaren eller avsandnings tationen 
till omlastningsstation n. En sadan befordrings
form togs i bruk pa foljande bandelar under 
oversiktsperioden: Imatra-Riihimi:iki-Tam
merfors-Tyrvaa, Myllykoski-Voikka, Manty
harju-Pieksi:imaki, Varkaus-J oensuu-U ima
harju och Haapami:iki-Jyvaskyla. Alia for
delar och mojliga nackdelar av det nya syst.emet 
ha int annu framgatt, ty tid erfordras, forran 
godsavsandarna och jarnvi:igspersonalen full-
tandigt vant sig vid detta. D e erfarenheter 

man hittills haft aro dock positiva, och utveck
lingen av systemet fortgar. 

Den ar 1948 paborjade trafikombud verksam
heten har under verksamhetsaret fortsattningsvis 
utvecklats. Derma verksamhet har hiilsats med 
tillfredsstiilielse av ktmderna, ty naturligt ar, 
att muntliga forhandlingar mellan kunden och 
jiirn,·agarna aro mera givande an en omfattande 
och o. midig korrespondens e1ler behandlin.g av 
an okningar. De ha ofta pa ett avgorande 
att bidragit till Josandet av saviil jiirnvi:igarnas 
om kundens befordringsproblem. Som resultat 

av forhandlingarna har man ingatt avtal, vilka 
lett till okad trafik for jarnviigen. Trafikom
buden underlyda tariffavdelningen. Inom derma 
a,·delning verkar sedan ar 1948 ett s k kom
mer<oiellt ut kott, vars uppdrag bestAr i att 
forbereda fragor hanforande sig till trafikviirv
ningen samt taga initiativ till stabilisering av 
jarnvi:igarnas konkurrenskraft i jamforelse med 
andra kommunikationsmedel. I utskott.et aro 
forutom trafik- och tariffavdelningen iiven ar
betsnndersokningsbyrAn och Oy Pohjolan Lii
kenne Ab repre enterade. Pa initiativ av kom
mersiella utskottet ha ocksa cmder oversiktsaret 
anordnat tvenne kunddagar. Det forsta 
eli kussionsmotet avholls pa hostvintern 1950 och 
det andra i slutet av foljande ar . Till de forsta 
tliskus ionsdagarna kallades jiirnvi:igarnas kunder 
fran alla grenar av naringslivet. Vid rlet foljande 
tillfallet. voro endast representanter for skogsbr·u
ket samt tri:i- och pappersindustrin narvarande. 
Avsikten med diskussionsdagarna var att A 

ena sidan klarlagga de faktorer, som in verka pa 
utforandet av befordringaTna, sett fran jarn
viigarnas synpunkt, a anclra sidan igen att lata 
trafikanterna framstalla sina asikter och onskc
mal om huru trafiken bast skulle faa att anpas a 
sig efter deras b ehov och motsvarancle deras 
intressen. De biigge tillfallena ha visat sig vara 
andamalsenliga och uppbyggande pa sa vis. att 
de befrii.mjat samforstandet mellan jarnviigarna 
och kunderna och dessas omsesidiga intres en . 

Personal en. 

Andringarna i personalens antal och i den av 
derma utforda arbetsmangden aro foremal for 
ett sarskilt intre se, emedan de genom perso
nalen fororsakade kostnaderna hilda jarnvagarnas 
storsta omkostnadspost, cirka halften. av alla 
omkostnader. De under oversil<tsaret skedda 
foriindringarna i prestationer inverka naturligt
vis pa anordningarna. Under ifrAgavarande tid 
vi:ixlade prestationsmangden betydligt, i det den 
forst sjonk med ca 15 % ar 1949, for att igen 
stiga med ca 26 % ar 1951 jamfort med ar 1948. 
Vid granskning ar det skal att indela personalen 
i tvenne huvudgrupper, a ena sidan de i tjanste
forhallande varande ( = den ordinaria och extra
ordinaria personalen) och a andra sidan ar
betarna. Den forra gruppen arbetar huvudsak
ligen i skotseln av trafiken. D en senares storlek 
och verksamhet ii.ro bl.a. beroende av huru 
mycket medel som anslagits for reparation -, 
underhAlls- och fomyelsearbeten. Den i tjanste
forhAllande varande personalen ar det vidare 
skal att nppdela i tvennc undergrupper, namligea 
de som narvarit i arbetet samt de, som avnjutit 
Joneformanader och harvid varit pa Ars- eller 
sju.kledighet, utbildningskurser m.m. D en forra 
w1dergruppens torlek kan ledningen for jarn
vagarna narmast bestiimma over, medan den 
senare undergruppcns storlek igen huvudsakligen 
bei'Or av de i lag stadgade besti:irrunelserna om 
de tjanstemann n beviljade emesterformanerna. 
De sa gruppers numeriira utveckling utom 
jarnvagsbyggnadsavdelningen framga av 
nedanstaende uppstiillning. 

Ar 1948 
Ar 1949 
Ar 1950 
Ar 1951 

Per onal i tjiin~le-
fiirlu\.llantle 

pt\. tzruntl 
avscmcster 
och annan 

nii.1·varande orsak 
i o.rbetet frto.nvarande Arbetare 

22 442 
:H 598 
:n 077 
21 072 

3 054 
3 027 
2 960 
3 002 

12 381 
13 056 
ll 873 
11 542 

Rmrnna 

37 877 
37 681 
35 907 
35 616 

Den for trafikens kotsel i arbetet narvarande 
behovliga personalen har alcde under over
siktsperioden minskat med over 6 % jamfort 
mecl ar 1948. Samtidigt okade dock trafiken, 
och bannatets langd vi:ixte genom att nya 
bandelar oppnades for trafik och pa grund a'" 
inkopet av Raumo jarnvag med ca 2 %- Arbet
skraftens och arbetsmangdens forballande till 
varandra har saledes varit forclelaktigare an en 
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enbart 11umerar jamforelse utvisar. Ar
betsmangdens tillokning raknat per arbetare 
beror pA sarskilda rationaliserings-, mekani
serings- och organisatoriska Atgarder. 

For personalens vidko=ande mAste det 
konstateras, att de av denna fororsakade om
kostnaderna stigit under oversiktsA.ren snabbare 
an de allmanna omkostnaderna. Denna fore
teelse ar karakteristisk for bela den efterkrigstida 
foretagarrorelsen. I nedanstAende uppstiUlning 
ha framstallts jamsides jarnvagarnas person
kostnadsindex och det allmanna kostnadsin
dexet (Ar 1938 = 100). 

Ar 1949 
Ar 1950 
Ar 1951 

Jarnvagar
nas person-
kostnads

index. 
1 061 
1 444 
1 785 

Jiirnvii.gar· 
nas all
niiinna 

kostnads
index. 
1 107 
1 335 
1 714 

For att fA en ratt uppfattning om person
kostnaderna maste man jamfora dessa med 
prestationsmangden. Enar de hero saval av 
brutto- som av nettotrafiken, tiro de i foljande 
uppstallning jamforda med bagge. For att man 
skulle kunna se deras forhAllande till nivAn for 
det si ta fred Aret, ha kostnaderna forandrats 
till 1938 Ars penningvarde. 

Personkostnader i 1938 Ars mynt. 

Ar 1938 
Ar 1949 
Ar 1950 
Ar 1951 

:Uark per 
1000 

bruttoton
kilometer 

41 
48 
43 
40 

Mark per 
1000 

(person-+ 
tonkrn) 
125 
118 
103 

92 

Personkostnaderna, vilka under efterkrigstiden 
hade stigit per bruttotonkilometer, ha under 
oversikt perioden nedgAtt till nivAn for de sista 
fredsAren och per enhet i nettotrafiken t .o.m. 
understigit denna. I den talserie, som askAd
liggor nettotrafiken, beror· den fortsatta be
tydande nedgAngen darpA, att man lyckats 
minska trafik med tomma eller icke fullastade 
vagnar. Utvecklingen mAste sA.ledes, med be
aktande av personkostnadernas allmanna ut
veckling inom naringslivet, i frAga om jarn
vagarnas ekonomi anses vara god. 

Den soeiala varden. 

Att man, aven om inte alltid beromligt, lyckats 
i den av den gfmgna hogkonjunkturen 
erfordrade, stallvis vid jarnvagarnaJ? maximala 
prestationsformAga snuddande trafikens skotsel, 
ar ett resultat av det goda samarbetet mellan 
jarnvagarnas ledning och dess personal. For att 
forbattra personalens a1·betsforhallanden och 
dess arbetseffektivitet har man gjort vad man 
med de tillbuds stAende anslagen kunnat sAvii.l 
inom den egentliga sjuk- och halsovarclen som 
pa den sociala verksamhetens o lika omrad.en. 
Vid sistniimnda verksamhet har, p~ grund av 

forhallandena, arskild vikt fa ts vid jarnvags
mannens bostad.sfrAga. Den efterkrigstida all
manna bo tad.sbri ten har kants svll.r aven for 
jarnvagsmannen. FrAn den till Ar 1948 fortsatta 
vagninkvarteringen har man under oversiktspe
rioden kunnat sa gott som fullstandigt avstA., 
endast som tillfallig inkvartering for t. ex jarn
viigsbyggnadspersonalen har vagninkvartering 
tillgripits. Jarnvag verket bar fortsatt sin verk
samhet att 1.mderlatta personalens bostads
anskaffningar genom att bygga nya hus och ut
vidga samt istll.ndsatta forutvarande. Bostader 
ha under oversiktsperioden byggts fardiga pa 
foljande satt: Ar 1949 tillkommo 161 nya 
bostader, i vilka sa=anlagt finnas 456 rum, 
Ar 1950 437 bostader, vars sammanlagda rum
antal ar 844 och under Ar 1951 byggdes 17 nya 
bostader omfattande inalles 593 rum. D e i bo
sattningscentra byggda hw en aro for det mesta 
24 familjers stenhus. PA. annat hAll uppforda 
byggnader tiro mindre trahus. En del av 
bostiiderna har man fAtt genom att utvidga for
utvarande byggnader. 

Enar de till buds staende medlen varit alltfor 
ringa, har man inte ens niirmelsevis ktmnat till
fredsstiilla personalens bostadsbehov genom den 
av jarnviigarna utforda bostadsproduktionen, 
varfor jarnviigsstyrelsen skridit till atgiirder for 
att fA till stAnd en produktion av egnahemsbygg
nader bland jarnvagsmiinnen. I denna avsikt 
framstiilldes och erholls ett anslag pA 10 miljoner 
mark i inkomst- och utgiftsstaten for Aren 1950 
och 1951. Av des a medel ha jarnviigsman be
viljats !An for inkop av egnahemstomter och 
for markens istAndsa.ttande till tomter. Lanens 
storlek har i medeltal varit 100 000 mark och 
sAdana beviljades egnahemsbyggare ar 1950 97 
stycken och ar 1951 106 stycken. Jarnvags
styrelsen har aven anskaffat pa olika orter 
jordomraden, varav tomter utlegas for per
sonalens egnahemsbyggnader. 

I detta sammanhang fortjanar byggnadsverk
samheten for forbiittrande av personalens arbets
forhAllanden ett omniimnande. tom de full
stiindiga vArdbyggnader, som byggts pA de 
storsta orterna, bar man byggt vArdliigenheter 
elle t· anliiggningar av olika slag, bastur for ar
betsplat er, vilorum ocb polikliniker. 

Likasa har verksamheten for sjiilslig veder
kvickelse- och fysisk kondition befriimjats. D e n 
omfattar friimst ekonomiskt stod for barnrilm 
jarnvagsmannafamiljers seme ·tervistelse, ledning 
av fritidssysselsiittningarna, beviljande av 
bidrag for reumavard, och idrottsverksamhet. 
For ledning av den sistniimnda tillsatte jarn
vagsstyrelsen redan ar 1946 ett organ benamnt 
Statsjarnviigarnas Idrottskommitte. Denna bar 
under oversiktsperioden fortsatt och utvidgat sin 
verksamhet med pa olika delar av banniitet 
verk aroma distrikts- och omradesko=itteer. 
Inom idrottsverksamheten har man aven fast 
uppmark amhet vid tavlingsidrotten, fastan ex
kursionsverksamheten och annan massaidrott 
sat·skilt har und erstotts och a ll tmer vinner 
terriing. Fot· effektiviseranclet av exkurs ion
v rksamheten aro tvenne exlnu-sion hiirbargen, 
cle t en a pa Pyhiittmttu·i i Pelko e nn iemi, det 
andt·a i Vuokatti, under· byggnad. Exkur ions-
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barbargena ba byggts delvis med gemensamt 
arbete och de aro annu halvfardiga, men deras 
istltndsattande fortgAr. 

Arbetsstudierna. 

Arbetsstudiebyrltn bar under oversiktsperioden 
utfort sammanlagt 81 olika tmdersokningar, 
vartill den bar deltagit i fornyelsestravanden 
plt jarnvagarnas olika arbetsomraden, delvis 
genom rountliga forhandlingar, delvis roecl ut
latanden och forklaringar samt utforande plane
ringsarbeten, sorn hanfora sig till v erkstallig
heton. De egentliga undersokningarna ha huvud
sakligen berort utvecklande t av arbetsmetocler, 
arbetsredskap och arbetsforballanden samt de 
till granskningen av personalens utnyttjande 
horande miitningarna av arbet resultaten pa 
jarnvagarnas olika arbet omraden med undantag 
av verkstaderna. Betraffande undersok
ningarna i verkstaderna bar man d elvis tytt 
sig till utomstaende studieman, delvis aro vi sa 
verkstader i berad hilda egna arbetsstudie
organ. 

Initiativverksarnheten och JlrO(luktions
kornrnittecrna. 

For att vidmaktbAJla personalens intresse for 
arbetet och for att de i arbetet gjorda erfaren
heterna kulle gagna bela verkets intre. sen, bar 
jarnviigsstyrelsen skridit till allmiin initiativ
verksamhet. D e som aro i jarnviigarna. tjanst, 
kunna gora forslag till utvecklandet av arbets
metoder eller arbetsredskap eller avliigsnandet 
av dari befunna bristfalligheter. Denna verksam
het bar varit i gang sedan borjan av ar 1950. 
Initiativ har gjorts forhallandevi rikligt och en 
tillfredsstallande procentsats av dessa har kunnat 
foreslas for beloning. 

I stOd av lagen om produktionskommitteer 
har efter det andra varldskriget i enskilda 
procluktionsinrattningar gruudats produktiou -
kommitteer, inom vilka represeutanter fOr ar
betarna ocb arbetsgivarna samlas for att kon
ferera om effektiviseraudet av produktionen, 
tillbeborens ocb raamnens sparsamma anvand
ning samt frAgor rorande arbetarnas sociala 
intressen. Pa grund av de positiva erfarenbeter 
man sA.viU i utlandet som i hemlandet haft av 
en dylil< verksamhet, som beframjar det 
omsesidiga samforsM.ndet, ingicks ar 1948 mel
ian jarnvagsstyrelsen och jarnvagsmannaorgani
sationerna ett fri viUigt avtal om tillsattande 
av sektionsclriftskommitteer i experimentsyfte 
pa vissa trafiksektionsomrAden for Ar 1949. 
Avtalet fornyades sedermera for ar 1950 ocb 
pA nytt for aren 1951 ocb 1952. Som central
organ for kommitteerna tillsattes Ar 1951 en 
central dr iftskommitte. 

Intcrnationellt sa rnarbete. 

Stat.sjarnvagarna ha for utbytande av 
kunskaper och erfarenheter fortsattningsvis varit 
i intimt saroal'bete med de ovriga nordiska 
liindernas jarnvagar. Verksamheten har for-

siggAtt inom ramen for Nordiska Jarnvagstjanste
mannaforeningen, vilken, trots namnet, i sjalva 
verket ar jarnvagarnas balvofficiella forbindelse
organ. PA initiativ av forcningen paborjades i 
borjan av oversiktsperioden flere viktiga under
solmingar, vilka delvis slutfordes. Av dessa rnA. 
namnas bl. a atgarderna for ett forlangande av 
ralernas livslangd, standardiserandet av vissa 
delar av signal- och siikerhetsinrattningar, re
parationen av Anglok, kostnadskalkylens princi
per ocb tillampningar, minskandet av kost
naderna for vaxlingsarbeten, staLisLikeus sam
ordnande etc. Statsjiirnvagarna ba haft sin 
representant i alla undersokningsutskott. En 
sA-dan fran officiella former fri samverkan har 
med tiden visat sig allt mera fruktbringande . 
Sedan ar 1950 bar Finland i sin tur vcrkat som 
det ledande landet inom foreningen. 

Statsjarnvagarna ha fortsattningsvis varit 
medlem i Internationella Jarnvagsforbtmdet 
(UIC), vilket omfattar varldens alia viktigaste 
jiirnvagar. Forbundets uppgifter ar narmast att 
klarlii.gga och utveckla t ekniska, ekonomiska 
och organisatoriska fragor, som utgora forut
sattningen for den internationella sarotrafiken. 
Det utovar aven on vidstriickt undersoknings
verksamhe. Forbundet har i sA mAn en officiell 
stallning, att vissa av dess avgoranden ar till 
sin natur forpliktande, medan anclra Ater in
skranker sig till att vara reko=endationer. 

Under oversiktsperioden bar statsjarnvagarnas 
samtrafikavtal med utlandska jarnvagar och 
vissa fartygsbolag kompletterats . Dessa avtal 
beroras senare i samband med redogorelserna 
frAn de olika arbetsfiilten. 

Ekonorni. 

Vid en granskning av statsjarnvagarnas upp
gifter och syften marker man, att inte enbart 
ekonoroiska synpunkter ha uppdragit riktlin
jerna for dess verksamhet. Man har varit 
tvungen att taga i beaktande dess inverkan pA 
bela landets ocb dess olika delars ekonomiska 
mojligbeter, i synnerbet som foretaget bar be
traffande massatransporter atminstone pA lAnga 
striickor delvis stAtt i monopolstallning. 

Under hela tiden efter det andra varldskriget 
bar statsjarnvagarnas tariffer pA Atgard av 
statsmakten bAllits nere jamfort med den steg
rade pris- och kostnadsnivA.n. De av jarnvagarna 
uppburna avgifterna ha sAlunda blivit efter den 
allmiinna prisutvecklingen. Som orsak till detta 
bar man namnt bekampandet av inflation och 
stabliseringsforsoken. Klart ar det ju, att en 
forbojning av befordringsavgifterna under aven 
annars kritiska forhA.llanden skulle ha A tad
kommit en allt mora utbredd inflationspsykos. 
A anclra sidan bar den kopkraft, som i form av 
underskott i statsforslaget ko=er ut i mark
naden och representeras av den forlust for 
trafikverket, som skall ersiittas roed statens 
medel, kunnat for sin del inverka beframjande 
pA inflationen. TariffnivAns fortsatta hallande 
under lonsamhetsgransen bar sAledes varit en 
ur penningviirdepolitikens synpunk--t teoretiskt 
tvivelaktig A.tgard. Som en foljd av detta har 
jarnvagsverket enbart blivit tvunget att under-
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stoda vissa andra sektorer i vll.r nationalekonomi, 
samtidigt som d ss eget bokslut utvi at under
skott. Den utveokling, som for igglitt i jarn
vagstarifferna under oversiktspel'ioden, ater
speglas av indextalen i nedanstaende uppstall
ning, varav aven framg!r deras forh{t.llande till 
utveolingen av den allmanna prisnivAn ooh 
jarnvagarnas kostnadsnivA (Ar 1938 = 100). 

Jiirn-
vagar-

Priset Gods- nas 
pil trafik- Parti- kost-

biijett i avgH- pris- nads-
3 kla s tern a index index 

Ar 1949 735 775 915 1 107 
Ar 1950 722 775 1 054 1 335 
Ar 1951 931 1 042 1 508 1 714 

De av statsjarnvagarna uppburna avgifterna 
stego sAlunda frAn ar 1938 till over iktsperiodens 
slut endast cirka tiofaldigt, medan igen priserna 
pa hemmamarknadsvaror under motsvarande 
tid stego cirka femtonfaldigt och jarnvagarnas 
omko tnader over 17 ganger det ursprungliga. 

Under oversiktsperioden ha i statsjarnvagar
nas tariffer gjorts betydande andringar. Av
sikten med dessa har varit att saval oka jarn
vagarnas konkurrenskraft som forbattra lOn
samheten. I juni 1949 verkstalldes en nyordning 
av godstarifferna, varvid avgifterna i de hogre 
k la serna ooh for kortade strackor sanktes och 
tarifferna for medellanga strackor och de lagre 
klasserna hojdes. De tidigare fyra stycke
godsklasserna sammanslogos till en enda. Jarn
vagsstyrel en fick samtidigt ratt att inga special
avtal med kunderna betraffande stora transpor
ter. Ar 1950 utfordes i tarifferna for person
trafiken strukturforandringar, samtidigt som 
nivan for dessa dock fOrblev densamma. Samma 
ar forbereddes en hojning av tarifferna, som 
forverkligades from den 1 februari pafoljande 
ar. Rarvid stego avgifterna for persontrafiken 
med i medeltal 25 % och for godstrafiken med 
36 %-

Tariffnivans efterblivenhet och utgifternas till
vaxt ha tillsammans astadkommit, att jarn
vagarnas bokslut 1.mder oversiktsperioden -
med undantag av ar 195 1 - utvisat underskott. 
Dettas storlek har ar 1949 varit ca 936 miljoner 
och ar 1950 narmare 2 508 miljoner mark, vilket 
i forsta hand berodde pa en betydande okning 
av personutgifterna. Under det sista oversikts
aret uppnaddes, tack vare de stegrade tarifferna 
och de malmedvetna atgarderna for nedbringande 
av utgifterna, ett overskott om ca 731 miljoner 
mark. Dessa tal berorande det ekonomiska 
resultatet giva dock inte nagon riktig bild av 
situationen, ty i driftomkostnaderna ingaende 
amorteringar motsvara av nedannamnda skal 
inte egendomens rella vardeminskning. 

D! riksdagen hade fast uppmarksamhet vid 
de av boksluten utvisade forlusterna, t illsatte 
mi.nisteriet for kommunikationsvasendet och all
manna arbetena i slutet av ar 1949 pa nytt en 
kommitte for planering av jarnvagarnas for
valtning och sarskilt for fornyelse av den eko
nomiska administrationen. Pa framstallning av 
denna kommitte stiftades lagan av den 19 maj 
1950 om de allmanna grunderna for statsjarn-

vagarnas hushallning. Lagen avser en forbatt
ring av jarnvagarnas !on amhet enligt sunda
affarsprinciper och med baaktande av landets 
intresse och bestammer, att de pa statsjarn
vagarna uppburna avgifterna om mojligt skola 
tacka de av befordl·ingen harledda kostnaderna. 
Pa samma gang stravar den till att frigora ver
kets nyanskaffningsinvestering fran bundenheten 
vid statens budget. For detta andamal bestamde 
lagan att en fornyelsefond skulle grundas, vilken 
jarnvagsstyrelsen skulle skota enligt anvisningar 
fran ministeriet for kommunikationsvasendet 
och allmanna arbetena. Medel till denna fond 
fas genom i inkomst- och utgiftsstaten foreskrivna 
amorteringar av foraldrad ooh utsliten driftsegen
dom och genom forsaljning av utmonstrad 
egendom. Fondens medel anvandas till nyans
kaffningar och till ny.investeringar, som snabbt 
verka en stering av jarnvagarnas prestationsfor
maga. D n bereder saledes en v.iss smidigh t 
for framtida verksamhet, men dess verkan kom
mer fullstandigt till synes forst nar fondens 
medel motsvara det verkliga fornyelsebehovet 
pa bannatet. Darfor maste jarnvagarnas 
driftsegendoms nuvarande varde klarlaggas och 
avdragens rikti.ga summa utraknas. Lagen be
stammer aven, att ifall jarnvagarna pa atgarder 
av statsmakten forpli1..-tas att utfora transporter 
mot avgifter under lonsamhetsnivan, ersattes 
den sAlunda uppkomna inkomstforlusten med 
statens allmanna medel inom ramen for ett i 
statsforslaget arligen intaget anslag . Lagen ger 
sAlunda aven precisare anvisningar an tidigare 
om jarnvagarnas tariffpolitik. Da enligt denna 
de uppburna avgifterna skola tacka ornkost
naderna, var man tvungen att under det sista 
oversiktsAret foresla ett forhojande av tarifferna 
for persontrafiken med 18.5 % och for godstra
fiken med 23 %- Dessa forhojningar bestamdes 
att trada i kraft fran borjan av Ar 1952. 

For att forverkliga lagens syfte och med stod 
av forordningen av den 29 december 1950 an
gaende anordnandet av vissa statsjarnvagarna 
tillkommande ersattningar och undersokningsor
gan grundades i samband med jarnvags tyrels n 
ett affarsekonomiskt undersokningsorgan, vars 
huvudsakliga uppgifter blev att utrakna ko t
naderna for trafiken och att varje 11-r utge en 
redogorelse for utvecklingen betraffande in
komsterna och ornkostnaderna samt de forand
ringar man kunde vanta sig aga rum i dessa. 
Undersokningsorganet, vilket arbetar omedelbart 
underlydande generaldirektoren, inledcle sin 
verksamhet den 1 juni 1951. 

Lagen inrymmer de affarsekonomiska princi
perna och med dessa far lonsamhetsfragan en mera 
avgorande stallning an tidigare i skotseln av 
jarnvagarnas ekonomi. Da man stravar till att 
med uppbw·na avgifter tacka de av transporterna 
fororsakade omkostnaderna, ar det nodvandigt 
att kanna till de olika omkostnadsgrupperna 
battre an tidigare. Enligt affarsprinciperna hera 
aven avdragen for driftsegendom till omkost
naderna. Dessa ha i jarnvagarnas bokslut 
raknats pA egendomens bokforingsvarde. For 
att komma pa det klara med det verkliga drifts
resultatet bora avdragen raknas pA egendomsfore
malens aktuella varde. Sa motsvara de battre 



det fornyelsebehov, som uppkommit genom sli
tage, men dessutom komma de d~ att b1iva 
storre an de avdrag, som nu forekomma i bok
foringen. I s1utet av ar 1951 tillsattes i jiirn
vagsstyre1sen en kommitte med uppdrag att 
bestamma det aktuella vardet pa statsjarnvagar· 
na egendom. En annan faktor, som ocks~ 
verkar pa olikheten mellan boks1utet och det 
verkliga driftsresultatet, ar den, att foremt\1, 
som over1Atas till jarnvagarnas olika organ fran 
verkets forrad, bokforas enligt sitt anskaff
ningsvarde. D! foremMcns lagringstid pa jarn
vagarna ar ratt sa l~ng, bli overlatelsepriserna 
ptl. grund av inflationen, efter i utvecklingen. 
Om dessa bokfordes vid overlatandet efter sitt 
ateranskaffningsvarde, vilket affarsekonomiska 
principer forutsatta, skulle de senaste aren 
driftsresultat ocksa verka svagare. 

Steringen av kostnadsnivan har medverkat till 
statsjarnvagarnas svaga driftsresultat under over
siktsperioden. De reella totala driftkostnaderna 
ha okat 37 % fran ar 1938 till Ar 1951. Storst 
har stegringen varit for materielens underhalls
kostnader, dar denna ar 75 %, samt for bransle
kostnaderna for lokomotiv och motorvagnar 
(67 %). Samtidigt bar trafiken okat i nastan 
samma forhallande som de totala driftkost· 
naderna eller cirka 40 %- Tariffernas reella 
niva vid utgangen av det sista oversiktsaret bar 
aterigen sjunkit jamfort med ar 1938 (tariff
indexet jamfort med hemmamarknadsvarornas 
allmanna index) betraffande biljetterna i tredje 
klass ca 38 % och for godstrafiken ca 31 %. 

For att fa en riktig bild av omkostnadernas 
utveckling mAste man jamfora des a med presta
tionerna. Av foljande tabell kan det konstateras, 
att realkostnaderna per bruttotonkilometer ha 
stigit, men sjunkit per enhet i nettotrafiken. 
Forklaringen hartill ar det forbattrade utnytt
jandeforhallandet (den befordrade lastens for
hallande till den tillatna lasten i procent), med 
andra ord minskningen i framforandett av tomma 
och icke fullastade vagnar. 

SJ:s driftkostnader en.ligt prisnivan for ar 
1938. 

Driftskostnader 
l\Iark 

Netto· 
Brutto- trafik, 
trafik, milj . 

Fyll nadsfi:ir
hAilaude 

per 
Mark 1000 
per (per-

milj. (per-
brutto- son· + Person
toulon. tonkm.) trafik 1) 

Ar 1938 10 909 3 593 26.8 
Ar 1949 12 658 5 110 38.3 
Ar 1950 13 665 5 716 39. 1 
Ar 1951 15 258 6 645 38. 6 

1 000 son- + 
Gods- brut to- ton-) 

trafik ') tonkm. km 
39 .6 86.0 261.0 
49.3 100. 0 249.0 
52. 2 93 . 0 222. 0 

59.6 84. 3 194.0 

Da av tillbuds staende platskilometer under 
aren 1935-1939 i medeltal 26 % kommit till 
anvandning och av tillbuds staende gods ton
kilometer i medelta1 39 %, voro de motsvarande 
procenttalen und r aren 1949-1951 39 och 54. 
Sahmda voro de utraknade reella kostnaderna 
per tusen person- och tonkilometer ca 14 % 
lagre an under andra halften av 1930-talet. Ett 

') Personkilometer l % av till buds stAende plalskilometer. 
1 ) Godstrafikens tonk:Jiometer l % av tl11budsstAendc n~tto

kilomet.er. 
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battre utnyttjande av de tillbudsstaende be
fordringsmojligheterna ar ocksa en av de fak
torer varav foljt att tariffnivan fastan den blivit 
efter den a11manna prisnivan, inte orsakat ett 
allvarligare forsamrande av driftsresultatet an 
nu skett. 

S1utsats.er. 

I det foregaende ha klarlagts de mest centrala 
fragor, som forekommit inom jarnvagarna under 
aren 1949-1951. Flere av dem komma har
nedan att detaljerat utredas i den avdelningsvis 
framstallda berattel en. 

Den gangna trearsperioden har varit en tid 
av mAlmedvetet fornyelse- och Ateruppbygg
nadsarbete, riktat mot saval verksamhetssystem 
som materiel. Detta arbete har pa grund av de 
knappt tilltagna anslagen mAst framst inskrankas 
till sadana uppgifter, som den okade trafiken 
och de forandrade forhallandena gjort nodvan
diga, pA det att man ens pa nagot satt skulle 
ha kunnat skota befordringarna. Man har inte 
haft rAd att taga itu med egentliga gnmdrepara
tioner som fordras for langre tidsrymder. For
utsattningarna for trafikens skotsel, bannatets 
kapacitet och den rodiga materielen ha varit 
av samma klass som under aren fore det and.ra 
varldskriget. Nettotrafiken daremot bar okat 
fran ar 1938 till ar 1951 med over 83 %-

MeHan transportmaterielen och de utforda be
fordringstjansterna bar ratt ett rnissforhMlande 
som Astadkommit ett ekonomiskt svagt driftsre
sultat. Konstateras bor, att den stegrade kost
nadsniva, som efter det andra varldskriget gjort 
sig markbar i vArt ekonomiska liv, klart fram
gatt aven av jarnvagarnas ekonomi. Kost
nadsnivan har drivits alltfor hogt trots att man 
gjort vad man kunnat for att avvarja detta. 
Den stora trafiken har man varit tvungen att 
skota med delvis overarig, gammalmodig och 
till nwneraren liten materiel samt med tekniska 
anlaggningar, som byggts for andra forhallanden. 
Penninge-, arbetskrafts- och materialsvarigheter 
ha lett till ekonomiskt betankliga delavgoranden. 
A andra sidan bar konkurrensen med motor
fordonstrafiken skarpts. Biltrafiken har ocksa 
jamfort med jarnvagarna en fordelaktig position 
sAtillvida, att Finlands bilstam till stor del efter 
det andra varldskriget fornyats. Motorfordonen 
ha salunda bAde tekniskt och kvalitativt kunnat 
halla sig i ni va med transportverksamhetens 
krav. 

Nedbringandet av kostnadsnivan och okandet 
av jarnvagarnas konkurrensformaga aro stundens 
viktigaste uppgifter. For dens skull och for att 
kunna undvika oekonomiska delavgoranden ut
arbetades i jarnvagsstyrelsen under det sista 
oversiktsaret en femarsplan, som avses att ut 
veckla statsjarnvagarna sA att de motsvara vart 
naringslivs krav och att de b1iva ett ekonomiskt 
konkurrenskraftigt affarsforetag. Den lagkon
junktur, som intratt 1.mder slutet av over
siktsperioden, torde aven bereda tillfalle for ett 
forverkligande av femArsp1anen, enar overvin
nandet av 1agkonjunkturen i varje fall torde 
krava en utvidgning av statens investeringar. 



I. ALLMAN FORVALTNING. 

Ar 1949. 

Inrattande och ombildande av 
t j an s t e r o c h b e fat t n in g a r. Medels 
fOrordning av den 27 januari 1949 inrattades 
och ombildade · sar kilda tjanster och befatt
ningar med gnmcllon vid jarnvagsstyrelsen och 
jarnvagsimattningens linjeforvaltning. 

Kompetensvillkoren for sar
s k i l d a t j an s t e r o c h b e fa t t n in g a r. 
Medels forfattning av den 21 januari 1949 andra
des § 1 i forordni.ngen angaende kompetensford
ringarna for verkmastare och und rverl{miistare 
vid statsjarnvagarnas verk tader saltmda, att 
av dem icke langre fordras 6 ars praktisk verk
sambetsutbildning. Medals forfattning av den 
8 december 1949 angaende maskinmastares 
kompetensbrev ii.nclrades kompetensvillkoren for 
lokomotivforare, lokomot ivmastare och maskin
mastare. Jarnvagsstyrelsen b eslot den 1 januari 
1949 andra kompetensfordringarna for kon
torsbitraden salunda, att fullstandig handels
eller teknisk skola medfor samma kompetens 
som mellan- eller flickskola. 

F o r f a t t n i n g e n o m j a r n v a g s f o r
v a 1 t n i n g e n o c h a r b e t s o r d n i n g e n. 
Medals fbrordning av den 18 mars 1949 anclrade · 
paragraferna 15 och 46 i forordningen om stats
jarnvagarnas forvaltning salunda, att i dem in
togs de nya tjanster och befattningar, som ·in
rattats genom forordningen av den 27 januari 
1949. Likasa inrymdes kompetensforcb:ingarna 
for psykologen och vardchefen i § 49 och fast
stalldes ordningen for deras be attand i § 56. 
Jarnvagsstyrelsen beslOt den 21 oktober 1949 
vidtaga sadan andring j arbetsordningen, § 15 
mom. 20 och § 33 mom. 25, att tillvaratagandet 
av upplysningar samt utgivandet av jarnvags 
styrolsens tiJlkannagivanden och publikationer 
avensom meddelandet av notismaterial till pres 
sen, vilka uppgifter alegat administrativa av
delningen, overfordes till tariffavdelningen. Den 
14 oktober 1949 beslOt jarnvagsstyrelsen anclra 
arbetsordningen da.rha.n, att i § 26 mom. 1 om
formalda kostnader icke fa overstiga 100 000 
mot tidigare 20 000 och att den avgoranderatt, 
som i sarskilda arenden betraffande anskaffande 
av elektrisk strom samt bevilj ande av hem- och 
tjanstetelefon enligt mom. 2 och 3 tillkom jarn
vagsstyrelsen, overfordes till elektrotekniska 
by ran. 

Under det gangna aret tillsatte jarnvagssty
relsen foljande 16 kommitteer : 

1) for att uppgora forslag till samtrafiks
overenskommelse m d batar, som trafil~era 
rutten Aland- Abo, 

2) for att undersoka de missforhallanden, som 
uppstatt betraffande innehavamas av tjanst 
och befattning avloning genom att ersattning 
for sondagsarbete utbetalats, och att uppgora 
forslag till saklagets rattande, 

3) for att gmnska och komplettera »Stadgan
dena for regler·ing av understoden vid intriiffade 
jarnvagsolyckor>> benamnda. reglemente ooh upp
gora forslag i saken, 

4) for att klarlagga de organisationRiitgarder, 
som for statsjarnvagarnas viclkommande harrora 
av Vapos indragning och darom giva sitt ut
latancle, 

5) for att uppgora ett forberedande forslag 
till forbattrande av sprakkunskapen hos stats
jarnvagarnas personal och overvaga huru sk-ynd
samt forslagot bor forverkligas, 

6) for att orclna overflyttningen av de oliJ<a 
avdelningarna vid Helsingfors verkstad till 
verkstaden i Hyvinge avensom att ordna verk
samheten v id de ovr·iga verkstaderna efter det 
Hyvinge verkstad tratt i funktion, 

7) for att undersoka mojligheterna att minska 
person- ooh sakutgifterna vid traflli-, maskin
och forradsavdelningarna samt speciellt for att 
organisera, overvaka och instruera en sparsam 
anvandning av branslet, 

8) fOr att uppgora forslag till byggnadsprogram 
for statsjarnvagarna for aren 1950- 1954, 

9) for att undersoka linjeforvaltningens vid 
statsjarnvagarna utvockling och sektionsindel
ning, 

10) for att imdersoka moj ligheterna att for 
enkla de nuvarande loner ekvisitions- och lOneut
betalningssystemen jamte dartill anslutna reclo 
visnings- ocb bokforingsfragor, 

ll) for att undersoka och fornya bestam
melserna angAende lagring och distribution av 
oljor, 

12) en expertkommitte for att undersoka de 
tekniska orsakerna till tago lyckorna, 

16) for att i d etalj klarlagga ett agobyte i 
Gamlakarleby och darom underhandla med myn
digheterna i Gamlakarleby stad. 
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Y1okesundervisningen: Under direkt overvak
ning av forestA.ndaren for ja rnvagsinstitutet 
ordnades under beriittelseA.ret 12 olika kurosero 
for 6 i elevero 8 kw· er i skotsel av saker 
hetsanordningar holls dessutom for samman
lagt 404 deltagareo 

Vid trafiksektionerna holls 20 forberedande 
kurser fOr 350 deltagare samt i samband m ed 
des a lmrser 41 luftbromskurser for 645 nybor
jareo (hoer h Ia bannatet anordnades 69 fore-

Traf ika vd e lningen: 

Hogre t raf ik liiro ktu·ser ....... . .. ........ 0 0 
Forberedande .............. . . . . 0 0 
L iigre >) . . . . . . . . ............ 
Sakerhet -a nordnings •> . . . . . . . . .... . . . . . . . . 

Summa 

Administrativa- och Ekonomi- avdelningarna: 

Li:irokurs r for administ1·ativa och ek onomiavdel-
ningarna 

:\1ao kin- och ForrAdsavdelningarna: 

Li:irokm ser fo1· rna kin- och forn\d avdelningarna 

:\I ask ina vd e lningen: 

Lokomotivforar-
ktU'SE' I' 3 kurser, Ill manliga elever 

Kurse r:- for 
vagnkarlar 0 0 2 72 

SUlnma 5 kur er, 183 manliga elever 

Under beriHtelsel\,ret pA.borjades vidstrackt, 
d elvi luoiftlig, skolning av den telegraftekniska 
personal en. 

For att dryfta A.tgarder for hojandet av 
personalens sprAkkunskaper tillsatte jarnvags
styrel en en kommitte och utnamnde till dess 
ordforande trafikavdelningens direktor T. 
N eron no 

SAsom hjalp vid betjanandet av kunderna 
utgavs >)Konduktorens sprAknyckel». 

Arbetsstudierna: ArbetsstudiebyrAn utforde 
under ll.r 1949 sammanlagt 34 undersokningar 
e ller andra utforligare utredningar. Dessutom 
gavs ett stort antal utll\.tanden over plt annat 
satt uppstl\.ndna frll.gor. I det foljande berores 
endel av de centralaste studierna. 

I trafikavdelningens distrikt redogjordes for 
forutsiittningarna i maskinellt omlastningsarbete 
plt Kouvola. Studierna visade att man sl\.lunda 
kunde uppnll. ca 1 milj. inbesparing i l\.ret. 
Projektet har annu icke kunnat utforas, ty er 
hl\.llandet av licens for inkop av truckar har 
tott pA svArigheter. Vid Vasa och Lahti gods

expeditioner utfordes undersokningar rorande 
alia arbetsomrl\.den. Som foljd av verkstallandet 
av m etodforandringarna ktmde sammanlagt 32 
personer entledigas, vilket betyder 5. g milj. mk 

3 Hl 3--55fO,O O 

lasningskurser for konduktorer vid vilka del
tagarantalet var 1 2660 

I de av institutet pA. o lika uelar av bannatet 
anordnade spd\,kktll'serna i engelska , svenska, 
fran ka, tyska och ryska (sammanlagt 144 kur
er) deltog 2 093 elever o 

Ovannamnda ktu'Ser v id jarnvagsinstitutet 
fordelade sig enligt deltagare frAn de olika av
delningarna pi\. foljancle satt: 

2 kurser, 208 clever , diirav 64 kvo 144 m 
1 105 24 81 )) 

2 116 116 >) 

8 404 404 >) 

13 ktU'Sero 33 elever, darav 88 kvo 745 m 

1 kUloS, 36 elever, 30 kvinnliga, 6 manliga 

l klll'B, 39 e lever, 20 kvinnliga, 19 manliga 

inbesparing i ltr et . - , om en foljd av undersok
ningarna angt\end e ledsagare i sovvagn kunde 
man direkt, utfora justeringar i skiftesarbetet, 
vilka m edforde 3o 3 milj. inbesparing i l\.r e t. 
Dessutom visade d et sig att vissa vagnar kunde 
trafikera utan led sagar e vilket gav en l\.rlig in
besparing av 9 milj mk o Jarnvagsstyrelo en 
gjorde ocksl\. ett p .rincipbeslut i saken och fran 
en del av vagnarna som ingick i fOrslaget har 
ledsagaren redan avlagsnats. - Med d en, genom 
pA olika hAll gjorda undersokningar, erhl\.llna 
iden som grund, projekterades en standardtyp 
for diskanordning med tillbehor till godsexpeditio
nerna och dylika motsvarande expeditioner. 
D en slutliga utformningen och anpassningen for 
anvandning overlats till husbyggnadssektionens 
utforandeo - I samarbete med rna kintekniska
byrltn uppgjordes nya justerade ritningar till 
magasinkarror, konstruerades en truckvagn for 
omlastning av tunga foreml\.1, anskaffades rull
stanger samt spriddes upplysningar angaende 
vissa andra anvandbara Ja tnings- och loss
ningsanordningar. For Resetjanst projekterades 
for trafiken under rusningstid ibruktagandet av 
enkla frankeringsmaskiner for forenklande av 
platsbiljettforsaljning och r edovisning. 

Vid ekonomiavdelningen utfordes undersok
ningar vilkas resultat forde till att i bok
foringsmetoderna vid huvudkassan och eko
nomisektionerna kunde inforas arbetsbesparande 
forenklingar. Fragan om deras inverkan pi\ 
personalens antal lamnades oppen och skall be
stammas i samband med den nya sektionsindel
ningeno 

Vid banavdelningen studerades arbetsmeto
derna vicl omliiggning av skenor for att borja 
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anvanda slidana metoder varvid banan i sam
band med skenbytet kunde komma i sitt defini
tiva kick. Ekonomiskt visade sig detta for
farande likvardigt med det ticligare und rsokta 
tvadelade forfarandet, men arbetets kvalitet 
blir battre. - Ovriga studier berord huvudsak
ligast arbetsredskap, speciellt behovliga vid 
lyftningsarbete. - Vid arets slut tog man upp 
f.ragan om mekaniserandet av bangardarnas 
plogning och snolastning, i vilken avsikt man 
tog kontakt med en privat verkstad. Den 
konst1·uktion som blev resultatet av det forsta 
skedet ar som bast pa maskintekniska byran for 
kontroll. 

Vid maskinbyrAn slutfordes studierna av Fred
riksbergs verkstads kontor, samt Karis, lisalmi 
och Joensuu depAers kontor. De gav anledning 
till talrika forslag till omorganiseri.ng av arbotena. 
Sa=anlagt kunde 7 personer foresH\,. till 
entledigande, arslonerna sammanlagt 881 760 
mk. Utforandet bar dock forblivit beroende av 
ledningens vid maskinbyran provning, bur 
mycket den bebover reserver for att skola en 
kommande generation och vikarier. Dessutom 
har avgorandet fOrdrojts av den eventuella for
andringen av maskinbyrans linjeadministration, 
vilken torde komma att inverka pa depaernas 
arbet kraftbehov. 

Vid forrliclsavdelningen slutfordes studierna av 
Fredriksbergs forrad. Av de darav foranledda 
omorgani ationerna kunde antecknas en inbespa
ring av tre personer, med sammanlagcl {Lrslon 
363 330 mk. Utforandet har lamnats oppet av 
samma skal som redogjordes for i stycket ovan 
angliende maskinbyr{Ln. - For bransleservice
personalens redovisningar projekterades ett 
gemensamt forfarande med dartill erforderliga 
foreskrifter ocb blanketter. Fr{Lgan kom i slutet 
av {!,ret p{l, forrAdsmiistarnas initiativ Ater upp 
pA dagordningen for justering av nagra enskild
heter . - I slutet av Aret pAborjade studiet av 
Riihimaki bransleservice plats . Planarbetena av
slutades, men rapportens uppgorande uppskots 
till bOrjan av fo ljande Ar. I jiimbredd med det 
foregAende studiet utfordes fiiltarbete for att 
bedoma formanerna av m d gummibjul och 
kullager foresedda kol- och vedkarror . 

Blankettvarden har fortsatt som forut med 
projekterings- och overvakningsarbete. Det bar 
erfordrat en arbetsstudiemans tid. 

I slutet av december beslOt man satta igAng en 
a llman initiativverksamhet. Den tog sin borjan 
genast vid 1\rsskiftet. 

Psykotekniska la.bomtoriet. Verksamhetsaret 
avvek icke namnvart fran foregaende ar ifrAga 
om sjalva arbetet. Betydliga forandringar har 
dock fortagits betraffande provningsforhallan
dena, vilka under Aret avsevart forbattrats. 
Inrattningen har fAtt en egen laboratorievagn 
till sitt forfogande . Till foljd av sysselsatt
ningssituationen pli arbetsmarknaderna har arten 
av undersokning arbetet blivit an mer utgall
rande, varforutom en stor del av proven har 
utforts i justeringssyfte. 

Under {!,ret har pA inrii.ttningens fOrsorg 884 
provpersoner tmdersokts, vilka fordela pA olika 
grupper en I igt folj an de: 

prov. !!Odk. underk. un<lerk. % 
extraordinarie cldare . 675 504 171 25.3 0/c 
eldarlarlingar ....... 86 43 43 50.0 % 
yrke elever ......... 47 35 12 25.5 % 
trafikelever ......... 62 35 27 43.5 % 
Raumo jarnv. eldare 6 5 1 I G. o % 

trafik lev. 8 2 2 25.0 % 
884 624 256 2 . 6 % 

Man hade vantat sig att., till foljd av ar
betskrafts ituationens forbatt,·ing ocb cUi.rav fol
jande minslming av personalcirkulationen, un
dersokning··arbetet skulle ha min ·kat jamfort 
med foregAende Ar. Sa skedde clock all icke, 
emedan pA varen med maskinbyrans direktor 
fattades beslut om, at.t de vid depAerna befint
liga sAkallade dubbleri.ngs miinnen skulle prova. 
pa nytt, vilket betydde narmare 400 tillaggsprov
personer for laboratoriet . Dessa ·.k. dubblerins
man ar lokman, vilka under ltren strax efter 
kriget togs till dep{Lerna och har provats. De 
godkandes pa sin tid ndast som reserver och 
foreslogs forst i and.ra hand till skolning. Da 
depaerna pA grund av sakens omtAliga natur 
onskade kvarballa dessa man for att niirmare 
precicera deras lamplighet, lamnades avgorand t 
av deras anstiillande i tjanst, till laboratori.et, 
vilket genom omprovning under d t gAgna Aret 
bar be01·drat deras slutliga godkannande. Den 
slutliga % ifraga om underkancla dubbleringsman 
blev 30. 

PA laboratoriets forsorg bar aven tmder det 
gAgna Aret i provningsavsikt undersokts samman
lagt 45 personer, vilka skulle deltaga i av finans
ministeriets organisationsavdelning anordnade 
a.m betsverksrationaliseri ngskurser. 

Ar 1950. 

P r o d u k t i o n s k o m m i t t e e r . Med.els 
lag av den 3 december 1949 stadgades att pro
duktionskommitteer sAsom rAdgivande organ bor 
tillsattas vid industri-inrattningar ocb foretag 
och genom statsrad.ets samma dag fattade beslut 
utfardades narmare bestammelser betraffande 
verkstiillandet och tillampandet av namnda 
lag. 

Admin is t rat i v in de 1 n in g. Sedan 
bandelarna (Peipohja)- Raumo ocb Kiukainen
Kauttua, vilka bilda Raurno privata jarnvag, 
fardigbyggts ocb oppnats for ordinarie trafik, 
den forra den 16 augusti 1897 och den senar 
den 1 mars 1914, genom den 25 maj 1950 upp
gjort kopekontrakt overgAtt i statsjarnvagarnas 
ago for en kopeskilling, stor 17 5 miljoner mark, 
fran den 1 juli 1950 riiknat, forordna.des om 

· deras overforancle frAn namnda d.ag i admi
nistrativt avseende ti.ll andra ekonomisektion, 
f jarde bansektionen, andra depotsektionen, andra 
forrAdssektionen, fjarde trafiksektionen och fjiirde 
telegrafteknikerdistriket samt i statistiskt av
seende till Tammerfors- Bjorneborg banan ocb 
Bjorneborgs trafikornrAde. Samtidigt foror·dna
des att namnda bandelar hilda ett extra jiirn
vagsliikaredistrii<t, n:o 22 a . 
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Sedan den under byggnac.l varande, ti ll Ori
vesi-Jamsa banan horande bandelen l!:va
jarvi-Jamsa, Htngd 22 km, forsatts i slidant 
skick, att densamma kunde oppnas for allman 
trafik, forordnades om namnda banclels over
forande fran don 15 juli 1950 i administrativt 
avseende till andra ekonomisektionen, fjarde 
bansektionen, andra depotsoktionen, andra foJ'
rlic.lssektionen och fjarde trafiksektionen sami 
i stati. tiskt avseende till Vasa-banan och Tam
merfors trafikomrado. 

. J a r n v a g s s t y r e l s e n s a r b e t s o r d
n 1 n g. Models beslltt av den 20 april 1950 
iindrade jarnvagsstyrelsen fOljande punktor i sin 
den 14 januari 1949 faststallda arbetsordning: 
§ 2 punkt 29, § 8 punkt 3, 6 och 7, § 10 punkt 1 
och 3, § 13 punkt 6 och 7, § 27 punkt 3, § 28 
mom. 1 punkt 1 och mom. 2, § 34 mom. 1 punkt 
1 samt § 48 punkt 1 och 2. Genom des a andrin
gar hojdes med anledning av var valutadepres
sion de under vederborande punkter upptagna 
penningebelopp, inom vars granser sarskilda 
funktionarer vid forradsforvaltningen, ban- och 
jii.rnviigsbyggnadsavdelningen ager utova sin 
verksamhet, och okades de hibtillsvarande tvanne 
inkopssektionerna vid upphandlingsbyran, som 
direkt underlyder direktOren for forrad avdel
ningen, med ii.nnu en tredje, sektionen for all
manna arenden. 

Medels jarnvagsstyrelsens den 9 september 
1950 fattade beslut tillades under § 7 i a1·betsord
ningen ytterligare en punkt, enligt vilken direk
toren for ekonomieavdelningen iiger forbereda 
och foredraga egnahemsverksamhets- m . fl. 
personalvlirdsarenden. 

Uniformsbekladnad for inne
havare av tjanst och befattning 
I tod av forordningen av den 10 februari 1950 
angliende uniformsbekliidnad fOr innehavare av 
tjanst och befattning stadfiiste jarnvagsstyrelsen 
den 25 juli 1950 niirmare besta=elser be
traffande ifragavarande tmiformsbekliidnad. 

Arb e t s tid. Den 19 september 1950 stad
faste jarnvagssty1·elsen nya stadgande b etrii.ffande 
arbetstiden i regelbundet arbete, dlt, arbetstids
lagen eller forordningen om arbetstiden vid 
ambetsverken icke foljes. ' tadgandena tradde i 
kraft den 1 darpa foljande januari. 

Under det glingna liret tillsatte jarnvags
styrelsen foljande 12 kornrnitteer, nalnligen: 

1) for att tmdersoka och utreda huruvida de 
personal- och tryckn ingskostnader, som omnam
nas i en statens revisionsverks skrivelse av den 
29 december 1949 bilagd revisionsberattel e, upp
gjord vid granskningen av att iakttagande av 
statsjarnvagarnas tariffstadga overvakats, kunde 
minskas pli i revisionsberattelsen mom. 2-4 
och 6 anfort satt, 

2) for att fOrteckna och var·dera Raumo
banan tillhoriga anlaggningar, hus- m . fl. bygg
nader, rullando materiel och annan los egendom 
samt uppgora forslag darom, vilka av Raumo 
jarnvags funktionarer vid banans overgling i 
statens ago kan anses jamval fot·mellt kompe
tenta till antagande i statsjarnvagarnas tjanst, 
antingen till motsvat·ande e ller annan extra be-

fattniug, vilken examen de inkompetenta bor 
avfordra · samt inom vi lkC'n tid de bor styrka 
sin kompctens, · 

3) for att undersoka, hurnvida och vilka 
pecialtillagg borde utbctalas lit personalen for 

avliigsnanclo av mellan loneklasserna eventuellt 
forekommande disproportioner, Yilk n omfatt
ning en dyl.ik atgard Rknlle fa oC'h vilka kost
nacler doss forverkligande medforde, 

4) for att undersoka orsakerna till branden i 
Helsingfors stationsbyggnad den 14/6 1950 . 

5) fo1· att uppgora forslag till nytt invcntarie
och matorialgranskningsreglemente, 

6) for att overvaga vilka litgarder for stats
jarnvagarnas del foranledes av statsradets den 
8 juli 1950 fattade beslut angaende statens 
tjanste- och befattningshavares tjanstebostader 
och ersattning for naturaformaner samt hyresav
gifter i statens hyresbostader avensom att upp
gora forslag till de tillaggsbesHimmelser och 
-foreskrifter jarnvagsstyrelsen kommer att ut
farda i saken, 

7) for att planera och uppgora forslag till 
eventuellt nodig befunna and1·ings- m. fl. arbeten, 
som bora utforas i samband mod ateruppbygg
naden av Hel ingfors stationsbyggnad samt till 
disponerande av yttre hallen och ovriga ut
rymmen, 

8) for att unders6ka mojligheterna att av
lagsna den mellan verkstaderna och forraden 
foreko=ande dubbla debiteringen samt att ut
reda frligan om storleken och bokforingen av 
verkstaderna handforrad, 

9) for att utreda mojligheterna for en and
ring av den nuvarande lakardistriktsindelningen, 
samt 

10) for att ordna inforandet av ett med det 
s .k. A-avtalet overensstammande, av arbetets 
art beroende avlonings ·ystem a statsjiirnvagar
nas ban-, maskin-, forrads- och trafikavdet
ningar. 

Ytterligare har jarnviigsstyrelsen utsett sina, 
representanter i de produktionskommitteer, som 
enligt lag for tvli-lirsperioden 1951- 1952 till
satts vid Helsingfors, Fredriksbergs, Abo, Vasa 
och Uleliborgs verksti:ider samt Pieksamaki 
vagnsreparati0nsverkstad. avensom i de dist
riktsdriftkommitteer, som enligt avtal mod sar
skilda jarnvagsmannaorganisationer for aren 1951 
och 1952 pa frivillighetens gruncl tillsatts inom 
statsjarnvagarnas forsta, andra, tredje, fjarde, 
femte, sjatte, nionde och tionde trafiksektions 
verksamhetsomrlide. 

Yrkesundervisningen: Da i jarnvagsinstitu
tet tmdervisningsplanerna upplagges i enlighet 
mcd andra laroverk, per terminer, utges avon 
dess verksarnhets berattelse pa basen harav, 
fastan man vid anvandandet av anslagen 
mliste hlilla sig till kalenderar. , iffrorna som 
beror kursverk amheten avviker slilunda i detta 
sammanbang fran den verkliga ar ·berattelsens. 
Under llr 1950 ordnades tmcler direkt over
vakning av jarnvagsinstitutets forestlindat·e 11 
olika kurser for 487 elever. Dessutom holls 2 

I 
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kurser i skot el av sakerhetsanordningar, for 77 
d elt&gare. 

Trafiksektionernas chefer ordnade 12 nybor
jarknrser for 377 elever samt till ammans mecl 
dep erna 8 kurser om luftbrom. ar for 90 delta
gare. 

Loke ldarkurser halls icl{e a il s, i vantan p~, 
att cl t nya programmf't for d em , kulle bli 
fardigt. 

PA. olika orLf'l" ordnades sp!'akkurser i e nge lRka, 
franska, sven. ka, ty. ka oeh ryska, 198 st m ecl 
2 383 c lever . 

Arbetsstudie·r: Under aret avgjordes samman
Jagt 21 unders6kningar, av vilka en d el var an
mtirkningsviirt arbets lryga . D essutom !]:a.vs tal
rika utlAtanden och forklaringar angaende vissa 
fi'~glll'. 

ndersokningarna har till stor d el varit sadana, 
att berii.knandet a Y de, av d em foror akade 
inbcsparingarna sim il e ha medfort a lltfor sto rt 
extr a arbete eller att uppnaondet av tillfred -
stii lland e r esldtatprec ision skull ha varit svart. 
Av d etta skal hat· anmalandet av de uppm'illda 
inbosparingarna begriinsats t ill e ndast de som 
direkt utralmats. D es a inbesparingar utgor i 
runt tal 18 milj. mk. Mojlighetor att spara in 
1 a per·sonalen har genom unders6kningarna P>
visats, vid d e Lrndersokta arbdsplatserna, stiga 
1 ill sammanlagt 65 p erson er. 

Blanlwttvarden har fortsatt som forut och har 
under aret gamla blanketter kontro llerats for 
t1·yckning av nya upplagor och for helt nya, 
539 st . I sam band harmed ha r 29 blanket tor 
tagits ur bruk och 8 st erhallit minclre format . 

Jarnte s itt ordina1·ie a t·b ete bar arbetsstudie
byra.n skott iiven initiativ verk amhet n aclmi
nistrativa sida och dirigerat utredningsarbetet 
som horde ihop med initiativcns b edomande . 

Undersokningm· rorande stationernas ve1·ksam
.het: Utredning av forutsattningarna att forsc 
rnagas inkarrorna rnecl kullager ooh kompakt
gummihjul sarnt i samhand harme d forbattra 
karrornas konstruktion. 

Andring av handsignsllyktan, att fungera 
clektriskt. Inbesparingar som kan uppna i 
a lla de forhallanden dar lyktan anvandning a1· 
rnomentan e ller i allmanhet i stationstjanst
goring. Inbesparingar till foljd av f6randringarna 
steg ~r 1950 till 0.4 milj. mk ar 1951 redan till 
l. 4 milj. mk. 

Statistisk cmdersolming av godstagens tjan t
g6ring jamfort mod tidtabellema. 

Utredning ang~ende goclsf6rsandelsernas trans
porthastighet. 

Unders6kni.ngar vid Tammerfors och Kuopio 
frakt- och expressgodsexpedition. Inbesparing 
40 personer, 9. 6 milj. mk. 

Utredning angaende t~gens forseningar. 
Projektering av uppbevaring- och arbets-

kartonger for fraktmarken. . 
Perrongbiljetternas l6nsamhet i Helsingfors, 

Tammerfors och Kuopio. 
Inbesparing for Helsingfors ooh Kuopios del, 

0. 3 milj. mk. 
F61·nyande av efterkravens redovisningsfor

farande. Eventuell inbesparing ca 10 personer, 
men som motutgift for dem i jarnvagens bokf6-
ring troligtvis ista llet 6karle postutgifter. 

Unders6kningar angaende banarbetet: Ut
veckling av b ehovli.ga arbetsredskap for r para
ti.onslyftning av banan. Genom att bl a an
skaffa biittre lyftanordningar kan pa oa fjarcle
d elen av arb tsplatserna ~stadkommas bespa
r·ing, for lyftningen. d el, 30- 40 %-

'Forbiittring av d et spikutdragningsjiim som 
behoves for att 16sg6ra skenspik. 

FortsaLta unders6kninga1· angaende ske nbyte. 
Rpec ie llt l6sg6randet av spik och bultar, for 
vilkas utveckling fortsatta for ok gjo1·dc · m ed 
nya arbetsverktyg. 

Skrotets behandling pa H e lsingfor · bangard. 
Unde,·solmingar angaende arb tet pa d epaerna 

och i verkstaderna: Unden6kning av kontors
arbctena pa Hiihimiiki, Uleaborg, Heinii.joki, 
K ouvola, Tammerfors, Pieksamaki oeh Fred 
riksbergs clepAe r. B eraknacl eventuell inbespa
rin g av p erso nal , 15 p e i·soner, 2. 5 milj. mk. 
Avliigsnanclet av kvitteringssystemet vid ut
d e landct av rcglementen o dyl till per onalen. 

Utrctlning av briinslemangden som b ehove 
for lok m od stenkolseldning. Inbesparing som 
kan uppnas, 6 milj. mk. 

Forberedande forslag foe iindring av verksta
d erna<> och cl e paernas bokforing att fordela 
enligt kalendermfmad. 

Under 6k:ningar om' riktA.r s ig mot arbetena 
vid cl pl\.erna: J ii.mforande cmdersokningar 
ror·ande anvandandet av branslekiirror f6!'Sodda 
med kullager och guromiringar (luftfyllda). 

Under·sokningar vid Riihimaki, K ouvola och 
Tammerfors bransleupplag. Fore nklandet av 
sk6tse ln av bokf6ri.ngen for lagren som under
ly d er depaerna. 

Psy!cotekn'islw labo1·ato?"iet: Vorksamhetsar t 
m edf61·d e ioke na.gra iinclringar i laborator iets 
arbetsforfarande j iimfort mod ticligare ar, ty 
inrii.ttningens p ersonal hade behallits of6riindrad: 

ksa. arbetsobjekten beholls oforandrade. La
boratorievagnen visade sig unde t· det g~gna 
aret just a e ffektiv som >> arbetsredskap•> , som 
man pa s in tid vantade sig . Likasa har d e 
pecialanordningar som ti llforts dess inredning 

varit till stor nytta i inrii.ttningens arbete. 
Syss lsattningssituati.onens stadgande vid jarn

viigarna har for sin del astadkommit, att proven. 
antal vid p ykotekniska laboratoriet ytterligare 
miskat nl\.got . ~alunda har exam inatorerna fatt 
storr·e mojligheter att ntveckla testningsf6r
famndena avensom planera nya testningar. 

Under Aret har inrattningen unders6kt sam
manlagt 561 provpersoner. D essa fordelar ig 
pi\. de olika gmpperna pa foljande satt : 

Prov. Godk. Undcrk. Undcrk. 

extraordinari.e eldare . . . 287 227 
eldar- och yrkeselever .. 191 118 
trafikelever . . . . . . . . . . . 83 53 

60 
73 
30 

% 
20.9 
38.2 
36.1 

ammanlagt 561 398 163 29. o 

Pa laboratoriets forsorg har undersokts del
tagare i finansmi.nisteriets organisationsavdel
nings kontorsrationallseringskurser, sammanlagt 
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50 personer. Overensstammelsen mellan rcsul
taten av foregA.ende !1rs prov och pA resp ktivc 
arbetsplatser utforda yrkesanpassningsbedom
ning har visat sig ovanligt stor, vilket faktmn 
bevisas av de anvanda provens forhandsgaranti. 

Ar 1951. 

Admin is t rat i v in del n in g. Sedan 
bandelen Jamsa- Jamsankoski, langd 3 795 km, 
av den under byggnad varande banan Orivesi
Jamsa blivit forsatt i sadant skick, att den 
kunde oppnas for allma.n trafik, forordnade att 
namnda bandel den 1. 7. 1951 skull e oppnas 
tillsvidare endast for vagnslasttrafik. I admi
nistrativt och statistiskt avseende anslots banan 
till Vasa bandel och Tammerfors trafikomrAde, 
2dra ekonomisektionen, 4de ban ektionen, 2dra 
depot ektionen, 2dra forrl\dssektionen och 4de 
trafiksektionen samt 26te jarnvagslakar dist
riktet. 

S t r a f f r e g i s t e r u t. d r a g. Den 12 rnaj 
1951 utfardades andrade foreskrifter betraffande 
rekvisition av straffregisterutdrag for personer, 
om soka intrade i statsjiirnvagarnas tjanst. 
Uniformsbekladnad for inne

h a v a r e a v t j an s t o c h b e fa t t n i n g. 
Den 5 juni 1951 utfiirdade jiimvagsstyre lsen for
tydliganden till de ar 1950 stadfiista bestiim
melserna gallande uniformsbekladnad for inne
havare av tjanst och befattning. 

L i1 karin t y g. Den 29 september 1951 
andrades tidigare utfardade stadganden om 
foreteende av lakarintyg for intriide sokande i 
statsjarnvagarnas tjanst ell er arbete. 

J a r n v a g s s t y r e l s e n s a r b e t s o r d
n in g. Medels b eslut av den 12 december 1951 
andrade jiirnvagsstyrelsen § 14 punkt 29 och 
§ 43 punkt 7, angll.ende till skatte- och taxe
ringsnamnderna insanda avloningsrapporter, i 
sin den 14 januari 1949 faststallda arbetsord
ning. 

Mat r i k 1 a r. Genom forfattning den 22 
december 1950 stadgades om avlagsnande fran 
matriklarna av straffbestammelser for p ersoner, 
som under tiden den 1 september 1939- 19 
september 1944 domt vid krigsdomstolarna, 
men enligt lagen den 1 december 1944 benadats. 

K om mitt e e r. Under det gAngna Aret 
ti.llsatte jarnvagsstyrelsen fOljande kommitteer: 

1) for att med stod av uppgifter som samlats 
pA. de olika avdelningarna, Arligen uppgora och 
till jarnvagsstyrelsen inkomma med motiverad 
framstallning till di.spositionsplan for medlen i 
statsjarnvagarnas fornyelsefond, 

2) for att undersoka mojligheterna till on 
nyorganisation av statsjarnvagarnas efterkravs
rorelse ooh i sinom tid inkomma med betan.kande 
jamte eventuella motiverade forslag till nya stad
ganden i saken, 

3) for att skyndsamt undersoka mojlighoterna 
for statsjarnvagarna att minska forbrukningen 
av kol ooh brannved genom att oka anvandningen 
av olja vid uppvarmning av statsjarnvagarnas 
bostadshus samt i verkstaderna och eventu ellt 
ovriga fasta inrattningar avensom att till jarn-

vagsstyrolsen inkomma met! skriftligt forslag i 
saken, 

4) for att vad statsjarnvagarna vidkommer 
granska ett av statens 16nenamnd uppgjort 
forslag till andring av bentimningarna pa tjiinster 
och befattningar, 

5) for att undersoka mojligheterna for en sam
manslagning av il- och fraktstyckegodset sam.t 
att uppgora forslag till erforderliga verkstallig
hetsstadgand en, 

6) for att till utredande av statsjarnvagarnas 
egendomsbilans omvardera dera r alegendom 
samt anpassa densamma efter behoriga nutida 
principer, 

Ytterligare tillsatte jarnviigsstyrelserna i Fin
land och 'verige gemensamt en kommitt€- med 
uppgift att soka underlatta godsbefordran mellan 
Finland och Sverige, siirskilt i fraga om godsom
lastningen vid gran tationerna. 

e k t i o n s d r i f t s k o m m i t t e e r. Sedan 
jiirnvagsstyrel en A ena siclan samt uomen 
Rautati elii isten Liitto r.y., Rautatievirkamies
liitto r.y., V.R. Konduktooriyhdistys r.y. och 
~venska Kamratforbundet vid tatsjiirnvagarna 
A andra sidan pa fri avtalsgrund traffat overens
kommelse om till iittande av sektionsdrifts
kommjtteer att inom i overen kommelsen nar
mare angivna griinser under A.ren 1951 ooh 1952 
verka Asom rAdgivand organ i forsta, andra, 
tredje, fjarde, femte, sjatte, nionde och tion.de 
trafiksektionerna, godkiinde ministeriet for kom
munikationsvasendet och allmanna arbetena 
namnda overenskommel e den 24 januari 1951 
och gav anvisning om beaktandet av darav 
foranledda utgifter i budgeten. 

C e n t r a I d r i f t s k o m m i t t e n. Sedan 
jarnvagsstyrelsen a ena sidan samt ~uomen 
Rautatielaisten Liitto r.y., Suomon Veturimies
ten Liitto r.y. och Rautatievirkamiesliitto r.y. 
A and1·a idan A frivillig avtalsgrund traffat 
overenskommelse om tillsattandet av en central
driftskommitte att under tiden den 1. 7. 1951-
31. 12. 1952 i.nom i overenskommelsen angivna 
granser verka sAsom radgivande organ for de 
vid statsjarnviigarnas linjeforvaltning for Aren 
1951 och 1952 tillsatta sektionsdriftskom
mitteerna, godkande ministeriet for koiDIUuni
kation vii endet och allmiinna arbetena den 28 
jLmi 1951 namnda overenskommelse och gav an
visning om beaktandet av de darav foranledda 
utgifterna i budgeten. 

Yrkesunderv-isningen. Under direkt over
valming av forestAndaren for jarnvagsinstitutet 
holls under berattelsearet 12 kurser med 481 
elever. Dessutom holls en kurs i skotsel av 
sakerhetsanordningar, for 40 clever. 

Vid trafiksektionerna ordnades 7 forberedande 
kurser for 185 elever och vid depaerna i samband 
med lagre kompetense:xamen 19 kurset· om 
lufbromsar med 268 deltagare. 

Sammanlagt 7 lokeldarkurser holls, vilkas 
elevantal var 162. Programmet forb lev 
ofOriindrat. 

Deltagarantalet i clo sprak-knrser som holls pa 
olika platser vid bannatet, minskade betydligt. 
I sammalagt 119 kurser i engelska, franska, 
svenska, tyska och ry ka deltog 1 593 personer. 
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Under bertlttelseil.ret fogades t ill de lti.g r· tra
fikelevkursernas program mAngsidiga praktiska 
ovningar. Som en p cialitet vid effektiviset·ing 
av skolningen och ur mAngsidighetssynpunkt 
kan namnas en rikhaltig foreliisningsverksamhet . 
For sammanlagt 120 bokhA.llaro vid trafiksek
tions kontor och linjobokhtl.llaro halls 3-dagar'. 
fore liisningar i tva grupJ er. I liknande foreliis
ningsdagar deltog i tva grupper samman lagt 97 
briinslearbetsledare . For 23 triivarubokforare 
halls gna fore lasningsdagar. D en storsta nya 
skolningsgruppen bildade ca 250 jarnvag bygg
mastare. For 1.mg. 50 av dem hann man redan 
anordna fore lasningsdagar som riickte en vecka. 
For de ovriga ordnas 10-dagars forelasningar i 
4 g rupper under 1952. Utovor den redan t idi 
gare forverld igade korrespondenskursen i ryska 
spraket fick man igAng en korrespondensktu· i 
engelska for li:ingre hnnna. 

Arbetsstudierna: Under arot avslutades 26 
egentliga undersokningar samt gavs utredningar 
och utlatanden i fragor rorande on stor del 
olika ar enden. 

Bland de anmiirkningsviirdaste horde ett ar
betsdrygt studium av lokomotivens anvand11ing 
och uppdelningen av lokmannen arbetstid. Det 
gav jiirnvagsstyrelsen orsak, att bringa det 
hittills varande sattet att planera lokens kortu
rer och lokmiinnens arbetsfOrdelning, till maskin
byrAns narmare utredning, mod huvud yfte, att 
det nuvarande utnyttjandet av lokomot i v och 
lokmiin effektiviseras. 

Omnamnande fortjanar aven studiet av moj
ligheten att fornya stationerna godstrafikredo
visningar m od hjalp av avgift stamplingsmaski
ner. I frAgan hat· r edan fattats principbeslut 
och de behovliga rna kinerna ar bestallda. Sys 
temet betyder ett avsevart inbesparande av 
arbete saval Yid uppgorandet av kontona som 
ur kontroll synpunkt. 

For utbyte av skenor projekterades maskinellt 
losgorande av spikarna. En provmaskin 
konstruerades och den konstaterades funktionera 
val i grusbadden. ormalt behovs i arbetslaget 
10 spiklOsgorare och for arbete m ed anordningen 
endast 2- 4 man. Som hjalp har, pa arbe tsplat
sen av andra skal behovlig·t lok, anviints. For 
anvandning pa makadambadd behover anord
ningen annu ju t ering. - Namnas bor annu, att 
i slutet av aret efter en lAng leveranstid de forsta 
gaffeltruckerna och tiU de m borande redskap 

togs i brule Oranskningen av deras inverkan 
pA arbetseffektiviteten och kostnaderna iir iinnu 
oav Ju tad, rn n d hittills nAdda resultaten iir 
uppmuntrande. - Andra studier har berort ut
vecklandet av arbetsmetoderna, redskapen och 
arbetsforhallandena samt matning av arbets
r·esultaton pa olika arbetsomrt\.den. Darjiimte 
har utforts forberedande tudier och prov for 
e nd el kommande studiers del. 

Storsta delen av studierna bar varit sadana, 
att de darav uppkomma eller foranledda in
besparingarnas beraknande skulle ha fordrat 
oskaligt mycket tillaggsutredningar. Dessa bar 
man pa grund harav avstatt ifran, silsom aven 
frAn beraJmande t av den i manga fall stora 
indirekta nyttan som lnmnat uppstA darav. De 
fall dar in besparingarna strax kunnat utraknas, 
utgor enligt lone- ocb prisnivan under under
sokningsticlen sammanlagt 10. 3 milj. mk i aret . 

!nom ramen for jarnvagarnas allmanna initia
tivverksamhet har under Aret inlamnats 372 
initiativ. Under aret behandlades 326. Av dessa 
belonades 4 med penningpris och diplom samt 
2:3 med diplom . 

Blankettvarden har fortsatt som forut. Arbetet 
har i huvudsak rort kontroll av blanketternas 
sakinnehall och formulering i amband med 
t r·yckancl e t av nya upplagor samt projektering 
av nya blanketter. Antalet behandlade blanket
ter var 617. I sam band mod kontrollen kunde 
:39 blankette1· indragas. 

Psykotekniska laborat01·iet: Verksamhetsaret 
skilj er sig icke niimnvt"irt frAn foregAende, ty 
1'\.val arbetets art som d ess utstrackning har 

bibehatlits tamligen lika. Vissa ur sjalva under
sokningsverksamhetens synptmkt betydelsefulla 
reformer har under arets lopp forverkligats, var
forutom man paborjat andringsprojekt, vilka 
dock kan forverkligas forst efter flere ars forlopp. 

Under At·et har vid iru·attningen undersokts 
samman lagt 621 provpersoner, varutover d en 
bistAtt pa annat satt, saviil jarnvagsstyrelsen, 
som ende l andra myncligheter, i vis a fall, pA 
sidan om . in verksamhet. Alunda har SJ r ek
lam ektion varit i ratt sa intensivt samarbete, 
lika a har At Jarnviigsinstitutet getts foreliis
nings-hjiUp. 

Antal et b e handlade 
under aren 1949 - 1951 
n eclanstAendc tab ell, i vi lken for 
Rkull intagits motsvarande tal for a r 

arenden 
framgar av 
jamforel es 

1948: 

A1·enden, sorn avgjorts av jarn-

Awlelning, som f(irrdntgit arendet 

1 19&1 

Pl~num I Avd elninp;s-sammantriide 

1948 1 1049 1 1050 1 1051 1948 1 1949 1 1!)50 

Administrativa a Ytlelningcn ............ 5 6 1 7 734 6 0 679 607 
Ekonomi >) ............ 12 5 10 5 494 396 387 662 
Ban I) . . .......... 6 8 8 5 722 740 742 690 
Mask in >) •••••••••• 0. 11 7 10 13 753 514 455 426 
Forriids I) ....... . .. . . 1 2 - - 737 665 569 739 
Trafik >) ........ . ... (j 9 7 11 302 297 270 206 
Tariff >) ........ . ... - - 2 9 102 69 70 54 
Jam vags bygg-na d~ I) ............ - 1 2 1 120 100 86 94 

Summtt 41 38 40 51 3 964 3 461 3 260 3 478 
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II. BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR. 

Ar 1949. 

N ya byggnader och anliiggningar a jardiga banor. 
Strejkerna i byggnadsbranschen fororsakade be
tydande foi·seningar vid forverkligandet av bygg
nadsprogrammet for senaste ar. Alunda blevo 
flere stenhus fardiga forst foljande Ar. Dock 
blevo stenhusen for 24 familjer fiirdiga i Helsing
fors, , einajoki, IDeaborg och Villmanstrand samt 
ett st nhus for familjer i Valkeakoski. Av tra 
byggdes 14 bostadshus, av vilka rna nii.Innas 
bo tad husen i Garnlakarleby (4 st), Valkea
koski, Sysmajarvi och A den nya trafikplatsen 
mellan St Michel- Hiirola, samtliga omfattande 
4 lokaler. De under thet fardlgblivna bostads
byggnaderna innehalla ina.lles 145 lokaler, av 
vilka i stenhus 100. Bostadsbyggnader komplet
terade med uthu byggnader genom byggandet 
av bl.a. 7 badstugor och 3 kallare. For arbetarna 
byggde 15 skilda vardbyggnader och skjul, av 
vilka de viktigaste voro de i Jyvaskyla, Eskola, 
TorneA, Piek amaki och Parikkala. I Kotka 
blev en byggnad med overliggningsrum fardig, 
i Hango ove1·liggningsrum och i Pieksamaki en 
poliklinikbyggnad . I Oulunlahti och Pajari 
byggdes plattformsbyggnader. Depotens repara
tionsverkstad i Tammerfors samt bilstallet och 
-expeditionen i Lahti blevo aven fardiga under 
berattelseAret. 7 gods- och forradsmaga in bygg
des, varjamte ett inkopte . Person-, bransle
m. fl. plattformer byggdes A olika trafikplatser. 
Av A bangArdsomn1den byggda an Uiggningar 

oro vandborden i Fredriksberg och Toijala, 
vattenkastaren a Alholmen samt olj ecisternen 
i Kotka och Fredrikshamn d e viktiga te. 

A v under aret inkopta rna kiner rna namnas 
3 ensidiga snoplogar, 3 gravmaskiner, en 
rojningstraktor och 2 fran RAdsunionen in
kopta stenkrossar. 

Underlui ll, och jornyande samt 11tvidgningar av 
byggnader, bana och broa-r. Genom att uppdela 
storre lokaler och genom att inreda badstugor, 
vantsalar och i andra bn1k varande byggnader 
till bostader har erhallits bostad for 12 familjer. 
For att forbattra bostadsforhAIIandena for stora 
familjer forstorades fardiga bostader huvud
sakligast genom att utnyttja utrymmet A vin-

viigsstyrelsen ar 1948-1951. 

darna. Pa detta satt erholls inalles 23 nya rum . 
Flygelbyggnaden i Tammerfors stationshus hojdes 
med en vaning oc~. plattformshuset i Pirtti
kangas utvidgades. Aven lokomotivstallen i Ka
ris, Nyslott och Pieksamaki , samt overligg
ningsrummen i Raapamaki och ·kJubblokalen i 
Riihimii.ki forstorades. Fler e byggnader har 
erhallit nya tak, anru·a ha bradfodrats o . s . v., 
godsmagasin ha for torats , olika slags plattformer 
ba forlii.ngts och Jastningsanordningarna i dem 
fornyats. Bl. a. elektrifierad s vedutgivningsplatt
formerna i Kouvola och St Michel. Av anlaggnin
gar a bangardarna mt\ namnas fornyandet av ett 
22 m vandbord i Tammerfors och vattenkastaren 
i Kannus. 

Stations- och la tningsomradena i Bjorneborg 
och Parikkala forsattes i skick och jii.mnade , 
avensA lastningsomradena i Pieksiimiiki, Kontio
lahti och Oulainen. 

Mii.rkligare bangardsutvidgning och spArregle
ringar utfiirdes i Fredriksberg, Siuro, Koria, oin
lahti, Joutseno och Riihimaki, varest asneryggen 
a rangeringsbangArden blev fardig. A flere ban
gardar sasom i Tammerfors, Seinajolti, A Hovin
saari i Kotka och Hillo i Fredrikshamn fortsii.tta 
arbetena. A Haapamaki och Raudaskyla trafik
platser byggdes omfartsspAr. 

I borjan av Aret blev Kovjoki- Nykarleby 
ban an fardig och denna . o 4 km langa handel 
kunde oppnas for allman trafik den 20. 4. -49 . 

SAsom arbetslOshetsarbeten fortsattes arbetena 
med flere dubbelspar, av vilka dubbelspAret 
Kuopio- Iloharju blev fardigt. Mellan Lahti
Uusil{yla blev skenlaggningen fardig anda till 
Villahde, medan insattningen av vaxlarna ut
fores under foljande ar. Mellan Riihimii.ki
Lahti och Tammerfors- Toijala fortsattes terras
seringsarbetena. 

Det under foregaende ar i Kouvola pAborjade 
ombytet av skenor a Savolax-banan fortsattes 
fran Kirjokivi till Pieksiimaki eller c:a 14 km. 
Harigenom blev skenlii.ggning A en av d e m est 
slitna dalarna av vart bannat fOrnyad. 22.343 
kgfm skenorna byttes till 30 kgfm skenor a ban
delen Kajana- Kontiomaki soderom Kontio
maki pa en striicka av c:a 2. 3 km . Pa bandelen 
Toijala- Abo fortsattes fornyandet av 30 kgfm 
skenlaggningen mellan Toi jala- Kylmiikoski och 

Gener,tldirektoren eller uverdirektoren 

194 1949 1 1950 1 1951 I

__:D::..:.:.i.r.:.:ek.:.:·t..::.tirc......,..-----,-------,---- I-'S.:.:"u:.:m.:.:r:.::n.:.:l\ ..:ac,:re:.::n:.::d.:::en=--- .,------.,------

1948 1 1949 1 1950 1 1951 1948 1 1949 1 1950 1 1951 

I 
11 16 25 32 6 612 4 021 3 419 3 664 7 362 J 723 4124 4 310 

783 802 627 522 3 743 4 203 4119 5172 5 032 5 406 5 145 6 361 
28 29 32 47 2 370 2 972 2 936 2 774 3126 3 749 3 718 3 516 

179 169 as 37 2 974 2 501 2 693 3 009 3 917 3 191 3 196 3 485 
129 52 23 38 1012 1 045 1 000 949 1 879 1 764 1592 1 726 
698 906 631 725 3 344 3 023 4 634 4 665 4 350 4 235 5 542 f) 607 

82 116 63 43 8 357 6 751 7 748 8 030 8 541 6 936 7 883 8136 
129 151 165 162 775 808 928 834 1 024 1 060 1181 1091 

2 039 2 241 1 604 1606 29 187 25 324 27 477 29 097 35 231 31 064 32 381 34 232 
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Kyro- Abo inalles c :a 27. 9 km. DA dessu tom 
nAgra sman-e skenutbyten utfordes, fornyades 
under Aret skenlaggningen a inalles l 80 km. 

Sake1·hetsanlaggninga1·na. Under aret byggdes 
sakerhetsanlaggningar med centralstallda hu
vudsparsvaxlar i Leteensuo, Koivisto, Vesanka 
och Hillosensalmi. Kompletteringar och for
nyande av sakerhetsanUtggninga.r slutfOrdes a 18 
trafikplatser, sasom i Fredriksberg, Riihimaki, 
Jarvela, Koria, Kouvola, Kirjokivi, Pieksamaki, 
Nyslott och Parikl{ala. KontrollAsforreglings
inrattningar byggdes a 13 trafikplatser, var
jamte nagra liknande anlaggningar komplet
terades. I Hyvinge och Jyvaskyla byggdes 
rangeringssignaler. A riksgransen i Boback och 
Tyris byggdes likadana gransbommar som fore
gAende Ar byggdes i Kelloselka och Kanrila. 
Bommarna i Boback och Kaw·ila foeseddes med 
elektrisk belysning. 

For tryggandet av landsvagstrafiken byggdes 
b l. a. med elektriskt ljus forsedda vagbommar i 
Ryttyla, Inkeroinen och It Haumojoki jarnvags
och landsvagsbro soderom Tornea, varjamte 
vagbomanlaggningen Hiintamaki forseddes 
med elektriskt lj us. 

T1·adgarda1· och planteringa1·. Vaderleksfor
hAJlandena voro under sommaren 1949 ogyn
samma for tradgArdsverksamheten. Pa grund av 
de under den basta vaxttiden juli- augusti 
intraffade frosterna froso flere grnppvaxter, 
va.rforutom flere vaxtslag icke hunno blomma 
normalt. Rosten var daremot lang och varm . 
varfor tt·iidgArdsarbetena kw1de fort attas anda 
till slutet av Aret. 

Vid anskaffandet av redskap skonjdes en 
lattnad, b l. a. anskaffades en andra tradgarcls
harv. Pa vissa specialredskap iir det annu brist. 

I centralplantskolan uppdrevs huvudsakligast 
det vaxtmaterial, som anvandes vid bannatet . 
De. sutom san des tillJ·esevplantsko lorna tillhaJften 
skolade vaxter, sticklingar m. m. for att vidare 
skolas. Reservplantsko lorna uppdrevo va.xtmate
ria1 huvudsakligast for de bansektioner, i vilka 
de aro belagna. Utmarkande for sasongen voro 
de manga stora parkarbetena, sasom vid Hy
vinge huvudverkstad, i Riihimaki, Kotka och 
Bjorneborg, varjamte nya parker anlades b l. a. 
i .Abo, Tammerfors, einajoki, Vasa och Joensuu. 
Fardiga parker utvidgades och fornyades, gam la 
grasmattor forsattes i skick och i triidgardarna 
pA gardsplanerna planterades olika nyttoviixter. 

Av nybyggnader rnA namnas arbetena for tva 
nya p lantskolor, naml. i Nuppu linna och Nokela 
(Uleaborg) . A den fOrstniimnda tackdikades och 
rorlades det egentliga plantskoleomradet om 
4. o 6 ha och tvenne arbetarbostader jiimte ut
husbyggnader forsattes i skick. I Nokela pa
borjades arbetena med byggandet av bostad At 
tradgardsmastaren och utfordes vissa for
beredande arbeten. 

Forsa ljningen av overskottsprodukter fortsat
tes i centralplantskolan i Hyvinge och i Kuopio 
reservplantskola, ehuru resultatet pa grund av 
den egna konsumtionen steg blatt ti ll 73.6 % 
a.v foregltende Ars for·siil jning, penningviirdet av 
densamma var 680 199 mark. 

Konstruktiva arbelen. 

B ·robyggnadssektionen bar· 1949 pa olika verk
stiider och broplatser granskat och o\·et·vakat 
tillverkningen och monteringen av stalbroar pa 
satt som fiiljer: 

I borjan av A1·et monterades mecl Yal'tsila,
koncernens hjiilp de tva 45 m langa 'iikajoki 
fackverksbroarna, vi lket hade t ill fo ljd att man 
kunde trafikera iisterbottniska banan iinda till 
Uleaborg med av gabarit N:o I tillatna tag . Kii
minkijoki 45 m fackverksspann fiirdigsstalld s 
pa verkstaden varefter denna bro jiimte de tva 
under foregaende lh tillverkade 25 m b1·oarna 
monterades pA sina platser. I slutet a\· Aret 
pAbegynte verkstaden tillverlrningen a\' delarna 
till bron over Kemijarvi huvudfar. ''artsila.
koncernen monterade pa brostallena fo ljande 
fran England i delar anliinda broar: Vareputaan
joki 20m platbro samt Martimojoki och Yarejoki 
40 m fackverk broar. Pa atgiirder aY veder
borande ban ektioner monterades fo ljande av 
O.Y. A. Ahlstrorns verkstad i Var-kauH for
fiirdigade svetsade piAtbroar pa ina res1 . 
platser: Liedesoja 10 m ·amt :\'Iuhojoki och Ha
risjoki 12 m spann . f-lamma verkstad har fran 
och rued var n l 949 tillverkat staldelar till Suu
tarinkorvabro. Ovannamnda broar, fransett 
Siikajoki bro, bora till de i ~ord-Finland under 
kriget fiirstorda broarna. 

Sektionen bar fortfarando asamkats a \'Seviirt 
arbete med inforskaffande av offerte1· pa nya 
stalbroar· samt av handliiggning och beredning 
av kontraktsuppgiirelser. B land nya bJ"Obestiill
ningar rna sat·ski lt namnas 18 st i Frankrike 
bestallda stAlbroar, vilkas sammanlagda ,-ikt iir 
1 890 ton. Rom mottagare av dessa broar har 
en ingenjor fran brobyggnadssektionen, fungerat 
fran borjan av november 1949. Monteringen, 
pa broplatserna av dessa broar. utfores enl. 
uppgjorda kontrakt av Vartsi la-koncernen och 
O.Y. A. Ahlstrom . De mindre spannen upp till 
18 m anliinda fardigt hopsatta fran Franlu ike 
samt monteras pa sina p latser av resp . ban
ell er jarnvagsbyggnadsavdelningar. Dessutom 
har det bestallts 33 st stalbroar sammanlagt 
viigande 815 ton av fern inhemska verk
stiider. I anledning av den Ar 1948 i England 
gjorda bestiillningen av Ounaskoski bro sande 
brobyggnadssekLionen pa uppmaning av Cleve
land Bridge & Co ing. Terho pa en tid av 1 Yz 
manad till Engla n d for att granska omriikn in
gen av broritningarnas metermA.tt ti ll engel. ka 
matt. 

B land de under aret byggda stalbetongbroarna, 
vi1kas tekniska utfOrande overvakats aY bro
byggnadssektionen, ma namnas den s.k . Pappila 
overgAngsbron vid det stalle diir Iisalmi- Y li
vieskabanan korsar allmiinna landsvagen mellan 
Kuopio och Kajana, Lo lwmo tunneln Yid Tam
merfors Hatanpiiabanga1·d, tva overgangsb1·oar pa 
Orivesi-Ja.msabanan samt bland pabo1·jado ar
beten Imatra och Hennala overgangsbroar. Pa 
Nord-Finlands banor hava 20 mindre betong
broar ateruppbyggts. Pa banstrackan Kemi
H.ovanimni hava under senaste ar iiven de 
sista under kriget forstorda broarna Mernpp
byggts. 
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Brobyggnadssektionen har uppgjort 226 pre
liminara forslag och slutliga byggnadsritningar 
for· 127 olika arbeten. 

Ut6ver konstruktionsritningar for olika broar 
har pA. sektionen gjorts aven konstruktionsrit
ningar for diverse andra olika byggen, sasom 
plattformer och plattformtak, brandposter, de
komposition brunnar, en signalbro over tre spAr, 
fundament for b Jysnings master m.m. 

Likasa har en av sektionens ingeniorer under 
n tid av 4 manader fungerat som mottagare av 

skenor pa Imatra jarnverk. 1\iottagningen av 
kabelrannor samt s ido- och bottenplattor till 
ledningskanalet• har aven ombesorts av sektionen. 

Beriikningen av ttl.ggangstiderna har fortgfttt 
i sektionen. 

nder sommaren 1949 utfordes huvudgransk
ningar pA bandelarna Seinajoki-Uletl.borg, Seina
joki-Vasa- Kristinestad- Kasko, Benniis-.Ja
kobstad, Lappi- Brahestad, Pieksamiiki- Kon
tiomaki samt Iisalmi-YliYieska. 

A jarnvagsstyrelsens b an gar d sse k t i o n 
behandlades under berattelsearet sammanlagt 
706 i diariet anteclmade iirenden eller 58 iirenden 
mer· an under foregaende Ar. Av de behandlade 
arendena utgjordes 158 av bangardsfragor, vilka 
hanforde sig till utvidgning av saval storre som 
mindre bangardar och trafikplat er. Av sadana 
rna namnas Kumpu nya forslag, var forverk
ligande enligt uppgjor-t kostnadsforslag skulle 
komma att kosta 87 milj., forslag till utvidgning 
av Hel ingfors person tation med tanke pa 
olympiska spelen, lutligt sparforslag for Hango 
nya tationshus och godsmagasin, dubbelspar
forslagen Tammerfors-1\iessukyla, Lahti-Uusi
kyla och Lempaala- Toijala, fors lag till flyttning 
av Savolax-banans forgrening vid Kouvola samt 
partiella tillampningsforslag for tidigar upp
gjorda bangtl.rdsutvidgningsprojekt for Seinii
joki, Pieksii.miiki, Kuopio och Abo. 

Av privata och k ommunala spA.ransolmingar 
behandlades 67 st stl.ledes 31 farre an under 
fot•egA.ende A.r, och antalet behandlade sparan ok
ningar for statens andra verk uppgick till endast 8. 

Antalet stadsplaner och stadsplanefragor var 
16 samt arenden rorande gatu- ocb vagfrtl.gor 
43 st d.v.s. exakt lika mtl.nga som under fore
gliende ar. 

Ytterligare behandlades 54 expropriations
och jordutbytesarenden samt 46 fragor angtl.ende 
utarrendering av jordomrl\.den. De sistnamnda 
fragorna voro i de fiesta fall forbundna med 
ansokningar om byggnadstillsttl.nd. 

Vidare behandlades 122 byggnadsiirenden d.v.s. 
17 st flere an under foregtl.ende a r, 29 frAgor 
rorande vatten- och avloppsledningar, 22 frA.gor 
hanforande sig till bana och vaxlar, 32 angaende 
placering av broar och trummor, 20 st rorande 
placering av ved-, lastnings- och personplattfor
mer samt slutligen 89 arenden av olika slag, 
sasom frtl.gor angl\.ende dragandet av gas-, 
varme-, belysning - och kraftledningar o.s.v. 

Dessutom ba uppgjorts tt antal ritningar av 
allmiint slag, kartor och tabeller, utforts for
minskningar forstoringar och kopiering av kartot· 
och ritningar, komplettering och om.ritning av 
bangardsplaner m.m. 

4 

Vid jarnviigsstyrelsens h us by g g n a d s -
s e k t i on ha under ar 1949 uppgjorts 374 sty 
huvudritningar och 345 sty specialritningar. En
ligt gamla normalritningar ha uppjorLs byggnacler 
utgorande i huvudsak mindre bo tadshus, uthus, 
lokomotivstall, vattentorn, pumphus, gorlsmaga
sin, forrtl.dsskjul, en mangel byggnader for social
vard vid saval vedglirder som deptl.er, automo 
bilgat·ago, kallare, baclstugor och vaktkurer' 
dressinstall m.m. For gamla byggnader ha upp
gjorts 181 sty omiindringsritningar. ybygg
naclerna utgjordes huvudsakligen av stations- och 
plattformshus, en massa stora byggnad hu,; i 
sten, uthus, badstugor, godsmagasin, lokomo
ti vstall, vat ten torn, reparationsverkstiider. anto
mobilgarage, forrA.dsbyggnader samt byggnadel' 
fot' ocial vard. Sammanlagt VOI'O under 1949 
under uppforande 773 st rum och 414 kok, 
samt 105 st overliggnings- och expedition rum. 

D essutom bar li husbyggnadssektion upp
gjorts 311 st forslag for blivande husbyggen, a" 
vilka sar kilt rot\. niimnas Hango stationsh us 
jamte godskontor jiimte magasin. Fredriksberg 
bilgar·age kontorsbyggnad jamte rum for social 
vA.rd etc, Rovaniemi stationshus jiimte godskon
tor med magasin samt en mangd stora byggnader 
for social vard t\, . torre bosattningscentra, bo
stader och poliklinik till Hyvinge central
verkstad m.m. 

A s e k t i o n e n f o r s ii k e r h e t s i n
r attn in gar har uppgjorts projekt och rit
ningar till utbyggnad och komplett ring a,- 70 
sakerhetsanlaggningar och 14 vagoyergangar. 
D essutom ha t\, sektionen b ehandlats 55 signal
tekniska arenden. 

Av uppgjorda projckt fOr iikerhetsanlagg
ningar rnA. sarskilt framhl\.llas foljande: 

Helsingfors (projekt for bangtl.rdens ut,·idg
ning samt elektriskt stallverk), Toijala. Lem
piiiila, Tammerfors- Viinikka, Haukipndas, Lahti 
(stallverk IV), Villahde, Uusikyla, Koria,Yesanka, 
Suolahti och Nyslott (stallverk I) . 

I samband med utarbetandet av byggnads
programmet for A.ren 1950-56 foreslogs be
viljandet av anslag for si:ikerhetsanliiggningar t\, 
92 trafikplatser. For 15 av dessa ha fardiga 
projekt utarbetats. 

For vagovergangars siikerstallande utarbetades 
for lag till viigboms- och varningssignalanlagg
ningar ptl. flere trafikplatser. 

Speciellt mt\, omniimna undersokning av 79 
vagovergA.ngar i Nylands Ian, i samband varmed 
utarbetades fullstandiga projekt for sakerhetsan
laggningar a 7 overgangar. 

For sakerhetsanlaggningarna anviindning upp
gjorde 29, med tillhorande planritning forseJda 
specialinstnlktioner, av vilka 13 for kontrollas
forreglingsanordningar, en for Raumojoki jiirn
vags- och landsviigsbro samt en for Ruonanoja 
automatiska !jus- och ljudvarningsanlaggning. 

Sektionen overvakade i tekniskt avseende 
byggandet av amtliga sakerhetsanlaggningar 
och utarbetade for dessa 56 detaljritningar samt 
131 st for stallverksskyltar erforclerliga ritningar. 

22 st nya allmanna konstruktionsritningar 
inregistrerades. 

Dessutom ombesorjde sektionen besUillningen, 
granskningen och mottagningen av alia stiill-
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vel'ksapparater samt viktigare spec ia lmaterie l 
sA val t ill arbetsplatserna som till signalfot·rl\det, 

De geotekniska arbetena och 
i\ t g a r d e r n a ha berort uppgifter av likartad 
omfattning och karaktar som tidigare. Bland 
des. a arbeten roll, sarskilt ornnamnas undersok
ningar av gnmdforh! llandena invid broar och 
t.rummor foranledda av att vid kontrollmatningar 
observerats svaghetst ecken e ller forskjutningar 
i land fasten a. 

Pa Karis- Abo-banan undersoktes grundfor
h a llandena invid tre broar, i vars landfiisten 
iaktagit s sattningar, niimligen mellan Paimio 
och Piikkio, Heikostenjoki-bro mellan K evola 
och Paimio samt mellan Halikko och Rajala. 
P a Toijala- Abo-banan undersoktes ater sex 
broplatser, dar si:ittningar samt i n Agra fall iiven 
horisontala rorelser observerats h os la ndfiistena. 
Detta senare gallde broar mellan Urjala-Hanhi
su o och Hanhisuo- Raitoo samt H ermanjoki 
bro mellan 1\iat ku och Humppila. Vidare under
soktes Haapajoki broplats (Kylmakoski-Ur
jala) samt tva broplatser m el! an Lieto och Maaria 
tr·afikplatser. For d en nya banan Jamsii- Olk
k o la hamn undersoktes platsen for tvA broar 
samt en trumma, och for den nya Nokia fabriks
banan undet· oktes grundfOrhAllandena for en bro 
oYer Laajanoja. Pa banstriickan Tammerfors
Bjorneborg undersoktes N okiniitynoja broplat. 
mel I an J ohkua och Karkku och i samband dar
m ed utfordes kontrollavvagning av sk enfoten pA 
en la ngr stracka, da r forstii rkningsittgarcler tidi
gare vid tagits. 

Mellan Tammerfors och Seinajoki undersoktes 
sj u broplatser , diirav tva mellan Tammerfors och 
Haapa.miiki, namligen over Letkumaoja (Saynii
ja rvi- Riitama), dar det ena landfii.s t et bi\de 
sjunki t och d eformerats samt vid Huikonjoki
broplats (Hirsila - Korkeakoski). P A Haapa
m,1ki- Seiniijoki banan blevo grundundersoknin
gar utforda vid fern broplatser (Papinpm·o, Panne 
joki, Katisluoma och Kuor tesluoma samt en liten 
bro mellan Valkeajarvi och Myll ymiiki), dar likasa 
sattningar och .. horisontalrorelser obset·verats hos 
landfastena. Aven vid Rimminluoma (Sydan
maa - Koura) broplats utfordes undersokningar, 
som emellertid m aste avbrytas p! grund av 
andra, mera brAkskande a renden och diirfor 
forst senare ku.nna lutforas . 

Likaledes pa grundval av vid kontrollmiit
ningar o bserverade forskjutningar under soktes 
en underfart invid Koskenkorva banga rd. Grund
forhallandena vid den sprangcla overfartsbron p A 
K emija rvi bangard undcrsoktes i och for den 
planerade Ateruppbyggnaden av bron. For 
planerade nya over- eller underfarter under
·oktes Ater sex Jandsvagskorsningar, n ii.mligen 
for overfart mellan J oensuu och Lehmo, for tv! 
overfa.rt er pa Nokia fabrik bana samt for tre. 
underfa.rtsbroar m~Llan Haapamaki och Seina
j oki (Myllymi.iki, Ahtari, Alavus). 

En annan b etydande del av undersokningarna 
berorde planerade byggnaders grundforhll,llanden 
pA olika stallen i landet. Salunda undersoktes 
grundforhallandena for nya bostadshus i Riihi
mtiki, Abo, Fredrikshamn. Jyvaskyla, Joensuu 
och Iisalmi. I Yliharma undersoktes platsen for 
det p lanerade stationshuset, i UleAborg for ott gods-

magasin och i Tammerfors for en byggnad for 
underh! llsandama l. For en planerad byggnad av 
sistnamnda typ samt med tank e pa utvidgning 
av lo.komotivst a llet, underso.ktes grunden intill 
det gamla lok omotivstallet i Jyviiskylii.. Aven 
i Michel utfot·des en gnmdLmclersok"''ling for till
byggnad till lokomotivstallet . P ! Fredriksberg 
samt pa Tammerfors bangArd foretogs undorsok
ningar med tanke pa fornyandet av lo.komotiv
stallens svangbord. P a Fredriksberg verkstads 
omrade undersoktes gru.nden intill mAlningsav
delningen i och fOr en tillbyggnad till denna. 

Mellan Kouvola och Aitomaki undersoktes ett 
g rusomra de. I d.etta sammanhang bor i:iven om
namnas att i laboratoriet dessutom utfOrts un
dersokningar av grusprov for olika and.am!l. 

I samband m ed bygganrlet av nya banstrackor 
samt i och for anlaggandet av nya sidospAr e ller 
v id planerad okning av bankhojden h a under 
solmingar utforts for utronande av ja rnvags
bankars stabilitetsfOrhAllande samt eventuellt 
nodvandiga forstarlmingsAtgiirder . SAlunda ut
fordes kontrollmatningar av sattningar, som 
foranletts av det nya sparet till flygmaskins
fabriken vid Multisilta myr m ellan Saaksjiirvi 
och Tammerfors och forsta rkningsforslag uppgj or
des. P a banstriickan Orivesi- Jamsankoski un
dersoktes, huruvida bankens grundforhAilanden 
vid Valkeajarvi och Livesja rvi kunde anses sa
som b etryggande samt gjordes framstallning om 
nodiga 1\tgiirder. For utvidgning av godsban
gt\rden i Abo utfordes omfattande und. rsok
ningar, som klarg jorde nodvandigheten av for
stiirkningsAtgarder med hiinsyn till den nya 
balanseringsniv! n. PA J oensuu- Kaurila banan 
undersoktes jiirnvagsbankens stabilitets for
hAilanden vid d en vidstrackta myren m ellan 
Tohmajarvi och Onkamo. Undersokningarna 
foranl edde. av planerad pt\rlyftning p A den 
tungt trafikerade, men rned h ansyn till g•·und
forh t\llandena svaga banstr ackan. 

Likasom uncle•· tidigare ar foretogs iiven d.etta 
At· kontrollmi:itningar over olika anliiggningars 
si:ittningar m ed tillhjalp av markpeglar eller 
genom direkta avvagningar samt i nagra fall 
aven fortgt\end.e observation av horisontalrorel
ser hos v issa broar. P a K emijiirvi bangt\rd 
verk talldes avvagning for u t ronande av tji:il
ly ft ningens storlek. 

Ar 1950. 

: . .Vya byggnade1· och anliiggninga1· vid fiirdiga 
banor. Enar flere av d e bostadsbyggnader, sorn 
beraknades bliva fardiga under foregl\ende 1\r, 
p i\ grund av oron inom byggnadsbranchen forse 
nades till den grad att arbetena slutfordes fOrst 1\r 
1950, blev detta ll,r r ekordartat m ed avseende 
A botadspoduktionen. Inalles blev 14 bostadshus 
av sten fardiga, av v ilka ett 50-lokalershus i 
Tammerfors och d e ovriga 24-lokalers byggna
derna pA foljande orter: H elsingfors, Seinajoki, 
Pieksamaki, Haapamaki, Kouvola, Virasoja, 
Iisalmi, Kemi, Kontiomaki, Fredrikshamn, Abo, 
Kotka och Nyslott. Av byggda och fardigblivna 
trahus rna namnas 4-lokalers byggnaderna i 
Kouvola, K ontiomaki och Kangaslampi. D e nya 
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bostadsbyggnaderna innehll.ller inalles 381 loka
ler, av vilka 362 i stenhus. Bo tadsbyggnaderna 
kompletterades med bl.a. sarskilda uthus- och 
ekonomiebyggnader, sll.som ekonomiebyggnader 
for en 3-lokals bostadsbyggnad i Joensuu, 3 
badshus rued tvattstuga och 2 kallare. Av vll.rd
byggnader for arbetarna var de viktigaste ornas, 
Karis, Kotka och Ylivieska. Byggnaderna for 
overliggn.ingsrum i Koklas och Haapajarvi, blev 
fiirdiga och innehl\.11 r 15 rum rued inalles 28 
baddar. I Uleaborg blev polikliniken fardig. 

PI\. Sotkia trafikplats blev plattformsbygg
naden fardig, i Virasoja en lokoruotivreparations
verkstad jiimte vll.rdavdelningar, i UleAborg en 
forrAdsbyggnad, i Riihimaki arbetsrum for tele
grafteknikern, i Han go en godsexpeditionsbyggnad 
jarute ett godsmagasin samt i Villmanstrand, 
Mantyluoto och Koria nya godsmagasin . Av 24 
for olika iindamAI byggda plattformer var 7 
personplattformer. 

A v anlaggningar pA bangard omrAden mA 
nii.mnas ett 20 m vandbord och en 40 tons 
vagnsvll.g i Kemijarvi sarut en 40 tons vagnsvAg 
i Orivesi . 

Av arbetsmaskiner an kaffade under fore
gAende Ar rna namnas tre gravmaskiner, av 
vilka tva av inhemskt fakrikat, samt tvenne 
frAn England inkopta hydrauliska lyftkrans
automobiler. 

Underhall och jo1·nyande samt utvidgningm· av 
byggnade1·, bana, broa1· och ovriga anli:iggningar. 
Genom pAbyggnad av ett stenhus erbolls i Hel
singfors en storre lokal samt 6 enskilda rum var
jarute genom utnyttjande av ut.rymmet pll. vinden 
erhll.llits en lokal pa ett rum och l{ok samt 5 rum 
som forenats rued bostader for stora familjer. 
Reparationer av byggnader har utforts och tvenne 
garula fahus har inretts till badstugor jarute 
tviittrum. 

De vid oldsvadan i Helsingfors'stations hus 
den 14. 6. forstorda vindsutrymmena istAndsattes 
och vattentaket blev fiirdigt tmder arets lopp, 
varemot reparations- och fOrnyelsearbetena fingo 
ansta till fOijande ar. I kiUlarvaningen av eina
joki stationshus inreddes kontorsrum och i 
vindsvi\,ningen overliggnings- och tjan temanna
rum. Kyminlinna plattformsbyggnad samt gods
ruagasinen pA flere trafikplatser utvidgades. I 
Kotka och Vasa godsmagasin inreddes arbetruru 
for dar tjanstgorande funktionarar. Utvidgnings
och reparationsarbeten utfordes bl.a. i lokoruo
tivstallen i Virasoja, Riihimaki och Konnunsuo. 
I UleAborg byggdes ett ralsbilstall. PA flere tra
fikplatser fornyades dessutom plattformer, sA om 
t.ex. i Lahti och Haaparuaki dar personplatt
formerna permanent belades. 

De viktiga te fornyelsearbetena av anlagg
ningarna pi\ bangArdsomrAdena var upp
monterandet i Tyrviia av ett i Tammerfors ledig
blivet vandbord, fornyandet av vandborden i 
Fredriksberg, Peipohja och Lahti samt omand
ringen av bomskyddet i Fredriksberg till olje
forrAd. 

Av arbeten fo1· istandsattandet av stations- och 
lastningsomrAdet. rna namnas: belaggningen av 
torget och gatuomrAdet utanJor Lahti station. 
briinsleforrAdets forflyttning i Vaala samt ar-

betena pA lastning- ocb lossningsomrAdena i Kon
tiomaki, Pyhi:isalmi, Vuokatti, uosaari· och 
Koivunieroi. 

Den genom kop forvarvade Raumo-banan och 
frAn denna utgaende Kauttua bibana inforlivades 
l. 7. med tatsjarnvaga1nas spArniit, varvid 
liingden av huvudsparet okades med ca. 62 km. 
Den 15. 7. kunde den 22 km lAnga Evajiirvi
Jii.msa bandelen oppna for godstrafik. 

Under Arets lopp utfordes bangllrdsutvidgnin
gar bl.a. i Tammorfors, okia, iuro, Abo, Seina
joki, Gamlakarleby, Virasoja, Iisvesi, Kuopio och 
UleAborg. Utvidgningar och diverse regleringar 
av bamnspAren fortsattes i Hovinsaari, Hillo 
och Hango. De paborjade forb redande arbetena 
for flyttningen av Savolax-banans utgAngspunkt 
i Kouvola fortsattes sAsoru arbetsloshetsarbete. 

Skenlaggningen av dubbelspll.ret mellan Lahti 
-Uusikyla slutfordes s~ att sparet kunde oppnas 
for allmiin trafik l. 6. Avenledes blev dubbelspA
ret ruellan Lahti-Herrala, med undantag av 
Hako-oja bro, skenlagt och ballasterat. Mellan 
Herrala-Riihimaki, Tavastehus-Parola och 
Lempaala-Toijala utfordes terrasseringsarbeten 
samt forlangning av trummor. Mellan Ta=er
fors (Hatanpaa)- Messukyla kunde dubbelspAret 
redan delvis skenJagga-s. 

Fornyandet av de utslitna 33. 4 s kg/m rii.lerna 
pa bandelen Pieksamaki-Haapamaki paborjades 
i Pieksamaki och blev under hasten lopp sken
laggningen med 43. 561 kgfm raler fardig anda 
till Sauvamaki. Det foregaende Ar pAborjade 
utbytet av 22. s kgfm ralerna mellan Iisalmi
Kontiomaki fortsattes mellan Kontiomaki-Ka
jaani och Soinlahti- Kainuunruaki, varvid inalles 
37 . 5 km spAr utbyttes till 30 kg/m raler. Liknande 
utbyte pAborjades aven fran Kontiomaki i rikt
ningen Nurmes, varvid ca. 8 km spAr fornyandes. 
Da dessutom 30 kg/m ralerna mellan Villman
strand- Virasoja utbyttes mot 43,567 kg/m raler 
pA en striicka av 19.5 km, hade under aret 
inalles ca. 98 km huvudspAr fornyats och 
samtidigt utbytts mot narmast tyngre raler . 

Uppmonterandet av den fran England inkopta 
Otmaskoski kombinerade plAt- och fackverksbron 
avensom uutarinkorva stAlbro och Jarosi:i.njoki 
. tMbro pA Orivesi-Jiim a banan pAborjades i 
slutet av Aret, men slutforandet av arbetet upp-
kots till foljande Ar. Av fardigblivna stAl

betongbroar var bron invid Keruijiirvi station, 
Kemijarvi Sarkikanga-s bro och Kuusamovagens 
overgAngsbro i Uleabo1·g de viktigaste. Darjii.mte 
paborjades byggnadsarbetena rued bl.a. Imatra, 
Kymi och Valkeakoski overfartsbroar samt 
Villmanstrand (Simolavagens) och Kannus under
fartsbroar . 

Sakerhetsanlaggninga1· . Under berattelsearet 
byggdes akerhetsanlaggningar i Varpanen och 
Koura, vardera med centraliserade huvudspArs
viixlar, samt i Orivesi, Parkano och uolahti nya 
bangArd. Markligare fornyelse - och komplette
ringsarbeten pA sakerhetsanlaggningar slutfordes 
pa 22 trafikplatser sAsom i Abo, Viiala, Lempaala, 
Korkeakoski, Hyvinge, Vuohijarvi, Kaitjarvi 
och Raippo. ya kontrollAsforreglingsanlagg
ningar blev fardiga pA 16 trafikplatser; sagcla 
anliiggningar kompletterades pa 7 trafikplatser. 



Pa riksgrtinsen i Vainikkala, lmatra och Parik
kala uppsattcs gransboromar och forsag de tva 
forstnamnda med elektriskt !jus. I Abo, Hindhar, 
Virkby och pa ostra overgangen av Kausala 
station byggdes vagbomsanlaggningar med 
elektriskt ljus. Dessutom byggdes helautoma
tiska elektriska !jus- och ljudvarningsanlagg
ningar i Karhula och en liknande men endast 
halvautomatisk anlaggning i Fredrikshamn pa 
Lepikko overgang. 

Tradgardar och planteringar. Efter de rikliga 
regnen i borjan av sommaren foljde en ovau
ligt torr och kylig period under medlet av som
maren varvid nattemperatm·en i allmanbet holl 
sig under + 10° och frostnatterna fortsatte 
t.o.m. annu i borjan av juli. Alit detta var 
naturligtvis till stort forfang for planteringarnas 
ntveckling. Manga blomgrupper maste fornyas 
och i synnerbet de omtaliga Daliorna och 
Fuchsiorna fros pa flere stii ll en . I september 
borjade sedan en regnperiod, vareft r foljde 
en varm senhost . 

I centralplantsko lan uppdrevs aven detta ar 
det vaxtmaterial, som behovdes for bannatet; 
varvid resorvplantskolorna dock voro behjalpliga 
i de bansektioner, i vilka de tir belagna. Av 
nyttovaxterna kunde behovet av appeltriidsplan 
tor icke tillfullo tillfredstallas och aven en 
underproduktion av hackplantor kunde for
miirkas. Forutom arbetet med utvidgningen av 
planteringar bar orsaken till ovanstAende aven 
varit centralp lantskolans beriinsade mojligheter 
pa grund av otillrackliga jordarealer. 

Anlaggandet av nya stationsparker och plan
teringar i synnerhet i nona och nordostra de
.l arna av bannii.tet var utmarkande for den 
gangna verksamhetsperioden. SAlunda paborja
des anlaggandet av stationsparker pa de av
lagsna stationerna Isokyla och Joutsijarvi. Nya 
parker anlades och t idigare adana istAndsattes 
inalles 68 027 m 2 av vilka planteringsomrAde 
och grasmatta 54 592m 2 • 

GrundHiggningsarbetena for N uppulinna och 
UleAborg (Nokela) plantskolor fortsattes och 
kunde de forsta plantorna for uppdrivning i 
plantskola utplanteras senaste sommar. 

Bruttoforsaljningen av overkottsprodukter steg 
till 827 927 mark, vilket betyder en okning av 
24. s % fran foregaende Ar. 

Konstruktiva arbeten. 

B r o b y g g n a d s s e k t i o n e n har pA olika 
verkstader och broplatser overvakat och granskat 
t illverkningen och monteringen av stAlbroar pa 
satt som foljer: 

FrAn Frankrike bestalldes ar 1949 18 st stAI
broar, vilkas ammanlagda vikt ar 1 890 ton. 
Tillverkningen av dessa broar pAborja.des redan 
i sl utet Ar 1949 och de blevo fii.rdiga under ar 
1950. En ingenior fran brobyggnadssektionen 
overvakade pa olika verkstiider i Frankrike till
verlrningen av de ·sa broar. Det s ista 60 m:s 
stalspannet emottogs av honom pa Daydes 
verkstad i Crei l i borjan av november. Samtliga 
fran Frankrike bestallda broar ankommo t.ill Fin
land under aret. 
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Den fn\n England bestallda Ounaskoski bron 
sammanlagt vagande 1 900 ton. blev fardig pA 
Cleveland Bridge & Co:s verkstad i Darlington. 
En ingenior fran brobyggnadssektionen fw1gerade 
under en tid. av 6 manader i England som ernot
tagare av bron. Samtliga delar av bron ankommo 
till Finland fore arets s lut. 

Pa Vartsila-Koncernens verkstad, 1\'Iaskin. och 
Bro, blev overfartsbron av 3 st I-balkar till ban
delen Rovaniemi- Kelloselka fardig. PA koncer
nens verkstad tiUverkades delar till bron over 
Kcmijarvi huvudfar och till bron i Kiehima. 
Mont ringen av Kemijarvi och Ounaskoski broar 
paborjades senaste sommar. 

PA A. Ahlstroms verkstad i Varkans ihop. attes 
en 21 m:s platbro, som kom i delar frAn Frank
ril' . Verkstaden tillverkade delar ti ll uutarin
korva bro samt pAborjade monteringen av den 
fran Frankrike i delar anlmmna 48 m:s bron 
over Jamsa alv. i november. 

Bland de under Aret byggda stAlbetongbroama, 
vilkas telmiska utfOrande overvakats aY bro
byggnadssektionen, rna namnas: overfartsbl'Oarna 
vid Kemijarvi Station och vid Kemijarvi t:larki
kangas, Kuusamovagens overfarts bro i UleAborg, 
underfarts bron vid Nokia bangArd for 2 spar, 
Hakojoki bron for ett andra spar mellan Hiihi
maki- Lahti. Tillika blevo Viinikka-Jokikatu 
brons fundament, landsftisten och pelare fardiga. 
Med nodhjalpsar·bets anslag har man paborjat 
olika brobyggen av betong av vi lka nAgra lmder 
Aret iinnu endast befunno ig i grundningsstadiet 
varemot vid andra redan byggdes landfa ten 
och byggna.dsstallningar. Bland dessa broar rna 
namnas for rokia 0 /Y:s spAr tva tunnel broar, 
en overfartsbro i Imatra, Simolavagens under
fartsbro i Villmanstrand, en underfartsbro i Kan
nus, overfartsbroar i Kymi och Valkeakoski. 

Lokvandbord, vilkas tillverkning och monte
ring har pa sektionens vagnar overvakats, blev 
slutligt fa.rdiga under Aret och togs i anvandning 
vid Fredriksberg och Tammerfor 22 m:s, Toijala, 
Peipohja och Lahti 20 m:s och Tyrvaa 18 m:s 
svangbord. 

Brobyggnadssektionen har uppjort preliminii.ra 
forslag samt slut liga byggnadsritningar fOr· 116 
olika arbeten ti llsammans 229 ritningar. Bland 
dessa arbeten rna harnedan namnas: 

Normalstalbroar for belastningsschema I-48: 

16 m:s platbro f.n. (farbanan nedtill) 
40 •> fackverksbro f.n. 
45 >) 

48 

Brobyggnadssektionen har granskat samt av
g ivit utlAtande om olika motioner och petitioner, 
som har berort pa privatinitiativ byggda broar, 
plattformer, rorledningskorsningar (46 st), el. 
ledningskorsningar (21 st), husbyggnader, last
ningstak, traversspd-1' m.m. I projektering - och 
g ranskningsarbete for Hyvinge verkstad har varit 
niistan fortgaende l ingenior. 

I Belgien har l ingenior 6 manaders tid fun
gerat som emottagare av skenor. Pa Vuoksen
niska ja.rnverk i Imatra har varit l ingenior som 
mottagare av skenor 2 Yz mt\naclers tid. Mot
tagning av kabelrannor samt sido- och botten-
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plattor till ledningskanaler har aven ombe orjts 
av brobyggnadssektionen. 

Under sommaren 1950 utfordes huvudgransk
ningar av broarna pa bandelarna Varkaus
J oensuu, Viinijarvi- Outokumpu, Kaur·ila
J oensuu - Kontiomaki - Uleaborg och Kontio
mii.ki- Hyrynsalmi samt Peipohja- Raumo. 

A b a n g a r d s s e k t i o n e n behandlades 
under berattelsellret sammanlagt 901 i diariet 
antecknade arenden. 

Av de behandlacle arendena utgjordes 162 av 
bangllrdsfragor, vilka hanforcle sig till utvidgning 
av st val st6rre som mindre bangardar och 
trafikplats r. 

Av privata och kommunala paran. okningar 
behandlades 89 st, och antalet behandlade spar
ansokninaar for statens andra verk uppgick till 
enda t 6. 

Anta.let stadsplaner· och stadsplanefragor var 
22 samt arenclen rorande gatu- och vagfrago1· 
49 st d.v.s. av vartdera slaget 6 flera an fore
gaencle ar. 

Ytterligare bebancllades 75 expropriations- och 
jordutbytesarenden samt 45 fragor angaendf' 
utarrendering av jordomraden. De si tnamnda 
fragorna voro i de fiesta fall forbw1dna med an
sokningar om byggnadstillstAnd. 

Yidare behandlades 101 byggnadsarenden, 61 
fragor rorande vatten- och avloppsledningar, 43 
fragor hii.nforande sig till bana och vaxlar, 24 an
gt'tende placering av broar och trummor, 22 st 
rorande placering av ved-, Ia tnings- och person
plattformer samt slutligen 189 arenden av olika 
lag, st'tsorn fragor angaende dragandet av gas-, 

varme-, belysnings- och kraftledningar o.s.v. 
De sutom ha uppgjorts ett antal ritningar av 

allmant. slag, kartor och tabeller, utforts for
minslmingar, forstoringar och kopiering av kar
tor och ritningar, komplettering och omritning 
av bangtlrdsplanet· m.m. 

Vid h u s b y g g n a d s s e k t i o n e n ha un
der a1' 1950 uppgjorts 361 st huvudritningar och 
225 specialritningar. Enligt gamla norrnalrit
ningar ha uppforts byggnader utgorande i hu
vudsak bo tadshus i tra och sten, uthus, loko
motivstall, vattentorn, pumphus, godsmagasin, 
forradsskjul, en mangd byggnader for socialvard 
vid vedgardar och depaer, automobilgarag , 
kiillare, badstugor och vaktkurer m.m. For 
gamla byggnader ha uppgjorts 89 omandringsrit
ningar. Nybyggnaderna utgjordes huvudsakligen 
av station och p lattformshus, storre byggnader 
for socialvard och bostadshus i sten, uthus, 
badstugor, godsmagasin, lokomotivstall, vatten
torn, reparationsverkstader, automobilgarage, 
forradsbyggnader, samt en mangel mindre bygg
nader for social vard. Sammanlagt voro under 
ar 1950 under uppforande 721 rum och 218 kok. 

Dessutom bar a husbyggnadssektionen upp
gjorts 166 forslag for blivande byggen av vilka 
siirskilt rna niimnas Kemijiirvi, Suolahti, Rova
niemi och Hango stationshus, bostadshus i Tam
merfors, Kuopio, Jyviiskylii, Nyslott, Joensuu, 
Iisalmi, Kouvola, Kontiomiiki m .m. samt flere 
nybyggnader for Hyvinge centralverkstad och 
Hankasalmi sag. 

A s e k t i o n e n f o r s ii k e r h e t s i n-
r attn in gar h a r up p g j or t projekt 

och ritningar till utbyggnad och komplettering 
av 62 sakerhetsanlii.ggningar och 11 vagover
gAngar. Dessutom har behandlats 47 signal
tekniska, iirenden. 

Av uppgjorda projekt for siikerhetsanliigg
ningar rna sarskilt framhallas foljande: 

Ombyggnad av linjeblockeringen a banstrackan 
Fredriksberg- Aggelby jiimte anslutande stiill
verk (stiillverk V i Fredr·iksberg och stiillyerk I 
i Aggelby), reUistallverk (provanliiggning) for 
Alberga, .Abo (stallverk I och rangeringssignaler), 
Suinula, Gamlakarlcby (stiillverk II), Uleaborg 
(stii.llverk III) Rovaniemi (den nybyggda ban
gardens stiillverksanliiggningar) Kaitjii.,rvi, Vuohi
jiirvi och Siiltamiiki. 

Fol' vagovergangar siikerstallande utarbetades 
forslag till viigboms- och varnings ignalanliigg
ningar pa flere tmfikplatser. 

For sakerhetsanlaggningarnas anviindning 
uppgjordes 4 7 med tillhorand planritning for
sedda specialinstruktioner, av vilka 16 for kont
rollasforregling anordningar samt 7 for vagboms
eller !jus- och ljudvarningsanlaggningar. 

Sektionen overvakade i tekniskt avseende 
byggandet av samtliga siikerhetsanlaggningar 
och utarbetade for dessa 92 detaljritningar samt 
228 st for stallverksskyltar erforderliga ritningar. 

28 st nya allmiinna konstruktionsritningar in
registrerades. 

Arbetet med d under senaste Aren utarbetade 
egna konstruktionsritningarna (51st) for vevstall
verk lutfordes, sa att upphandlingsbyran kunde 
anskaffa anbud fran flere inhemska verkstiider, 
vilket resulterade i att 15 vevapparater bestallde 
fran Tyko Bruk och 5 st frlin Wiirtsilii-koncernen 
Ab:s Jakobstads Mekaniska Verkstad, som hit
tills varit ensam leverantor av denna stiill
verkstyp. 

Dessutom ombesorjde sektionen bestallningen, 
granskningen och p1ottagningen av alia stiill
verksapparater samt viktigare specialmateriel 
saviil till arbetsplatserna som till signalforrlidet . 

Pa grund av forordningen N:o 820, 25/11 -48 
och bestammelserna i Kiiskylehti :o 19/50. 2 
utbyttes under aret 145 st vid granskningarna. 
kasserade AGA-ackurnulatorer AKB-15. Av 
dessa godkandes vid granskningen 23 st under 
forutsattning att AGA-massan i sin helhet for
nyas, varfor dessa behallare oversiindes till 
Sverige for att forses med ny massa. 

De geotekniska arbetena och 
t\, t g ii r d e r n a a r l 9 5 0 ha berort likartade 
uppgifter som under tidigare ar. 

Undersokningarna av broplatser ha berort 
framst p lanerade broars eller trummors grund
forhtl.llanden samt i mindre utstrackning gamla 
broar, hos vilka svaghetstecken observerats i 
samband med kontrollmiitning eller dar fordjup
ning av stromfara planerats. 

Bland undersokningar vid nya broplatser rna 
friimst niimnas grundundersokningar for 8 nya 
broar pa den under byggnad varande linjen 
Joensuu-Domantsi samt undersokningar for 3 
nya broar pli linjen J uankoski-Siilinjiirvi. 
Kompletterande undersokningar utfordes fOr 
Aanekoski jiirnviigsbro. For ombyggnad resp. 
forlangning av trummor utfordes undersokningar 
pa banstriickan Riiliimaki-Hikia samt Har-
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viala- Tavastehus. Undersola1ingar foranledda 
av kontrollmiitningar utfordes vid broplatser pA 
striickoma J a rvela- T ennil a , Niirpes- Kasko, 
K oura- Seiniijoki samt Rai.sio- ousiainen. En 
ny trummplats undersoktes mellan Karia och 
Harju. 

En omfattande d el av nndersokningarna ha 
utf6rts vid planerade nya over- e ller uncler
fartsbroar. S~\lunda har pAden nya linj en Juan 
k oski- Siilinjarvi unclersokts grtU1dforhallandena 
for 5 nya overfartsbroar samt 2 nya underfarts
broar och p t\, linj en Joensuu- Iloma.ntsi 2 over
farts- och 1 underfartsbro. For nya overfarts
broar ha grundundersolmingar vidare utforts a 
banstrtickan Myllykoski-Inkeroinen, samt vid 
Evaj iirvi och Kumpu trafikplatser. For nya 
underfarter ha undersokningar ater utfol·ts vid 
Karis, Myllykoski, Kajaani, H ango samt Kou
vola. Vid over- eller underfartsbroar, vid vilka 
svaghetstecken eller rorelser observerats, ha geo
tekniska undersokningar utforts mellan T en
nila- H errala amt m ellan Kainas to och Teuva 
trafikplatser. Med anledning av d en planerade 
san.kningen av Pieksamaki sjo ha undersokningar 
angaende inverkan harav utforts v id Pieksamaki 
overfartsbro, vid tre narliggande broplatser samt 
vid trummplatser A Pieksamal{i bangard. Vid 
Honganoja broplats (Sotkia- Kylmakoski) ha 
grundvattenstandsobservationer anordnats for 
utronande av huruvida utford fordjupning av 
namnda utfallsdike medfor risk for skadegorelse 
av brans palgrund. 

En viktig del av undersokningarna ha b erort 
platser for planerade byggnader pA olika trafik
platser. Grundundersokni.ngar ha sMunda ut
forts for d en nya restaurangbyggnaden i Joensuu, 
for underh!llsbyggnader i Riihimaki, Abo, Vi
rasoja, Kouvola och Pieksamaki. A Suolahti 
nya bangard utfordes undersokningar for sta
tionshus och godsmagasin. Undersokningar ha 
aven utforts for nytt stationshus samt for bo
stadsbyggnad i Alberga. Platser for nya vatten
torn har tmdersokts i Toijala, Lyly och Pieksa
maki. I Riihimaki bar platsen for ny t!gexpe
ditionsbyggnad blivit undersokt, i Koykkari 
platsen for plattformsbyggnad och i Virasoja 
ett skorstensfundament. Vid Hatanpii.a ban
gard soder om Tammerfors bar grundundersok
ningar utforts for ett planerat storre godsmagasin. 

Undersokningar ha aven utforts for nya loko
motivstall och svangbord i J oensuu och Jamsa 
samt for utvidning av lokomotivstall i Fredriks
berg och Kouvola. I Fredriksberg har aven 
platsen for en ny stallverksbyggnad varit foremll.l 
for undersokning. A Vainikkala bangard ha 
alternativa forslag for placering av vagnvag blivit 
undersokta. 

Bland undersokning, som gallt jarnvagsbankars 
stabilitet ma framst namnas undersokningar A, 
platsen for skredet invid Fredrikshamn samt av 
ett skredfarligt omrade a Hatanpaa bangard invid 
Tammerfors. For jarnvagsbyggnadsavdelningens 
ralming ha undersokningar utforts vic! Pl 416 ... 
478 samt pl 976 .... 1 010 a linjen Joensuu
Kovero avensom vid pl 1 048 .... 1 064 a linjen 
J·uankoski- Siilinjarvi. Vid Hankasalmi sag bar 
undersokningar utforts 11 platsen for ett sidospAr. 
Med anl edning av planerad hojning av jarn-

vagsbanken utfordes und rso.kningar vic! Teh
taansuo mellan T ohmajarvi- Onkamo och for
stii.rkni.ng medels stabilitetsbankar foreslogs . Vid 
Viittamaki utfordes geotekniska unclersolmingar 
och med ledn ing av dessa konstaterades att en 
r educering av antalet la nga sliprar kunde fore
tagas. Slutligen ha undersokni.ngar aven ut
forts vid sodra a.ndan av Suinula bangard och 
for siikrande av de planerade nya s idospArens 
stabilitet forosluevs overbelastning. 

Sektionen har iiven utfort undersolmingar an
gAende kvalitet och anvandbarhct hos for slagna 
grustag. Dylika undersokningar ha gjorts vid 
PI 1 016 . . . 1 064 A Joensuu-Kovero samt invid 
Pl 400 A Hyrynsalmi- Taivalkoski jarnvii.gs
bygge. 

Undersolrningar roraude grundvattenforballan
dena ha utforts vid Haukivuori trafikplatser. 
For utrorande av vattentillgangen har prov
ptrmpning verkstallts i Paltimo. 

Observationer och kompletterande undersok
ningar ha utforts angAende storlek och fordelning 
av sattningar bos byggnader, broar, trummor 
m.m. B earbetningen av dessa observationer, 
vilka delvis fortgatt i fl e re artionden, hAiler som 
bast pa att slutforas. 

Slutligen mA, namnas, att i sektionens labora
torium utforts undersokning av makadam samt 
grus for olika andamal. 

Ar 1951. 

Nya byggnade1· och anliiggninga1· pa fi.i1·digct 
banor. Ehuru bostadsproduktionen jamfort m ed 
foregaende ar var betydligt mindre, voro dock 
de uppnAdda r esultaten ratt betydolsefulla aven 
Ar 1951. SAlunda byggdes, forutom d e i Riihi
maki, Jyvaskyla, Joens uu och Kuopio fiirdig
blivna stenhusen med 24 lokaler, bo. tadsbyggna
cler av tra med 4 loka ler i Kontiomaki och Haapa
maki samt pa sistnamnda trafikplats avensom 
i Itaahe en kombinerad bostads - och expedi
tionsbyggnad. D!\ dessutom en byggnad med 1 
lokal inkoptes i Niinisalo, erholls under arot 
inalles 107 lokale1·. Bostadsbyggnader komplet
terades m ed sarskilda ekonomiebyggnade1·, bl.a. 
4 badstugor och fa hus. Av de for arbetarna 
byggda talrika sociala byggnaderna voro de vikti
gaste rnaskinavdelningens vardbyggnad i Kontio
miiki ocb banavdelningens i Tammerfors. I Rahal a 
och Melkkola byggdes plattformsbyggnader, i 
Fredriksberg ett automobilstall , i Riihimaki en 
tAgexpeditionsbyggnad, i Haapamaki en poli
klinik, i Pieksamaki en godsexpeditionsbyggnacl 
samt i H elsingfor och Malm ett godsmagasin . 
I detta. sammanhang rna namnas att arbetena 
pt\, det tmder kriget forstora stationshuset i 
Hango p a borjades i slu tet av Aret. 

Maskinella anlaggningarna pa bangardarna 
kompletterades m ed ett vattentorn i Toijala och 
vattenkastare i Tammerfors, Kouvola och Lojo 
koping. 

Av anskaffade arbe sma kin er voro tverme 
gravmaskiner av inhem skt fabrikat och tva 
stenkrossar d e v ildigaste. 
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Underhall och jornyandet samt utvidgandet av 
byggnader, bema, b1·oa1' och andra a.nliiggninga1·. 
Genom att till bostader istd.ndsatta for annat 
andamiU tidigare anvanda utrymmen eller genom 
a,tt uppdela onodigt stora lokaler kunde bostad 
for 5 familjor ordnas , SA-lunda erholls av forTa 
stationsbyggnaden i Vuoksi hamn 3 bostads
lokaler. Dessutom har bostadsforhflJlandena for 
4 stora familjer forbattrats genom tillbyggnad 
av rum. I samband med Arsreparationerna 
hava sarskilda fornyelsearbeten utforts, bl. a. 
bar 2 bostadsbyggnader forsetts med vatten
Jedning, 

Reparationsarbetena med anledning av eldsva
dan (14. 6. 50) i Helsingfors stationshus slut
fordes; andringsarbeten utfordes i stationshusen 
i Abo, Tammerfors och J oensuu. Td.gexpedi
tionskontoret i Nyslott och godsexpeditionen i 
Iisalmi forstorades , Likasd. forstorades Haapa
maki lokomotivstall med 5 spiltor och 5 spiltor 
i St Michel lokomotivstall forlangdes. Gasverket 
i Kouvola och godsstationens expeditionsbygg
nad i Kuopio fornyades. Av fornyade platt
former pa olika trafikplatser bor framst namnas 
personplattformens: i St Michel flyttande, for
Hingning och forseende med permanent belagg
ning. Av istandsatta stations- och forradsom
raden rna namnas byggandet av en tillfartsvag 
till Viinijarvi station samt arbetena pa bransle
forrd.dsomrd.dena i KontiomaJci, Kristinestad och 
Kemi. Det i Villmanstrand ledigblivna 18 m 
vandbordet up_Qmonterades i Varkaus varjamte 
vandbordet i Abo och Mantyluoto fornyades. 

Arbetena for banans utratande mellan Pyy 
och Kemi trafikplatser, vilka arbeten under 
flere d.rs tid huvudsakligen utforts med ar
betsloshetsmedel, slutfordes i borjan av aret och 
det nya huvudspd.ret kunde oppnas for trafik 
de 6. 6. 

A v bangd.rdsutvidgningar och sparanordningar 
pa ett flertal trafikplatser rna namnas arbetena i 
Tammerfors, Tuira, Seinajoki, Helsingfors, Lau
rila och Kemi Karihaara. Arbetena med flyttan
det av Savolaxbanans utgangspunkt i Kouvola 
fortsattes programenligt sasom foregil.ende il.r 
med arbetslOshetsmedeL 

DubbelspAret mellan Tammerfors och Messu
kyla skenlades och ballasterades under Aret, men 
dess oppnande for trafik Himnades till foljande Ar. 
For dubbelspAren mellan Tavastehus-Lem
piHi.Ui och Herrala-Rilhimaki utfordes terras
seringsarbeten. For dubbelspd.ret Kouvola-In
keroinen utfordes endast vissa foberedande ar
beten. 

For skenlaggningens fornyande pA vissa ban
delar med den tyngsta trafiken, vilket arbete 
kommer att forverkligas de narmaste Aren, togs 
senaste Ar i bruk en ny ralstyp, vars vikt ar 
59.740 kg/m och som hor till de aven internatio
nellt tyngsta skentyperna. Av ifragavarande 
raler lyckades man redan under senaste ar im
portera sii mycket att b~da huvudspAren, forutom 
vaxlarna, kunde fornyas pA bandelen Fredriks
berg-Kerava. Skenlaggningens fornyande frAn 
33.480 kg/m raler till 43.567 kg/m raler pA ban
delen Pieksi:imaki-Haapamaki utfordes fran 
Sauvamaki till ett par kilometer vasterom Jy-

vaskylii eller pd. en stri:icka av 53. 5 km. Mellan 
Parola- Kuurila fornyades skenlaggningen pi\. en 
16,5 km:s stracka, varvid ralsvikten forb lev 

. oforandrad. Skenutbytet frAn 22.343 kg/m:s 
raler till 30 kg/m:s ri:i,ler A bandelen Iisalmi
Kontiomi:iki blev fardigt pa den 60 km langa 
banstrackan Kainuunmaki- Kuluntalahti. p,\ 
bandelarna 'l'iikt,or-Karis och Lauritsala- Yi
rasoja (Imatra) ntbyttes 30 kg/m:s ralerna till 
43.567 kg fm:s raler pa en stri:icka av inalles 
43 km. De frAn sistnamnda handel utbytta 
ralerna kunde pA grund av at,t, de voro r elativt 
litet slitna anvandas i huvudspAret pA bandelen 
Laurila- Tornea och Tornea- Isokyla, varest 
skenliiggningen forsttirktes. Under beriittelse
Aret fornyades skenlaggningen i huvudsparet pd. 
inalles 220 km. Makadamisering av banan ut
fordes forutom mellan Kerava- Jokela iiven, 
ehuru i mindre omfatt.ning, mellan Kouvola
Inkeroinen och Abo-Karis. 

Siikerhetsanlaggningar . Under berattelsearet 
blevo sakerhetsanlaggningarna i Piikkio, Sui
nula, Inha, Selanpai:i, Mynttila, Lamminmaki 
och Siikamaki fardiga och togos i bruk. A v 
kompletterings- och fornyelsearbeten pA si:iker
hetsanlaggningar rod. niimnas bl.a. de centrali
serade huvudspArsvaxlarna i Haukivuori och 
Ahtari samt arbetena i Lahti, Kouvola (asne
rygg), St Michel, Abo och Tammerfors (Viinik.ka). 
Nya kontrolld.sforreglingar blevo Hirdiga pA 19 
trafikplatser, varjamte liknande anlaggningar 
kompletterades pA 4 trafikplatser . For saker
stallandet av landsvi:igstrafiken byggdes vagboms
anlaggningar med elektrisk belysning i Hauki
pudas och pA Saksalagatans overgd.ng i St Michel 
samt halvautomatiska ljus- och ljudvarningsan
laggningar i Koklas, Kyro och Ahtari . A v sig
nalanlaggningar rnA namnas den forsta fasta 
bromsprovningssignalen vid vd.rt jarnvagsnat, 
namligen pd. Fredriksbergs godsbangard . 

Triidgardar och plante1·inga1·. Vaderleksfor
hAUandena tmder den gd.ngna vaxtperioden voro 
liksom under de tvA foregaende d.ren ratt ogynn
samma, Den kyliga vd.rsommaren, som foljde 
pA den snorik.a och langa vintern, forsenade 
bLa. frukttradens blomning med ett par veckor . 
Forst vid manadsskiftet augusti-september blev 
vardet varmare och det borjade regna. Ungefar 
samtidigt blev det dock i landets nordliga delar 
sA stark frost att omtAlirra stamvaxter sAsom 
t.ex. fuxiorna fros pA endel stallen. Daremot 
mojliggjorde den milcla och sno!Osa hasten ut
fbrandet av parkarbeten anda till Arets slut. 

Antalet av trafikplatser utan planteringar 
minskades under fl.ret med 31, varjamte i alia 
tradgltrdsdistrikt isMndsattes gd.rdsplaner och 
tradgd.rdar invid bostadsbyggnaderna. Den sam
manlagda ytan av nya och istd.ndsatta parker 
utgjorde 119 384 m 2 , vilket jamfort med fore
gaende ar betyder en okning av c:a 7 5 %-

Bruttoforaaljningen av overskottsprodukter 
fr/in centralplantskolan samt reservplantskolorna 
i Kuopio och UleAborg (Nokela) steg undei' 
berattelsed.ret till 1 4 71 038 mark, vilket utgor 
en okning av 77.7 % jamfort med foregaende ar, 



]{onstntktiva ar·beten. 

Br o byggnadssektionen har 1951 
pa olika verkstiicler och broplatser overvakat 
och granskat tillverkningen och monteriugE'n av 
stalbroar pa satt som foljer: 

Pa. Yart il a-Konsernens verkstacl, Maskin och 
Bro, tillverkacles for sammanbinclningsbanan 
Hatanpi:ia- Messukyla Jokikatu- Viinikanoja 
broarna, 4 st 2l.s meters platbroar. Tvli av 
des a broar monterades pa in plats i januari 
och le tva andra i juli. Samma firma slutforde 
och uppmonterade Kemijarvi huvudstrats kon
ti11uerliga fackverksbro 70 + 84 + 84 + 70 m. 
Den i England bestallda kombinerade jiirnvags
och landsviigsbron v id Ounaskoski monterades 
och oppnas for trafik i borjan av maj. Dess 
stalvikt Yar 1 900 ton och sammanlagda langd 
384. 7 ~ m. Likasa uppmonterade Vartsila-Koncer
nen de i Frankrike tillverkade Raudanjoki samt 
Novio- och Koivustratens 60 meters fackverks
broama. Pa koncernens verkstader tillverkades 
for Rovaniemi - Kemijarvi banclel. Misijoki och 
Vikajoki I 32. 7 s meters broarna amt for , uo
lahti- Haapajiirvi banbyggnacl, Kuonajoki 16 
m:.· platbro. Uppmonteringen av Kiehimanjoki 
84 m:s fackverksbro pabegyntes pa hi:isten. 

Firman A . Ahlstrom fardig.·tallcle den fore
gaende {lr pabi:irjade 48 m:s bron for Ot·ivesi 
.Jiimsii banan samt Suutarinkorva broarna (35 + 
70 + 70 + 70 + 30 m) i Rova.niemi. Samma 
firma. mnnterad Raumonjoki 35 m:s, Kaakaroo
jol'i 3.5 -r 35 m:s samt Tengelionjoki 45 + 45 + 
21 m:s i Franluike bestallda broarna. 

Oy TE'ljan Tehtaat tillverkade i sin verkstad 
samt monterade Vandaa 23 m:s bro pa Hyvinge
Hango banan samt en 21 m:s bro i Kemijarvi. 
Fre ]riksbergs verkstad t.i.llvorkade under aret ett 
22 ro:s SYiingbord for Abo och ett 20 m:s fo1· 
l\'J:iintyluoto. 

Bland de under ar 1951 byggda stalbetong 
broarna vilkas uppforande overvakats av sek
tionen rna namnas: 

En 11 m:s plattbalksbro for hogra sparet i 
Hakojoki, underfartsbroama vid Oulainen, Ka
jana och Villmanstrand, bredclning av Nokia 
underfartsbro samt overfartsbroarna i Salo, Kymi 
och Imatra. Likasa har sektionen overvakat det 
tekniska utforandet. av arbetena vid Evajarvi 
overga.ngsbro .~amt av betong och stalbetong
arbetena vid Aanekoski jarnvag bro. Dessutoro 
ha ett tjugutal mindre broar pa Uleaborg- Kemi 
och Kouvola-P.ieksamaki bandelarna blivit om· 
byggda ti ll stalbetongbroar. 

Brobyggnadssektionen har uppgjort pre
liminiira fors lag samt slutliga byggnadsritningar 
for 103 olika arbeten, inalles 205 ritniugar. 

Brobyggnadssektion har granskat samt av
givit utlatanden om diverse, ti llfoljd av pri
vatinitiativ tillkomna, petitioner och fors lag 
angaende olika inrattningar in om statsjarn
vagarnas omrade. B land dem rna namnas 52 
rorlednings och 22 el. leclningskorsningar. 

En av sektionens ingeniorer har anda ti ll 
borjan av juni manad oavbrutet varit sysselsatt 
med planerings och overvakning arbeten for 
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Hyvinge verkstad, vat·efter han belt och ha llet 
transporterats som chef ti.ll •>Hyvinkaan kone
pajan t·akennustoimistO•> (Hyvinge verkstad bygg
nadsbyra). En ingenior har under 8 mAnacler 
mottagit skenor i Be1gien och en annan ingeuior 
har under 2 manader gjort det aroma i Imatra 
vid Vuoksenniskas fabrik. Mottagningen av be
lysningsmaster, kabelrannor samt tackplattor till 
le lningskanaler har lika a s kotts av brobygg
nadssektionen. 

A b a n g a r d s s e k t i o n e n behandlades 
under berattelsearet 1951 sammanlagt 1 061 i 
cliariet antecknade arenden. 

Av de behandla le a rendena utgjordes 188 av 
bangardsfragor, vilka hanforcle s ig till utvidgning 
av sa a l stone som mindre bangarclar och tra
fikplatser. 

Av privata och kommunala paransokningar 
behandlacles 109 st . 

Antalet stadsp laner och tationsplanefragor 
va1· 41 samt arenclen rorancle gatn- och vag
fragor 65 st. 

Ytterligare behandlacle.· 110 expropriations 
och jordutbytesarenclen samt 33 fragor angaende 
utarrendering av jordomraden . De sistnamnda 
fra.gorna vm·o :i de fiesta fall forbundna med 
ansokningar om byggnadstill. tand. 

Vidare behandlades 129 byggnad. iit·enclen, 70 
fragor rorande vatten- och avloppsledningar, 72 
fragor hanforande sig till bana och vaxlar, 26 
angaende placering av broar och truromor, 26 st 
rorande placering av ved-, lastnings - och per on
plattformer samt slutligen 186 arenden av olika 
s lag, sAsom fragor angAende clragandet av gas-, 
va.nn ·, belysning - 0 h kraftledningar 0 ... v. 

D essutom ha uppgjorts ett antal ritningar av 
allmant lag, kartor och tabeller, utforts for
minskningar, forstoringar och kopiering av kartot· 
och ritningar, komplettering och omritning av 
bangat·dsplaner m.m. 

V id h u · b y g g n a d s s e k t i o n e n ha 
Lmder ar 1951 uppgjort. 240 St huvudritningar 
och 270 specialritningar. Enligt gamla nm·rnal
ritningar ha uppforts byggnader utgorande i 
huvudsak bostadshus i tra och sten, uthus, loko
motivstall, vattentorn, pumphus, godsmagasin, 
forraclsskjul, en mangel byggnader for socialvard 
vid vedgardar och cl epaer, aut,omobilgarage, 
kallare , badstugor och vaktkurer ro:ro. For 
gamla byggnader ha uppgjorts 88 omandri.ngsrit 
ningar. Nybyggnaderna utgjordes huvudsakligen 
av stations- och plattformshus, storre byggnader 
for socialvard i sten och bostadshus, uthus, 
badstugor, godsmagasin, lokomotivstall , vatten
torn, reparationsverkstader, automobilgarage, 
forradsbyggnader samt en mangel mindre bygg
nader for socialvard. Saromanlagt voro under ar 
1951 under uppforande ca 200 rum och 95 kok, 
samt 115 saval over liggnings som enskilda rum 
avsedda for trafik andamA.l m.m. 

Dessutom har a husbyggnadssektionen upp
g j orts 309 forslag for blivande byggen av vilka 
sarskilt rna namnas Kemijarvi och Rovaniemi 
stationshus, bostadshus i Tammerfors, Jyvas
kyla, Joensuu, Iisalm i, Kouvola, Kontiomaki 
m.m. samt flere nybyggnader for Hyvinge central
v erkstad och Hankasalm i . ·ag. 
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A sektionen for sakerhetsin
r attn in gar bar uppgjorts projekt och rit
ningar till utbyggnad och komplettering for 99 
sakerhet anlaggningar, 24 vagovergiingar och 3 
svangbroar. Dessutom bar behandlats 51 andra 
signaltekniska arenden. 

Av uppgjorda projekt rnA sarskilt framhallas 
foljande: 

Helsingfors (stallverk I och IV), Korso, Leppa
koski, Kyro, Tammerfors (dubbelspar), .. Siuro, 
Raumo, Orivesi (norra), Pihlajavesi, Ahtari, 
Toysa, Tuira, Rovaniemi (Suutarinkorva bro), 
Kernijarvi, Herrala, Halla (gemensam vag- och 
jarnvagsbro), Selanpaa, Hietanen och Hauki
vuori. 

For vagovergangars sakerstallande utarbetades 
forslag till vagboms- och varningsanlaggningar a 
flere trafikplatser. 

For sakerhetsanlaggningarnas anviindning upp
gjordes 38 med tillhorande planritning forsedda 
specialinstruktioner, av vilka 19 for kontrollas
forreglingsanordningar samt 3 for vagboms- eller 
ljus- och ljudvarningsanlaggningar. 

Sektiouen overvakade i tekniskt avseende 
byggandet av samtliga sakerhetsaulaggningar och 
utarbetade for dessa 72 detaljritningar samt 
252 st for stallverksskyltar erforderliga ritningar. 

57 st a.Llmanna konstruktionsritningar in
registrerades. 

Dessutom ombesorjde sektionen bestallningen, 
granskningen och mottagningen av alla stall
verksapparater samt viktigare specialmaterial 
sAval till arbetsplatserna som till signalforradet. 

De geotekniska arbetena och 
a t g a r d e r n a u n d e r a r 1 9 5 1 ha berort 
uppgifter av likartad karaktar och omfattning 
som under tidigare ar. 

Undersokningar av broplatser ha detta ar 
berort sa gott som enbart planerade broars eller 
trummors grundforhallanden och blott i nagot 
enstaka fall gamla broar, hos vilka svaghetstecken 
observerats i amband med brons l<Ontroll
matning. 

Bland undersokningar som utforts for nya 
broplatser rna namnas grundundersokningar for 
Palaavasalrni samt Nalkkisalmi broplatser pa 
den under byggnad varande banstrackan Suo
lahti- Haapajarvi a_:ren om kompletterande un
dersokningar for Aanekoski bro pa sam:ma 
banstracka. For ombyggnad av bron over Aura 
A invid Abo stad undersoktes saval den gamla 
brons grundfo1·hallanden som alternativa nya 
lagen. Vid overgangen av Vanda a nara Box
backa plattform utfordes grundtmdersokningar 
i och for dimensionering av pMarna till en ny 
fackv I'ksbro. For den nya jarnvagen fran Mtrrto
maki till Otanmakigruva undersoktes grunden 
for tva broar over Katajapuro och Syvajoki. 
I och fol' ombyggnad och breddning av gamla 
broar pa blivande tvaspariga banstriickor ut
fordes undersokningar vid Hakojoki broplats 
mellan Herrala och Okeroinen samt likasa vid 
bron over Lempiiiila kanal nara Lempaala station. 
I sam band med en planerad splirutriitning mellan 
Hirsila och Korkel}koski undersoktes grundfor
hlillandena for en broplats over Yrosjoki. Pa 
den nya banstrackan mellan Siilinjarvi och Juan
koski forrattades tmdersokningar for en trum-
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plats vid pl 1 795 och for breddning av en trumma 
vid ombyggnad till tvasparig linje undersoktes 
grunden vid km 92 + 717 m mellan Mommila 
och Lappila trafikplatser. 

For planerade over- eller underfartsbroar ut
fordes grundundersokningar vid Viiala bangard 
samt Korso banglird, varvid det i bagge fallen 
~?rde sig om planerade underfartsbroar sarnt vid 
Aanekoski koping for en gatuoverfart. 

Bland undersokningar som utforts for nya 
byggnader rna namnas grundundersokningar for 
vattentorn i Inkeroincn, for stationsbyggnad och 
goclsmagasin i Kumpu, for bilstall och social
vardsbyggnad i Virasoja, for tagexpedition pa 
Hatanpiia bangard soder om Tamrnerfors, for 
vagnvag i Vainikkala, for vandbord till lokstall 
i Mantyluoto samt for tillbyggnad till lokstallet 
i Fredriksberg. 

En viktig del av arbetena har gallt grund
undersokningar for faststallande av jarn
vagsbankars stabilitet. Salunda utfordes under
sokningar p!l. den nya linjen Juankoski-Siilin
jarvi, paden under byggnad varande banstrackan 
Suolahti-Haapajiirvi samt pa den nya rnalm 
banan Murtomiiki-Otanmaki. Nara Inkeroinen 
undersoktes stabiliteten hos ett spar vid stranden 
av Kymijoki och vid Salmenkyla undersoktes 
grundfOrb!l.llandena med hiinsyn till mojlig
heterna for en utvidgning av bangarden. Mellan 
Liikkala och Metsakyla utfordes undersokningar 
for en utriitning av en storre kurva. Arbetet 
ingar som led i en omfattande utredning av 
stabiliteten hos jarnvagen plt. strackan Inkeroi
nen-Fredrikshamn. 

Denna utredning, som foranleddes av en 
planerad ny balan ering av bela banstriickan och 
med hansyn till av de daliga grundforhallandena 
framkallad skl·edri k (jfr. skredet norrorn Fred
rikshamn varen 1950), kommer att avslutas 
forst under foljande ar. 

A Abo bangard utfordes undersokningar for 
anlaggande av ett c:a 4 ha stort fii.lt for bransle
upplag. En del arbeten i samband harmed, 
bl.a. utarbetandet av en draneringsplan for 
fii.ltet, kvarstar till kornmande ar. A Abo 
godsbangard foranstaltades aven grundunder
sokningar for en planerad forUingning av gods
magasinet plattformer. 

Utredningar angaende grusforekomsten viet 
nagra grnstag har aven utforts. Salunda utfor
des en undersolming harover vid det foreslagna 
grustaget vid Hietama a banstriickan Suolahti
Haapajarvi. Vid den gamla sk. Suurjarvi. 
grusgropen mellan Metsakyla och Reitkalli 
gjordes en utredning angaende mojligheterna 
av ett aterupptagande av grustaget genom in
korporering av narliggande grusforekornster. En 
inventering av grusforekomsten och speciellt 
miingden av finare sk. fillerrnaterial utfordes vid 
Pirttikangas grusgrop. 

Ornfattande arbeten ha utforts for utronande 
av grundvattenforekomsten pa olika trafik
platser. Dylika undersokningar utfordes vid 
Peipohja, Jamsa, Koklaks, Kumpu, Fredrikshamn 
Uleaborg, Joutseno samt pa 13 platser inorn 8 
bansektionen. Bearbetningen av resultaten av 
dessa undersokningar kvarstar delvis till fol
jande ar. 



-34-

Sattningen av byggnader, broar, trummor och 
jarnvagsbankar har fortgaende kontrollerats 
genom precisionsavvagning. For resultaten av 
dessa observationer och for med marklagrens 
sattning sammanhorande problem har utforligt 
redogjorts i ett meddelande, som detta ar 
publicerats (Meddelande n:o 3 fran jarnvii.gs-

styrelsens geoteknisl{a sektion). om bast pagar 
en omfattande utredning och sammanstii.llning 
berorande jii.rnvii.gsbankars stabilltet och bii.rfor 
mA.ga. 

Slutligen rna nii.mnas, att i sektionens labora
torium utfOrts undersokning av makadam samt 
grus for olika ii.ndamal. 

III. JARNVAGSBYGGNADER. 
Ar 1949. 

Under ar 1949 fortsattes pA. jii.rnvii.gsbygg
nadsavdelningens forsorg byggnadsarbetena a 
Suolahti-Haapajii.rvi och Orivesi-Jii.msii. jarn
vagar avensom a Simpele-Parik.kala forbindel 
sebana samt reparationsarbetena vid de under 
kriget demolerade banorna i norra Finland. 
For lindrande av arbetslOsheten upptogos dii.r
jamte arbeten, som under flere ar varit av
brutna, a Kontiomaki-Taivallwski jarnvii.gs
byggnad, avensom a de nya jii.rnvagsbyggnaderna 
Joensuu-Kovero och Siilinjarvi-Juankoski i 
borjan av december . Byggnadsarbetena vid Sim
pele-Parikkala forbindelsebana kunde slutforas 
under arets lopp. 

Anslagsmedel ha anvants och arbeten ut
forts A. respektive jii.rnvagsbyggnader och ovriga 
arbetsplatser under jarnvagsbyggnadsavdel
ningens uppsikt sasom foljer: 

Kontiomaki-Taivalkoski jarnviigsbyggnad. 

Av derma 153 km langa bana, som forutsattes 
i lagen om jiirnvii.gsbyggnader under 1934-
1938, given den 20 april 1934, hade en 46 km 
stracka, Kontiomaki-Hyrynsalmi, fullbordats 
och den 1 december 1939 anslutits till bannatet . 
Dessutom hade terrasseringsarbeten, trummor 
och bromurar i huvudsak slutforts a den 28 km 
langa banstrackan Hyrynsalrni-Pesiokyla, och 
i viss utstrackning hade arbeten a underbygg
naden utforts aven a hartill anslutna 18 km 
langa Pesiokyla-Suomussalmi bibana. Efter 
att ha varit avbrutna under flere ar, vidtogo 
arbetena a sistnamnda banstracka medals fOr 
arbetsloshetens lindrande anslagna medel anyo 
vid utgangen av ar 1949, men medhunnos icke 
i namnvard omfattning under berii.ttelsearet. 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g : 
Beviljat for ar 1949, 19 Ht. V: 1 mk 4 000 000:
Anvant under 1949 . . . . . . . . . 989 757:-

Saldo .. ......... . ......... mk 3 010 243: -

Suolahti-H aapajarvi jarnvagsbyggnad. 

Denna bana, vars langd utgor 171 km, hade 
faststii.llts medals lagen av den 20 april 1934 
angaende jarnvagsbyggnader under aren 1934-
1938. Arbetena, vilka paborjats i oktober 1938, 
hade fortgatt i synnerligen begransad omfat~~ng, 
sedan den forsta 7 km strackan Suolahti-Aane
koski fullbordats, men under 1949 kunde ar
betena a denna jarnvagsbyggnad aterupptagas i 
avsevard omfattning med arbetsloshetsanslag. 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 
Saldo fran ar 1948, 19 Ht. 

I: 6/47 . . . . . . . . . . . . . . . . mk 7 180 760: 60 
Beviljat for ar 1949, 19 Ht. 

V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 000 000: -

mk 134 180 760: 60 
Anvant under 1949 . . . . . . 133 552 945: 65 

Sal do mk 627 814: 95 

U t f o r d a a r b e t e n: 
Terrasseringsarbeten utfordes a bandelarna 

Aanekoski-Saarijarvi och Pihtipudas-Haapa
jarvi. Sparets i huvudsak tidigare fullbordade 
underbyggnad kompletterades i och for ralslagg
ning a strackan Haapajarvi-Kumiseva-Pitka
kangas grustakt. 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter ha 
under 1949 och sedan jarnvagsbyggnaden pa
borjats utforts i foljande omfattning: 

T rum m or o c h ban b roar. Tvenne 
trummor blevo fardiga. Grundarbetena pabor
jades a Aanekoski banbro pik 416 + 10, med 
2 X 13. 3 + 4 X 13.1 o + 2 X 4. o + 35.4 + 6. 2 + 
35.4 + 2 x 4 + 3 X 14 m spv. Liststenarna vid 
Lahenoja bro med 5 m fri oppning, pik 8 280 + 15, 
blevo murade och stalbetonglocket a Tujuoja bro 
med 4 m fri oppning, pik 8 546.:+ 15, gjutet. 

Husby g g n ad e r . Vid Aanekoski upp
fordes en bostadsbyggnad for 4 familjer, uthus
byggnad och bastu. Sex provisoriska bespis
ningsbyggnader och I6 st samlogeringsbaracker 
uppfordes, av dessa 6 st av fabrikstillverkning, 
jamte uthus och bastu. Dessutom byggdes ba
racker av brader for kontorspersonal, arbetsled
ning och ordinaria arbetare med familjer och 
uppmonterades fabrikstillverkade sadana sam
manlagt 12 st. 

F o r b i n d e I s e a n 1 a g g n i n g a r. Mellan 
Aanekoski och Saarijarvi installerades dubbel 
telefonledning. 

Orivesi-J iimsa jarnviigsbyggnad. 
Byggandet av denna bana hade beslutats 

genom lagen av den 3 juni 1938 angaende jii.rn
vagsbyggnader under aren 1939-1946. Dess 
langd ar 66 km, inbegripet den 7 km langa 
hamnbanan till Olkkola samt den 4 km langa 
fabriksbanan till Jamsii.nkoski. De i november 
1938 paborjade arbetena fortsattes, och forutom 
den 27.4 km langa strackan Orivesi-Lankipohja, 
som tidigare upp!A.tits for trafik, stod en 6. 6 km 
lang handel Lankipohja- Evajarvi satillvida 
fardig, att densamma kunde oppnas for full
standig person- och godstrafik den 1 oktober. 
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Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 

11\r 1949 

llliingd I Kostnad mk 

Miingd 
lren 
1938-1949 

Jord uppgriivd ur avloppsdiken och vid backutrii.tningar 4 118m3 

8 393 
1035 375: -
2 465 406: -

645 992: -

10 514.5 m3 

32 685 J ord fran diken till bankarna ..... ... ................. . 
Jord fran di~en. i uppl_aggning . . . ........ . ....... . ... . 

~ ~ skarnmgar till bankarna ................... . 
2 825m3 

80 892 
7 593 m3 

271108.5 rna 
21435 & » •> i upplaggning .... . ...... . ..... . . . 

Fyllningsjord forsiad till bankarna utan tag for nonnuispar 
Fyllningsjord forsiad till bankarna med tag for normalspiir 

3 315 
11177 

36158 020: -
1565 376: -
2 689 705: -
1965 871: -
4 039 504:75 
3 294310: -
136 171: -

99 546 
51426 
13110 Berg bortsprii.ngt i skarningar .. . . . . . .. . . . .. . ........ . 

Sprangning av storre jordfasta stenar ......... .. ... .. . . 
StOdje- och kii.gelmur .......... . . . ........... . .... . . . 
Stenrevetering ............. . ...... . . . .. . ..... . ...... . 
Grusbeklii.dnad ... . ................................. . 
Dranering . . .......................... . ... . . . ....... . 

Ballastering: 

Ballasttransport med tag for normalspar 

M e d 1 e n 8 a n v a n d n i n g: 

Sa.Ido fran ar 1948, 19 Ht. 
I: 8 ... . ........... . .. mk 5 986 487:-

Beviljat for ar 1949, 19 Ht. 
I: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000 000: -

Beviljat tillagg for ar 1949, 
19 Ht. 1: 9 . . . . . . . . . . . . 30 000 000:-

mk 285 986 487:-
Anvant under 1949 . . . . . . . 285 250 321: 80 

Saldo till 1950 . . . . . . . . . . . mk 736 165: 20 

Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 

Rojning av banomrade .................... . ....... . . . . 
Jord uppgrii.vd ur avloppsdiken ........ . .. . ..... . .. . .. . 
J ord fran diken till bankarna . . .............. . .... . . . 

~ i upplii.ggning ............. . ... . ..... . 
skii.rningar till bankarna . . ................. . 

•> » » i upplii.ggning .. . ................ . 

1 802 
8103 
1 72 

83m2 

280 
45 m 

56 008: -
11294: -
52 099: -

U t f o r a a r b e t e n: 

50 979.1 
2 375 • 
2 426 m2 

24 09 
1185 Ill 

86 321 

Terra sse rings arb e ten o c h b a I 
I a 8 t t r an 8 p o r t. Tenas8eringsarbeten fort
gingo huvudsakligen a bandelen Lankipobja-
Jamsa, men del8 aven a Olkkoia harnnbana 
och a bandelen Jam8ii.-Jam8anko8ki 8amt a 
lokomotiv8tallsparet och rangering8sparen vid 
Orivesi. 

Terras8ering8arbeten ba utforts och ballast 
transporterats under 1949 och sedan banbygg
naden paborjat8 8asom fOljer: 

I Ar 1949 l l\(iingd 

I Kostnad mk 
llren 

lllangd 1938- 1949 

577 703:-
5 268m3 2 825 947:- 41 314.9 m3 

4 833 1079 740: - 63 438 
2 726 732 616:- 18 636.5 

73149 36 791597: - 700 718 
14 550 4 694 067: - 45 774 

Fyllningsjord forslad till bankarna utan tag for normalspar 
Fyllningsjord forslad till bankarna med tag for normalspar 

53 366 
103 20 

19 806 598: 50 135 649 
35 190 848: 90 387 389 

296 296 768: - 3 089.5 
32146 37 405 837: 10 280 274.6 

Berg bortsprii.ngt fran diken . ..................... . .. . 
» » i skarningar ....................... . 

Sprangning av storre jordfasta stenar . .................. . 1096 348 979: - 52 821.5 
Forstarkning av bankunderlag ................... . ... . 203 667:-

246 116 383: - 1886.5 
316m2 196 154: - 10 067.5 m2 

StOdje- och kagelmur ...... . ...................... . . . 
Stenrevetering .. . ................................... . 

2 521 204 342: - 100 998 
22m 31257: - 784 m 

Torv- och grusbekliidning ........................... . 
Dranering .... . ............ . .... . . . .. . . . . .. ...... . .. . 
Stenkastning ...... . .. . ......... .... . . ..... . ... .. ... . 556m3 154 290: - 1308 ma 

Ballastering: 

Ballasttransport med tag for normalspar 34 590 5 961 019: 35 108 959 
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T1·ummor och banbroar: 

pik I Utflirt arbete 

Trummor: 

Trumma l.o x 1.8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 224 + 0 fiird ig byggd 

Banbroa1·: 

Underfartsbro spv. 21 m ............................. . 
Nytkymenjoki phitbro spv. 9 m ..................... . 

» » spv. 18 m ..................... . 
Jamsankoski bro spv. 12 + 48 + 12 m ....... . ......... . 

V ii.gb?-oar: 

Overfartsbro spv. 10 m ....................... . . . ... . 

spv. 11 + 12 + 10 m ............... . ..... . 
» spv. 9.5 + 10.6 + 9.5 m ... . ........... . 

Vii.gbron vid Lankipohja lastningsomrade fri iippning 3 m 

6 v e r by g g n a de n . A huvudsparet ut
lades 30 kg/m rals ll. 74 s m. Vid Evajarvi 
hallplats spikades nodiga bispar. Spd.ret a ban
delen Lankipohja- Evajarvi stoppades och ut
ratades delvis slutgiltigt. 

H a g n a d e r o c h v a g a r. A.rbetena pa 
landsvagsforflyttningarna pik l 355 + 15 (Lanki
pohja) fortgingo. Landsvagsforflyttningen pik 
l 650, 410 m, blev fardig och upplaten att 
skotas av vagmyndigheterna. Vid landsvagsfor
flyttningarna pik l 255 + 10 (Vilkkila) samt pik 
2 377 + 3 (A.la-Partala) kunde vagarna oppnas 
for trafik. A byvagsforflyttningen pik 2 517 + 
16. s 5 fortgick arbetet. 

8 nivd.korsningar utfordes. 
Husby g g n ad e r. Fundamenten for loko

motivstallen vid Orivesi station gjotos och mur· 
ningsarbetena utfordes delvis. Vid Lankipohja 
trafikplatser blev en byggnad jamte uthus, av
sedd som tjanstelokal och 2 familjers bostad, 
fii.rdig . Vid Evajarvi trafikplats fardigbyggdes 
hll.llplatsbyggnaden, brunn och uthus. Vid A.lho
jarvi trafikplats blev grunden for en bostads
byggnad, avsedd for 1 familj fardig. Vid Jamsa 
station fardigbyggdes en bostadsbyggnad avsedd 
for 3 familjer, en kallare avsedd for 3 familjer, en 
uthusbyggnad avsedd for 2 familjer samt ett 
fahus avsett for 2 familjer; en kallare, avsedd 
for 2 familjer, murades, traarbetena och mur
ningen pa stationshuset utfordes och grunderna 
till magasin och banmastarbostad gjotos. A.ven 
uppfordes en del tillfalliga bostads- m.fl. bygg
nader. 

Simpele- Parikkala forbindelsebana. 

Beslut att bygga denna 19 km langa for
bindelsebana fattades av Riksdagen den 28 
mars 1945. Under 1949 fortsattes arbetena, 
vilka vidtagit pll. hasten 1945, och slutfordes, 
varefter banan hogtidligen invigdes den 12 
augusti, sedan densamma redan fran den l 
december 1947 varit upplaten for begransad 
trafik och underhallningen fran den l december 
1948 overgatt till de farcliga banorna. 

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 

staldelarna uppmonterade 
landfasten mttrade 
landfasten murade 
II striimpelaren murad 

murarna uppfiirda och stiidjcbal-
karna uppmonteracle 

} 

Av In,onjiirsbyran Alfred A. Palm
berg Oy byggda, blevo fariliga 

betonglock gjutet 

M e d l e n s a n v a n d n i n g: 

Saldo fran ar 1948, 19 Ht. I: 8 mk 51 893: 45 
Beviljat for ar 1949, 19 Ht. 

I: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 000: -

Till ll:te trafiksektionen ater
betalt av denna under fore-

mk 30 051 893: 45 

gaende ar overforda . . . . . . mk 2 500 000: -

mk 27 551 893: 45 

A.nviint under 1949 ....... . 26 110 257: 15 

Saldo till 1950 ........... . mk 1 441 636: 30 

U t f o r d a a r b e t e n: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n o c h b a 1-
l a s t t r a n s p o r t. N edschaktningen av sparet 
till Tivia vid Parikkala station slutfordes. 
Den stora banken vid Kasuri trask, som anda 
till april satte sig, uppfOrdes i slutlig hojd. De 
aterstaende ballasteringsarbetena utfordes-

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter ha 
under 1949 och sedan arbetena a forbindelse-
banan inleddes, utforts som foljer: .. 

T r u m m o r o c h b a n b r o a r. Overfarts
bron pik 587 + 9. 5 med 16 m spann for Lahden
kyl!i byvag utfordes. 

6 v e r b y g g n a d e n. Ballasteringen slut
fordes utmed bela banstrackan. Pa bauavdel
ningens forsorg byggdes vid Parikkala station 
ett spAr for vagn. reparationer. 

Hag n ad e r o c h v a g a r. Infartsvagarna 
och nivelleringen slutfordes vid Koitsanlahti 
trafikplats. Vagen Joukio-Lahdenkyla byggdes 
vid Soldatmiiki. 

Husby g g n ad e r. Plattformsstugan jamte 
utbus vid Koitsanlahti trafikplats blev fardig. 

J oensuu-Kove1·o iarnvagsbyggnader. 

A denna 44. 4 km langa jarnvag, vid vilken 
paborjandet av byggnadsarbeten blev beslutat 
av Riksdagen den ll november 1949, varvid 
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Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 
Rojning av banorruade .... .................... .. .... . . 
Jord uppgriivd friln avloppsdiken ..................... . 

fran cliken till bankarna ....................... . 
~ i uppHi.ggning ... . .. .. ............ . .. . 

~ •• skiirningar till bankarna .. . ................ . 

l
l_.:::llr:._::::l9::..:4:.::9 ____ .-----------/ fr!~gd 

Miingd I Kostnad mk 1945-1949 

105m3 

2 843m3 

12 303 
4 532 

248 848 
27 643 •> • » i uppliiggning ................... . 

Fyllninasjord forslad till bankarna utan tag for normalspar 
Fyllningsjord forslad till bankama med t1 g for normalspar 

493 
1 811 

41989 

50000:-
13 697: -

265 343: 60 
101748:-
252 279:-

9 981307:80 
39 828 

238 035 
265 • Bero- bort priingt fran diken ......................... . 

Berg bortspranut i skamingar ....................... . 
Spriingning av storre jordfasta stenar ....... ... . . . .... . 
Fo~s~arkning av grunden till bankarna ........ ... ...... . 

todjemnr ......... . ........ ....... .... . ...... .. ... . 
tenrevetering .............................. . .. .. ... . 

Torvbekladnad ............ . . . ...................... . 
Driinering .......................................... . 

Ballastering: 

Ballasttransport rued tii..g for normaJspar 

anslag for andamA.let anvisades ur medel, som 
avsetts for uppratthAllande och effektivisering 
av utnyttjandet av landets produktionsmedel, 
ha byggnadsarbeten pagAtt sedan borjan av 
december 1949, men desamma hade under 
berattelseAret endast ringa omfattning och 
koncentrerades tills vidare huvudsakligen pA 
upprojning av banomrAde, inrattande av pro
visoriska logi- m .m . byggnader och anskaffning 
av arbetsredskap. 

M e d l e n s a n v a n d n i n g: 

Beviljat for Ar 1949, 19 Ht. 
I: 29a . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 30 000 000: -

Anvant under 1949 . . . . . . . . 30 000 000:-

aldo ........ . ... . .... . .. mk 

Siilinjiirvi-J uankoski jamvagsbyggnad. 

Siilinjarvi--Juankoski banstracka, 42.6 km, 
hade av Riksdagen blivit beslutad den 11 novem
ber 1949 i lilrnet med ovannamnda Joensuu
Kovero handel. Arbetena A jarnvagsbyggnaden 
vidtogo i borjan av december 1949 och bestodo 
huvudsakligen av upprojning av banlinjen, upp
forande av logeringsbyggnader och anskaffning 
av arbetsredskap. 

M e d 1 e n s a n v an d n i n g: 

Bevi.ljat for Ar 1949, 19 Ht. 
I: 29a . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 20 000 000: -

Anvant under 1949 . . . . . . . . 20 000 000:-

Saldo .................... mk 

376m3 

35 
203m2 

4 283: -
24 222:-

21 923: -
33800: -

1105 439: 65 

Banreparationerna i non·a Finland. 

22 043 m3 

8 473 

1 768 
2 9 1m2 

4 747 
505 

61944 m3 

Under 1949 pAgick alltjamt reparationen av 
de under kriget demolerade bandelarna i norr, 
som overgAtt till jarnvagsbyggnadsavdelningen 
den 1 december 1944. Arbetena hade, sAsom 
under foregliende ar uppdelats mellan Rova
niemi distrikt samt 7:nde, 8:nde och 9:nde ban
sektionerna. 

Sanar smn pll. striickan Aavasaksa- Kaulun
ranta, 7 km, avbruten genom demoleringen av 
Tengelionjoki bro, hade trafiken upptagits A hela 
bannatet i norr redan Ar 1947. DA den 
provisoriska bockbron over Ounasjoki nedrevs, 
var emellertid den direkta trafiken frau Rova
niemi till Kemijarvibanan avbruten 26. 4. -
11. 6. under islossningen. Direkt forbindelse frau 
Kemijarvi till Sallabanan .b."U.llde uppratthallas, 
sasom under de foregaende aren, endast medels 
ett spar, som drogs over Kemialvs is och an
vandes 28. 12. 48-23. 4. 49. 

Medlens anvandning 
(Rovaniemi distrikt): 

Saldo fran ar 1948, 19 Ht. 
I: 11 .................. rnk 1 333 636: 55 

Beviljat for ar 1949, 19 Ht. 
I: 12 ............ ..... . 230 000 000: -

Beviljat tillagg for Ar 1949, 
19 Ht. I: 12 . ....... ... . 25 000 000:-

Beviljat tillagg for ar 1949, 
19 Ht. V: 1 ........... .:..· _:...._.....::..24~5.:.00~0.:.00.:.:;__ 

mk 280 833 636: 55 
Anvant under 1949 . . . . . . . 280 648 137: 20 

.:__:....__.....::..~~~~~ 

Saldo till 1950 mk 185 499: 35 
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U t f 6 r d a a r b e t e n: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e. Terrasserings
arbeten fot·ekommo i namnvard grad endast A 
Rovaniemi nya bangArd, A vilken utgravdes 
13 479 m 3 jord i en skarning. Dessutom ut
gravdes i en skarning vid stationstorget aven
som vid Rovaniemi och Misi grustakter inalles 
57 722 m 3 jord. 

T r u m m o r o c h b a n b r o a r. I och med 
att trummorna vid Ollikaisenoja km 961 + 054 
och vid Ruoholampi A Rovaniemi bangArd slut
fordes, hade samtliga inom Rovaniemi distrikt 
befintliga trummor blivit fardigbyggda. 

Under Arets lopp fiirdigbyggdes foljande stal
broar: over Kaivu-Kulusjoki, 12 m, Kiimingin
joki, 25 + 45 + 25m, Varepudas, 20 m, Liedes
oja, 10 m, Ijo alv, 10 + 80. 4 + 80.4 + 10 m, 
Harisoja, 12 m, Muhojoki, 12 m, Leivejoki, 15 m, 
Varejoki, 40 m, Martimojoki, 40 m och Vitta
koski, 20 + 21m spv. Sammanlagt 14 broar med 
betonglock och fri oppning om l. 4-3.5 m iiven
som en valvbro av stAlbetong med 4 m oppning 
vid Pattiikkaoja blevo fardiga under berattelse
Aret. Murarbeten ha utforts sammanlagt 5 019 m 3, 

fordelat pA 27 broar, av vilka 23 blevo belt ccb 
bAllet fardiga. Rojnings- och grundningsarbeten 
utfordes vid 23 broar. UnderhAllandet av de 
provisoriska broarna har fortfarande om
banderbafts. 

0 v e r b y g g n a d e n. Det utlagda spAret 
utgjorde A Rovaniemi nya bangArd 9 749 km, 
varjamte 23 vaxlar spikades. Ny 30 kg/m rii.ls 
har inforts frAn km 1 025 + 600 m fram till 
Kemijarvi. Svetsningen av skenorna bar fortsatts 
under vintern i Kemijarvi svetsningsskjul och 
under sommaren pa oppen bana i Salla. 

H a g n a d e r o c b v a g a r. Vid Rova
niemi fardigbyggdes en vag till Jiiii.skelainens 
bostadsomrAde. Dessutom fullbordades in
fartsvagarna vid Isokyro och J outsijiirvi trafik
platser samt forflyttningarna av en infartsvag 
vid Kursu och av vagar vid Lakijanka och Kello
selka, vilka overlamnades till vagmyndigheterna. 
LikasA har fOrflyttningen av Aatsinki byvag full
bordats och vagen overlamnats till vederborande 

vagnarond. Forflyttning n av vagarna vid Kursu 
och Pirttila overfartsbroar samt vid Salmivaara, 
Markajarvi och Kuoppasoja ha i huvudsak 
blivit slutforda. 

Husby g g n ad e r. Trafik- och bostads
byggnader av tra ha vid banreparationerna i 
allmanhet samtliga fardigbyggts, forutom vid 
Pajula och Kelloselka trafikplatser. Trafik
byggnaderna blevo fardiga i Nivavaara och Ku
lus, likasA bostadsbyggnader, sll.niir som pA nAgra 
smarre kompletteringsarbeten, i Piiru, Kulus, 
Vika, Misi, Pirttijarvi, Hanhikoski och Kemi
jarvi. Darjamte har ett flertal uthusbyggnader 
fullbordats, likaledes nAgra vattentorn, och i 
Kemijarvi iiro arbetena A lokomotivstalls- och 
vattentornsbyggnaden i avslutningsskedet. Ro
vaniemi nya godsstation fullbordades till storsta 
delen, likas!\ grundarbetena for lokomotivstallet 
och depAbyggnader. 

Jar n v a g s u n de r s o k n in g a r. 
M e d 1 e n s an v a n d n i n g. 

Saldo fran Ar 1948, 12 Ht. XII: 6 mk 41 066: 
Beviljat for 1\r 1949, 12 Ht. 

XII: 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000: -

A.nvant under 1949 .......... . 

Saldo till 1950 ..... . . . ...... . 

mk 541066: -
541066: -

mk 

U t for d a under s o k n in gar. 
Egentliga jarnviigsundersokningar ha icke 

verkstallts, men i och for paborjandet av ovan
namnda Joensuu- Kovero och Siilinjiirvi
Juankoski nya jarnvagsbyggnader ha A dessa 
bandelar verkstallts kompletterade undersok
ningar. 

Anvanda anslagsmedel. 
A foljande tabell angivas, avrundade till hela 

marktal, de belopp, som anvants dels Arligen 
och sammanlagt for jarnvagsbyggnader och ban
reparationer, vilka pAgingo under 1949, alltsedan 
de pAborjats, dels under 1949 inalles for dessa 
och for jarnvagsundersokningar. 

!r 

I 
Kontiomaki- I Suolahti
'l'alvalkoski Haapajarvi I 

Orivesi
Jiimsii 

I 
impele-

Parikkala I 
Joensuu
Kovero 

I 
Siilinjii.rvi
Juankoski 

I 
Banre!laratlo
nerna 1 norra 
Finland 

1938 44 313178 
I 

1 601 382 491053 
(A:n 1 034-1938) 

1939 29 912 353 10 081 576 11 861 449 
1940 4 443 701 6 333 69 16 931 281 
1941 3 867 966 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 4 031 845 4 050136 14 468 874 2 883 980 
1945 3 958 285 5 189 915 49 228 700 7 072 596 296 997 938 
1946 - 11195 484 65 452 150 36 782 322 326 454 944 
1947 - 8 529 765 80 948 931 77 257 829 330 604 907 
1948 - 15 428 320 189 617 400 85 335 358 259199 206 
1949 989 757 133 552 946 285 250 322 26110 257 30 000 000 20 000 000 318 902 789 

103 281 744 213 673 531 765 600 167 232 558 362 30 000 000 20 000 000 1535 043 764 

Sammanlagt ar 1949: 
Jarnvagsbyggnader och banreparationer 814 806 071:- Jarnviigsundersokningar 541066: -
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Ar 1950. 

Under A.r 1950 fortsattes de i december 1949 
for lindrande av arbetslosheten paborjade ar
betena pli. Kontiomaki- Taivalkoski jarnvags
byggand, som tmder nagra A.r varit avbrutna. 
Likaledes fortgingo arbetena a Suolahti- Haapa
jarvi och Orive i- Jamsa jarnvagsbyggnader 
avensom A. de nya jarnviigsbyggnaderna Joen
suu- Kovero och Siilinjarvi- Juankoski. Dess
utom fortsattes reparationsarbetena vid de under 
kriget demolerade banorna i norra Finland. 

Anslagsmedel ha anviints och arbeten utforts 
a respektive jiirnviigsbyggnader och ovriga ar
betsplatser under jiirnvagsbyggnadsavdelningens 
uppsikt sli.som foljer: 

Kontiomiiki- Taivalkoski jiirnviigsbyggnad. 

Arbetena fortgingo under 1950 uteslutande 
medels anslagsmedel for arbetsloshetens lind
rande. 

Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 
Rojning av banorrm1de ............................... . 
Grii.vning av avloppsdiken ................ . .......... . 
J ord fnln diken till bankarna .... . ...... ... ... . .. . .. . 

• i uppliiggning ....................... . 
skii.rningar till bankarna . . . ................ . 

~ * ~ i uppliiggning ................... . 
Fyllningsjord till bankarna . .......... .. ........ . ..... . 

» » » med tag for normalbana . . . . 
Spriingnin.,. av banskiirningar jamte diken ........... . 

•• av jordfasta stenar .. . ........... . ........ . 
Forstiirkning av banknnderlag . . ............. . ....... . 
Stodje- och kagelmur . . ............................. . 
Stenrevetering ................. . .................... . 
Mull-, torv- och gmsbekladning ....................... . 
Dranerin"' ............ . .. .. ......................... . 

Overbyggnaden: 

Ballastering med tag fiir normalbana 

T rum m or o c h b roar. Utforandet av 
fyra trummor pAborjades. Murarna till Salmi
jarvi platbro, 12 m svp. pik 3 361 fullbordades 
och vid Hiidenjoki, pik 3 639 murades flygel
mUI·arna till ett stenvalv med 6 m f.o. 

Husby g g n ad e r. Provisoriska ekonorni
byggnader uppfordes 9 st. 

Suolahti-Haapajiirvi fiirnviigsbyggnad. 

A Suolahti- Haapajarvi banan, 171 km lAng, 
som hade faststiillts att byggas medels lagen av 
den 20 april 1934 angAende jarnvagsbyggnader 
under aren 1934- 1938 ooh av vilken den 7 km 
langa strackan Suolahti-Aanekoski redan frAn 
den 1 maj 1943 varit upplAten for trafik, fortsat
tes arbetena under 1950 i huvudsak med ar
betsloshetsanslag A. bandelarna Aanekoski-Saari
jarvi och Pihtipudas-Haapajiirvi. Darjamte 

M e d l e n s a n v a n d n i n g: 

Beviljat for 1950, 19 Ht. V: 1 mk 7 500 000:
Beviljat tilliigg 1950, 19 Ht. 

v: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 700 000: -

mk 31 200 000:-
Anviint under 1950 . . . . . . . . 29 885 968: 85 

mk 1 314 031: 15 
Reserverat for utgifter for 

1950, betalbara 1951 ..... _ » _ __ 5_o_o_o_o_o_:_ 

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 814 031: 15 

U t f o r d a a r b e t e n: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasserings
arbeten utftirdes buvudsakligen A. bandelen Pesio
kylii- uomussalmi. 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter ha 
under 1950 och sedan jiirnviigsbyggnaden pa
btirjades utforts i foljande omfattning: 

I_A:=r...:l:c:.9.:..50::..._ ___ ,--------l Miingd 

I I 
ilren 

Mangd Ko tnad mk 1934- 1950 

38m3 

92 
12 

29 864 

1647 
2 804 

33 

90 335:-
29400:-
23 204:-
20 072:-

10 707 009:-

504 930: -
3 948 067:-

13 200:-

81 285: -

50 142m3 

119 922 
43 998 

705 608 
40 062 

1 5 605 
182 437 

48 849 
17 294 

1103 m2 

10 327m3 

21390 m2 

375 537 
1515 m 

192 127m3 

slutfordes .9-e halvfiirdiga arbetena A strackan 
Suolahti-Aanekoski forutom a trafikplatserna. 

M e d l e n s a n v a n d n i n g: 
Beviljat for 1950, 19 Ht. 

I: 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 35 000 000: -
Anvant under 1950 . . . . . . •> 34 408 274:-

Saldo till 1951 ..... . ..... mk 591 726:-
Betryggande av arbetsmojligheter: 

Beviljat for 1950, 19 Ht. V: 1 mk 80 000 000: -
Beviljat tillagg 1950, 19 Ht. 

V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000 000:-

mk 200 000 000: -
Anvant under 1950 . . . . . . . 194 242 441: 91 

mk 5 757 558: 10 
Reserverat for utgifter for 

1950, betalbara 1951 . . . . 4 000 000: ---------
aldo ............. . ..... mk 1 757 558: 10 
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U t f o r d a a r b e t e n: 

T e r r a s s e r i n g s arb e t e n Terrasserings
arbeten utfordes a bandelarna uolahti-Saari
jarvi ocb Pihtipudas-Kumiseva. 

Arbetets art 

Ten·asseringsaTbeten: 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter ha 
under 1950 och sedan jarnvagsbyggnaden pa
borjades utforts i foljande omfattning: 

1--'A'-'r--'1:..:9_::_50.::.._ ___ -,----------1 rr;~gd 
Mangd I Kostnad mk 1938- 1!)50 

Gravning och justering av avloppsdiken . ...... . .. . . . .. . 3 403.5 m3 

1 697 
1152 207:-

912 009:-
754 399: -

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

13 91 m3 

34 3 2 Jord friin diken till bankarna . . ......... . ........... . 
» •> •> i upplaggning ......... . ............. . 2 765 10 358 

Jord fn1n skarningar till bankarna ................... . 170 732.5 m3 

14 470 
441841 m3 

35 905 ,, ,, ,, i upplaggning . . ... . ... . . . . . .. . .. . 
Fyllningsjord till bankarna ....... .. ... .. .... . .... . .. . 

» ,, » med tag fiir normalbana ... . 
15 7 7 115 333 

51 426 
16 359 
65 640 

Sprangning av banskarningar jamte diken .... . . .. . . ... . 3 249 
14 660.0 

1 9-!8 

293 978: -
6 184 847: 35 
6 426 833: -
2 484 383: -
1220 423:-

• av jordfasta stenar . . ..................... . 
Stodjo- och kagelmur ..... . .. .. . . .. .. . . ............. . 4 323 

tenrevetering ..... . ............ . ........ . ......... . . 2 136 m2 

4 553 
4 562m2 

29 362 
1454 m 

Mull-, torv- och grusbekladning .. .. .. ... . ...... . . . .... . 580 552: -
2 018 943: -Dranering . . . .......... . ......... . ...... .... .. . .. . . . . 269 U1 

Overbyggnaden: 

Balla ttran port med tag fiir normalbana ............... . 21730: - 86 407 m3 

T rum m or o c h b a nb roar. Av trum
morna pll. strackan Aanekoski-Saarijarvi slut
fordes 10 stycken och de ovriga, med undantag 
av tvA; aro under arbete. Mellan Pihtipudas 
och Kumiseva fullbordades 6 trummor, medan 
5 voro under arbete. A Aanekoski banbro av 
stalbetong, 214 m lll.ng, pik 416 + 10 m ut
fordes fundament till a lla nio pelarna och grunden 
till valven pll.borjades. Pa aarakoski stAlbro 
spv. 14 + 40 + 14 m, pik 714 + 8 m utfordes 
tre murfundament och till storre delen aven det 
fjarde. 

Hag n ad e r, vag a r o c h p 1 an e ring. 
Vagforflyttningen vid pik 257 + 5 m overlats 
att ornhand rhas av vag- och vattenbyggnads
styrelsen. En infartsvag till Hietama trafik
plats togs under arbete. P laneringsarbeten ut
fordes vid Aan koski, Hietama och Kumiseva 
trafikplatser. 

Husby g g n ad e r . Vid Hietama trafik
platser fullbordades en bostad en ba tu- och en 
uthusbyggnad for en familj . Vid Saarijarvi in
leddes arbetena ll. bostadsbyggnad och bastu for 
2 familjer. Vid Kumi eva slutfordes sll.nar som 
pll. in.redningsarbetena en bostadsbyggnad och 
bastu for tvA farniljer. 

Tvenne provisoriska bespisningsbyggnader och 
5 samlogeringsbaracker uppfordes . For de ordi
naria arbetarna jamte familjer uppmonterades 7 
baracker. 

F o r b i n d e I s e a n 1 a g g n i n g a r . Mellan 
Alvajarvi och Mum·as installerades dubbel tele
fonledning. 

Banarrnatur och - material. I 
norra andan av Suolahti nya bangard inrnontera
des elektrisk signalsakringsanordning. 

Orivesi- Jdmsa jarnvdgsbyggnad. 

Byggandet av denna bana hade beslutats 
genom lagen av den 3 juni 1938 angaende jarn
vagsbyggnader under aren 1939- 1946. Banan 
ar 66 km Jll.ng, inberaknat den 7 km Janga hamn
banan till Olkkola och den 4 km langa fabriks
banan till Jamsankoski. De i november 1938 
paborjade arbetena fortsattes under 1950, och 
forutom den 34 km lAnga strackan Orivesi
Evajarvi, som tidigare upplatits for trafik, stod 
band len Evajarvi-Jamsa, 22 km, satillvida 
fardig, att densamrna kunde upp!Atas for trafik 
med hela vagn la ten fran den 15 juli och for 
fullstandig p rson- och godstrafik den 1 no 
vember. 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g : 

Saldo fr·ll.n 1949, 19 Ht. I: 15 mk 736 165: 20 
Beviljat for 1950 . . . . . . . . . 245 000 000:-
Bevi lj at tillagg for 1950 ... _. ___ 2_3_ 5o_o_ oo_o_:_ 

mk 269 236 165: 20 
Anvant under 1950 . . . . . . . 237 431 229: 70 --------
Saldo till 1951 mk 31 804 935: 50 

U t f o r d a a r b e t e n: 

T err as s e r in g s arb e ten. Ten·as. erings
arbetena fortg ingo huvudsaldigen a bandelen 
Evajarvi-Jamsa, men dels aven a Olkkola 
hamnbana och bandelen Jamsa-Jamsankosk.i 
samt a lokomotivstallssparet och rangerings
sparen i Orivesi. 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter ha 
tmder 1950 och sedan banbyggnaclen paborjades 
utforts i fol jancle omfattning: 
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Arbetets art 

TeHasseringsarbeten: 
Griivning av avloppsdiken ........................... . 
J ord fran diken till bankarna ....................... . 

•> i upplaggning ....................... . 
& skarningar till bankarna ................... . 

'' & » i upplaggning ................... . 
Fylluingsjord till ban.karna .......................... . 

» '' '' med tag for normalbana ... . 
Sprangning av sido- och avloppscliken .......... .. ... . . . 

» av skiirningar jamte diken ........... . ..... . 
» av jordfasta stenar ... . ............ . ...... . 

Forstarkning av bankunderlag . .. ... . ................ . 
Stodje- och kagelmur ................. . ............. . 
Stenrevetering . ...... . .... . .. . ...................... . 
Mull-, ~orv- och grusbekladning . .. .. ...... . ........... . 

~t~:e:~~·g . :: : : : ::: : :::: : : :: : : : :::::::::::::: :::::: 
Overbyggnaden: 

Ballast med tag for normalbana ... . .... . .... . . .. ..... . . 

T rum m or o c h b roar. Vid Olkkola 
hamnbana ful1bordades tvenne trummor. 

Vid fo1jande broar av1agsnades de provisoriska 
spannkonstruktionerna och ersattes med defini
tiva stalpann, vilka uppmonterades: Nytkymen
joki broar, pik 2 269 (spv. 9 m), pik 2 359 (spv. 
9 m) och pik 2 526 + 15 m (spv. 18 m) samt en 
underfartsbro vid pik 2 517 (spv. 10m). Land
fastena till Jamsanjoki bro, pik 2 854 + 3. 5 m 
b1evo definitivt fardiga, och i november vidtog 
uppmonteringen av ett 48 m huvudspann, som 
for denna bro importerats frAn Frankrike. 

Vid landsvagsforflyttningen i Lankipobja, pik 
1 365 fullbordades en overfartsbro, spv. 10 m, 
definitivt. 

6 verb y g g n aden. A huvudspAret spi
kades 17 354 m med 30 kg/m ra1s. Bispii.r spi
kades vid Orivesi, Nytkyme, Alhojarvi och 
Jamsa trafikplatser, sammanlagt 3 110 m. 

A olika trafikplatser spikades sammanlagt 
19 st vaxlar. 

Hag n ad e r o c h vag a r. Landsvagsfor
flyttningen vid pik 1 355 + 15 m (Lankipohja) 
samt infartsvagarna till Lankipohja trafikplats 
blevo fii.rdiga, och vagarna upplatos for trafik. 
Forflyttningen av landsvagen vid pik 1 680 
fortsattes. Infartsvagen till Jamsa station pA
borjades. Forflyttningen av byvagen, pik 2 517 
+ 16. 85 m och av agovagen, pik 1 930 + 15 m 
slutfordes. 

15 nivAkorsningar utfordes. 
Husby g g n ad e r. Lokomotiv tallet vid 

Orivesi station b1ev fardigt. Vid Alhojarvi 
trafikplats slutfordes en bostadsbyggnad for en 
familj samt pAborjades en trafik- och en eko
nomiebyggnad. Vid Jamsa trafikplats blevo 
stationshuset och magasinet fardiga. Tvenne 
provi oriska 1ogeringsbaracker byggdes. 

F o r b i n d e l s e a n 1 a g g n i n g a r. For-
bindelseledningarna istAndsattes mellan Eva
jarvi och Jamsa trafikplatser. 

6 

,--=Ar:....::.l9:..:5:..:0 ____ -,----_ ______ ,11fiingd 
1 I ilrcn 

Miingd Kostoad mk 1938- 1950 

3 615m3 

6 978 
11219 
31306 
12 548 
16 263 

108 672 
973 

14 748 
456 

407m3 

248m2 

11244 
199m 

1614 m3 

46 218 . I 

1291 662: -
1690 514: -
2 017 604: -

14 460 829: 75 
3 056 455: -
6 367 965: -

34 998 545: 70 
940 368: -

15 938 190: 30 
279 795:-
601303: -
501062: -
117 723:-
319 284: -
102 934:-
594 296:-

44 929.n m3 
70 416 
29 855.5 

732 024 
58 322 

151 912 
496 061 

4 062.5 
295 022.6 
53 277.5. 

2 293.5 m3 

10 3155 m2 

112 242 
983 m• 

2 922 m 

B an arm at u r. Vid Orivesi station blev 
en vagnsvAg fardig. 

Joensuu-Kovero ja1·nvagsbyggnad. 

Arbetena A denna jarnvagsbyggnad fortsattes 
under 1950 utes1utande med medel, som beviljats 
for tryggandet av arbetsmojligheter. 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 

Beviljat for 1950, 19 Ht. V: 1 mk 160 100 000: -
Anvant under 1950 . . . . . . . 158 914 747: -

mk 1 185 253: -
Reserverat for utgifter for 

1950, betalbara 1951 . . . . 1 165 000: -----------------
Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 20 253: -

U t f o r d a a r b e t e n: 

T err a s s e r i n g s a r b e t e n . Rojningen av 
banomradet kunde till storsta de1en slutforas, 
och terrasseringsarbeten vidtogo utmed he1a 
banstrackan. 

Terrasseringsarbeten ha agt rum under 1950 
och sedan jarnvagsbyggnaden pAborjades, d.v.s. 
den 1 december 1949, i fo1jande omfattning: 

T r u m m o r o c h b r o a r. Fyra trummor 
blevo fardiga och sju andra togos under arbete. 

H us by g g n ad e r. Vid Keskijarvi trafik
plats s1utfordes banvaktens bostadshus och 
bastu. Byggnadsarbetena in1eddes pA Joensuu 
ja.rnvagsre taurang, vilken till en borjan kommer 
att anvandas som jarnvagsbyggnad.ens kontor. 
Provisoriska underhalls- och forradsbyggnader 
blevo fardiga till ett anta1 av 45 st. 

F o r b i n d e 1 s e a n 1 a g g n i n g a r. Mellan 
Joensuu och Kovero installerades dubbel blank:
ledningslinj e . 
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Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 

Rojning av banomrade .. . .... .... . ...... .. ........... . 
Gravning och justering av avloppsdiken . .. .. .......... . 
J ord fr{tn diken till banlmrna ............... . ....... . 

'' i uppla~~:gning ..................... . . . 
skarningar till banlmrna . .................. . 

,, ,, » i upplaggning ................... . 
Fyllningsjord till bankarna . ..................... ... . 

» • ,, med tag for normalbana ... . 
Sprangning av skarningar jii.mte diken ............... . 

» av jordfasta stcnar ............ . .. .. ...... . 
Stenrcvetoring . . ....... .. .. .. .... ..... ... .......... . . 

Siilinja1·vi--J uankoski jamvagsbyggnad. 

Arbetena a denna jarnvii.gsbyggnad vidtogo 
den 1 december 1949 och pagingo under 1950 
uteslutande med anslag for tryggande av ar
betsmojligheter. 

M e d l e n s a n v ii. n d n i n g: 

Beviljat for 1950, 19 Ht. V: 1 mk 149 600 000:-
Anvii.nt under 1950 . . . . . . . 137 782 675:--

mk 11 817 325:--
Resrverat for utgifter for 

1950, betalbara 1951 . . . . 3 800 000:--

Saldo ..... ........ .... .. mk 8 017 325:--

Arbetet s a rt 

T errasseringsarbeten: 

Rojning av banomrade ............ . . . . .. ........... . 
Gravning och justering av avloppsdiken .... . ...... .. .. . 
J ord fran diken till bankarna ....................... . 

)) i upplaggning ....... . .......... . .... . 
skarninaar till bankarna . . .... . ............ . 

» » • i upplaggning ................ . .. . 
Fyllningsjord till bankarna ... ... .. . . ............ . ... . 

» •> » med tag for normalbana .. . . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken ............... . . . 

av skarningar jamte diken .............. . .. . 
av jordfasta stenar .. . .............. . .... . . 

StOdje- och kagelm11r .. . ... .......... . .. .. . ........ . . 
Stenrevetering ...... . ...... .. ....................... . 
Mull-, torv- och grusbeklaclning .......... .... ......... . 

Banreparationerna i no1·ra Finland. 

Under 1950 pagick alltjamt reparationen av de 
under kriget demolerade bandelarna i norr. 

Da den provisoriska bockbron over Ounasjoki 
revs, var den direkta trafiken fran Rovaniemi 
till Kernijarvi banan avbruten ar 1950 under 
islossningen och det intensivaste varflodet 25. 4.--
1. 6. Direkt forbindelse fran Kemijii.rvi till Salla
banan kunde uppratthallas sasom under de fore
gaende aren endast medels ett spar, som drogs 
over Kemi alvs is och anvii.ndes 13. 1.--15. 4. 1950. 

l ~a~r~19~5~0 ______ -. _______________ , ~~~gd 
Miingd \ Kostnad mk 1949- 1950 

34.8 km 
2 104m3 

18 557 
2 111 

70 720 
60 

3 973 

3 194 
2 852 

20m2 

6 388 259: -
435 161: -

6104 657: -
439 865: -

48 258 978: -
129 301: -

1530 831: -
2 517 404: -

10 732 560: -
1510 268: -

7 245: -

U t f o r d a a r b e t e n: 

44.2 km 
2139 m 3 

18 572 
2 111 

70 720 
60 

3 973 

3194 
2 52 

20 m2 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Rojningen av 
banomradet kunde till storsta delen slutforas 
och terrasseringsarbeten vidtogo pa hela ban
strackan. 

T errasseringsarbeten ha utfOrts under 1950 
och sedan jarnvagsbyggnaden pAborjades, d.v.s. 
den 1 december 1949, i foljande omfattning: 

T r u m m o r o c h b r o a r . Fyra trummor 
blevo fardiga, och arbetena paborjades a 11 andra. 

Husby g g n ad e r. Provisoriska under-
halls- och forradsbyggnader uppmonterades till 
ett antal av sammanlagt 52 st . 

Forb in d l sean lag g n in gar. A strac
kan Siilinjarvi--.Juankoski installerades dubbel 
blankledningslinj e. 

I .A:::r....:1:.::9~50:_ ______ -,--------------\ Miingd - I aren 
Miingd Kostnad mk 1949- 1950 

39.2 km 
439m3 

3 615 
967 

62 080 
182 

11533 
670 
217 

4 388 
1 412 

1116 m2 

3178 744: -
134 775:-

2187 635:-
279 863: -

35 946 563: -
108 849: -

3 385 209: -
2 518 930: -

139160: -
12 163 997: -

655 450: -
905: -

31710: -
31420: -

42.0 km 
585m3 

3 615 
967 

63 215 
182 

11533 
670 
217 

4 388 
1412 

1116 m~ 

Medlens anvandning 
(Rovaniemi distrikt): 

Saldo fran 1949, 19 Ht. I: 12 mk 6 503 071: 60 
Beviljat for 1950, 19 Ht. 

I: 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 199 000:--
Beviljat for 1950, 19 Ht. 

V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 800 000: --

mk 805 502 071: 60 
Anvii.nt under 1950 . . . . . . . 652 315 502: 55 

----~~~~~~ 

Saldo till 1951 mk 153 186 569: 05 



U t f o r d a a r b e t e n: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasserings
arbeten forekommo i naronvard grad endast A 
Rovaniemi nya bangArd och vid K elloselka 
trafikplats samt i ringa omfattning A huvud
banan pa strackan Kemijarvi- Salla. Ur_ skar
ningar och ur grustaktsmarker utgravdes malles 
26 790 ms jord. 

T rum m or o c h b roar. Murarbeten ut
fordes vid fern banbroar, sammanlagt 789 m 3 

mur. Av betonglocksbroarna fullbordades Po
siontie underfartsbro med 6. 5 m fri oppning vid 
km 975 + 967 m. 

Under berattelseAret har fran hem- och ut
landet anskaffat brostl\1 anlant och uppmonte
ring utforts som foljer: 

For Ounaskoski bro 4 st pHI.tspann om 16. 5 m 
samt 3 st fackverksspann om 35. 52 m, 2 st om 
30.56 m och 1 st om 71.04 m fran England. 
Monteringsstallningarna blevo fardiga, och 
monteringsarbetena paborjades i juli; 

for Suutarinkorvankoski bro 1 st fackverks
spann om 30 och 2 st om 70 m fran hemlandet. 
Monteringsstallningarna blevo fardiga, och 
monteringsarbetena paborjades i november; 

for Raudanjoki bro 1 st fackverksspann om 
60 m fran Frankrike. Monteringsstallningarna 
blevo fardiga forutom vid flottningsoppningen 
vid slutet av aret; 

for Kulusjoki bro 1 st platspann om 21 m 
frAn Frankrike; 

for Vikajoki II bro 1 st fackverksspann om 
42 m frAn Frankrike; . 

for Pirttijoki bro 1 st platspann om 18 m fran 
England. Brospannet uppmonterades definitivt 
pa sin plats; 

for bron over Kemi alva huvudfarled 1 st 
fackverksspann om 70 m och 1 st om 84 m fran 
hemlandet. Monteringsstallningarna blevo far
diga och monteringsarbetena vidtogo i november; 

for Koivuvayla bro 1 st fackverksspann om 
60 m frAn Frankrike. Monteringsstallningarna 
blevo fardiga vid arsslutet; 

for orvionvayla bro 1 st fackverksspann om 
60 m fran Frankrike; 

for Kaakamonjoki bro 2 st fackverksspann om 
35 m frAn Frankrike. Monteringsstallningarna 
blevo fardiga vid slutet av Aret; 

for Raumojoki bro 1 st fackverksspann om 
35 m frAn Frankrike. Monteringsstallningarna 
blevo nara nog fardiga; 

for Tengelionjoki bro 2 st fackverks- och 1 st 
platspann om reap. 45 och 21 m fran Frankrike; 

for Iso-Jankkuri bro 1 at svetsat platspann om 
10 m fran hemlandet. Spannet uppmonterades 
definitivt; 

for Koivuoja bro 2 st svetsade platspann om 
12 m frAn hemlandet. Spannet uppmonterades 
definitivt. 

Vagbromurar ha uppforts vid tvenne broar 
sammanlagt 915 m 3 • Fern overfartsbroar med 
betonglook blevo fardiga, varvid 358 m 3 stal
betongarbeten utfordes. Underhallet av de pro
visoriska broarna har fortfarande omhanderhafts. 

0 verb y g g n aden. Med tag for normal
bana har fortslats 31 208 m 3 ballastgrus. Rals 
spikades pa Rovaniemi nya bangArd, pA ban-
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dalarna mellan Ounaskoski och Suutarinkorvan
koski broar samt mellan Kemi alva buvudarm 
och Sipovaara, inalles 5. 4 o km, ooh 23. 13 2 km 
spar stoddes och utratades, varjamte 16 st 
vaxlar spikades. 

Hag n ad e r o c h vag a r. Vid Kursu och 
Salmivaara trafikplatser byggdes kringhagnad 
1 080 m. Kostamo byvagsforflyttning blev fardig 
och overlats till vederborande vagnamnd. En av 
Kursu overfartsbro betingad vagforflyttning blev 
sllsom fullbordad tagen i trafik. Vagarbeten 
fortgingo A sex trafikplatser ooh vagforflytt
ningar i huvudsak sasom arbetsloshetsarbeten. 

Husby g g n ad e r. A Rovaniemi nya ban
gA.rd paborjades byggnadsarbetena pA stations
inspektorsbostaden och fortsattes de foregaende 
Ar paborjade murningsarbetena vid . lo~omo
tivstallet och depabyggnaden. Rovamem1 nya 
godsstation upplats sasom fardigbyggd for trafik. 
Vid Kemijarvi blevo ett bostadshus, ett lokomo
tivstall och banmastarens forradsbyggnad far
diga. Arbetena pa fundamentet till Pajula trafik
byggnad och godsmagasin blevo slutforda. Vid 
Kelloselka fullbordades en bostadsbyggnad jamte 
ekonomibyggnad sanar som pa vissa smarre av
slutningsarbeten. Vid Laurila trafikplats blevo 
pumphus ooh. vattenkastare fardiga. Dess~tom 
utfordes diktmngsarbeten och packades fyllnmgen 
a tidigare fardigbyggda trahus. 

Jar n vag sunders o k n in gar. 
M e d l e n s a n v a n d n i n g: 

Beviljat for 1950, 12 Ht. XII: 6 mk 2 000 000: -
Anvant under 1950 . . . . . . . . . >> 1 166 291:-

Saldo till 1951 ... . ..... . .... mk 833 709: -

V e r k s t a ll d a u n d e r s o k n i n g a r: 

Jyviiskyla-Saynatsalo banstriickning. Ar 1935 
verkstalldes av jarnvagsbyggnadsavdelningen 
helinstrumental undersokning av strackningen 
Jyvaskyla- Rauanlahti-Saynatsalo pa Joh . 
Parviaisen Tehtaat Oy's bekostnad och under 
aren 1946-47 likaledes helinstrumental under
sokning av strackningen Jyvaskyla- Saynatsalo 
langs stranden av Paijanne pa namnda in
dustrianlaggnings och Jyvaskyla stads bekostnad. 
Komletterande undersokningar A sistnamnda 
strackning fortgingo annu under sommaren 1950, 
varvid undersokningarna i terrangen blevo slut
forda. 

Uleaborg-Kuusamo banstriickning. A strack
ningen Uleaborg-Kuusamo, vilken ll.r 1926 un
dersoktes halvinstrumentalt, vidtog i september 
1950 jamlikt av Riksdagen uttalad onskan och 
av ministeriet for kommunikationerna och all
manna arbetena den 11 maj 1950 fattat beslut 
om undersokning helinstrumental undersokning, 
vilken avbrots till foljd av vinterns intrade. Ar 
1950 blev a sagda banstrackning 42 km undersokt. 

Vora- Jeppo banstriickning. Under sommaren 
1950 verkstalldes pa Vasa stads och Oravais 
samt J eppo kommuners bekostnad komplet
terande undersokning a den planerade ban
strackningen fran Vasa till Uleaborgsbanan pa 
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strackan Vora-Jeppo, vilken vid Vora forenar 
sig med den 1946 undersokta banstrackningen 
Vasa-Harma. Terrangundersolrningarna kunde 
slutforas under september. 

stromarmar och forenar sig med osterbottniska 
banan soder om J eppo station. D en undex·sokta 
straclmingen ar 37,450 m lang och terrangen 
formanlig. 

Den undersokta strackningen utgar fran sagda 
Vasa-Harma strackning nordvast om Vora 
kyrkoby, korsar Vora-Maksmo, Vora- Oravais 
och Tuckur- Kimo landsvagar samt loper i 
riktning mot Kimoby soderom Oravais kyrkoby. 
Har gar den over Voltti-Oravais landsvag och 
vidare genom Pensala by langs sydostra sidan 
av Oravais-Jeppo landsvag fram till Jeppo, 
varest densamma korsar forst Jeppo-Alaharma 
och sedan Jeppo-Voltti Jandsvag samt Lappo lis 

Ar I Kontiomliki- l 'uolahti- I Orivesi-
Tnivalkoski Haapajiirvi Jiimsti 

1938 44 313 178 1 601 382 491053 
(a:n 1934-1938) 

1939 29 912 353 10 081 576 11861449 
1940 4 443 701 6 333 869 16 931 281 
1941 3 867 966 5 027 573 19 759 320 
1942 5 391173 6 348 928 19 493 313 
1943 6 373 486 6 333 637 12 097 374 
1944 4 031845 4 050 136 14 468 874 
1945 3 958 285 5 189 915 49 228 700 
1946 11195 484 65 452 150 
1947 8 529 765 80 948 931 
1948 15 428 320 189 617 400 
1949 989 757 132 613 904 285 250 322 
1950 29 885 969 228 650 716 237 431 230 

133 167 713 441 385 205 1 003 031 397 

Sam man lag t a r 1 9 50: 

Anvanda anslagsmedel. 

A foljande tabell angivas, avrundade till hela 
marktal, de belopp, som anvants dels arligen 
och sammanlagt for jarnvagsbyggnader och ban
reparationer, vilka pagingo under 1950, alltsedan 
dessa byggnader och reparationer paborjats, dels 
under 1950 for densamma och for jarnvagsunder
sokningar. 

I Joensuu- I Siilinj iirvi I Banrep.aratio-
Kovero Juankoski nerna 1 norra 

l"inlancl 

2 8 3 980 
296 997 938 
326 454 944 
339 537 032 
25 442 627 

17 020 947 13 865 126 365 733 237 
171893 800 1-±3 779 350 659 633 999 
188 914 747 157 644 476 2 249 683 757 

Jarnvagsbyggnader och banreparationer 1 471 275 064:- Jarnvagsundersokningar 1166 291:-

Ar 1951. 

Under ar 1951 fortsattes arbetena a Kontio
maki-Taivalkoski, uolahti-Haapajarvi och 
Orivesi-Jamsa jarnvagsbyggnader, varjamte vid 
de under kriget demolerade banorna i norra Fin
land fortgingo reparationsarbeten, som paborjats 
ar 1944. Likaledes fortsattes de i december 1949 
for lindrande av arbetslosheten paborjande ar
betena pa Joensuu- Kovero och Siilinjarvi
Juankoski jarnvagsbyggnader. istnamnda ar
beten upphorde likvij,J jamlikt beslut av ministe
riet for kommunikationerna och allmanna ar
betena av den 25 november 1951. Dessutom 
vidtogo i juli arbetena a den nya jarnvagsbygg
naden Murtomiiki-Otanmaki. 

Anslagsmedel ha anvants och arbeten utforts 
a jarnvagsbyggnader och ovriga arbetsplatser 
under jarnvagsbyggnadsavdelningens uppsikt sa
som foljer: 

Kontiomaki- Taivalkoski jarnviigsbyggnad. 

Arbetena tmder 1951 avsago framst utforandet 
av terrassering och trnmmor a Pesiokyla-Suo
mussalmi bibana. Ocka skenlaggning utfordes 

17 km, a strackan Hyrynkangas-Laaja, och 
fullbordades vid ingangen av december. 

M e d l e n s a n v a n d n i n g: 

Beviljat for 1951, 19 Ht I: 16 mk 100 000 000:
Anvant under 1951 , 19 Ht. 

I: 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 307 004: -

Saldo till 1952 . . . . . . . . . . . . mk 2 692 996: -
Betryggande av arbetsmojligheter: 

Reserverat fOr utgifter for 
1950, betalbara 1951, 19 
Ht. V: 1 1950 .......... mk 

Beviljat for 1951 , 19 Ht. V: 1 
500 000:-

29 000 000:-----------------
mk 29 500 000: -

Anvant under 1951 . . . . . . . 26 035 405:-

Saldo .. . ....... . .... . . . . mk 3 464 595:-

U t f o r d a a r b e t e n: 

T e r r as s e r in g s arb e t e n. Terrasserings
arbeten och ba1lasttransporter ha under 1951 
och sedan jarnvagsbyggnaden paborjades ut
forts i foljande omfattning: 
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Arbetets art 

Te7Tasseringsarbeten: 
Rojning av banomrade .. . .............. . ........... . 
Grii.vning av avloppsdiken ........ . . . ................ . 
J ord fran diken till banlmrna ...... . .... . ........ . .. . 

» i upplaggning ....................... . 
karningar till bankarna ................... . 

» •> >> i upplii.ggning . . ....... . ......... . 
Fyllningsjord till bankarna ............ . ............. . 

» » •> med tag for normalbana ... . 
priingning av banskarningar jamte diken ..... . ....... . 

» av jordfasta stenar .................... . .. . 
Forstarkning av bankunderlag ....................... . 
Stodje· och kagelmur . . . . .. . .... . .............. . ... . . 

temevetering ...................... . ............... . 
MID.l-, ~orv- och grusbeklii.dning .. . ..... . . . ........ . . . . . 
Dranermg .......................................... . 

Overbyggnaden: 

Ballastering med tag for normalbana ................... . 

T r u m m o r o c h b r o a r. Av tru=orna 
blevo 6 fardiga. Salmijoki platbro, 12 m spv. 
P~. 3 361 uppmonterades. 

0 v e r b y g g n a d e n . A huvudsparet spika
des 30 kgfm skenor 17 050 m och a ett bispar 
vid Laaja trafikplats 680 m. Sti:idning och ut
ratning av sparet vidtog och blev under be
rattelsearet fardig a en tracka om c:a 2 km. 

H us b y g g n ad e r. Vissa reparationer av 
tidigare uppforda byggnader utforts. 

Suolahti-Haapaii.irvi ii.imvi.igsbyggnad. 

Arbetena fortsattes under 1951 a bandelarna 
Aanekoski-Saarijarvi och Haapajarvi-Alva
jarvi samt a Suolahti nya bangard. 

M e d l e n s a n v an d n i n g: 

Saldo fran 1950, 19 Ht. I: 15 mk 623 315:-
Beviljat for 1951, 19 Ht. 

I: 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 500 000:-

mk 197 123 315:-
Anvant under 1951 . . . . . . . 193 190 313:-

Saldo till 1952 mk 3 933 002:-

Betryggande av arbetsmojligheter: 
Reserverat for utgifter for 

1950, betalbara 1951, 19 
Ht. V: 1 1950 .......... rnk 4 000 000:-

Beviljat for 1951, 19 Ht. V: 1 73 500 000:-

mk 77 500 000: -
Anvant under 1951 . . . . . . 74 084 404: -

Saldo .......... . ........ mk 3 415 596:-

U t f o r d a a r b e t e n: 
T e I' r ass e rings arb e ten. Terrasserings

arbeten och ballasttransporter ha under 1951 
och sedan jarnvag byggnaden paborjades utforts 
i foljande omfattning: 

1

.1\=r--=1:.::.9.:.:51=-----,----------1 Miiogd 
- [ >\reo 

Mangel Kostnacl mk 193 1951 

735m3 

1697 
1118 

18 750 
492 

2 536 

817 
269 

626 589: -
1 2 000: -
413 528: -
495 939: -

9 307 772: -
183 713:-

28 472: -

2 511022: -
211139: -

327 696:-

50 877m3 

121 619 
45 116 

724 358 
40 554 

1 81-!1 
182 437 

49 666 
17 563 

1103 m2 

10 327m3 

21 390m2 

375 537m2 

1515 m 

T r u m m o r o c h b r o a r. A v trummorna 
slutfordes 14 st. Aanekoski banbro av stal
betong, 214m lang, pik 416 + 10m, blev fardig 
sanar som pa kantsten och rack. Fundamenten 
gjotos till landfastena och pelaren vid Nalkin
salmi stalbro, spv. 60 + 60 m, pik 658 + 6. 2 m . 
Pa Naarakoski stalbro, spv. 14 + 40 + 14 m, 
pik 714 + 8 m, fortsattes b tongering av land
fasten och pelare. 

A Kotakennaantie gatubro med 7. o m fri 
oppning, pik 434 + 4. 9 paborjades fundament
arbetena. 

Hag n ad e r, vag a r o c h planer in g 
Infartsvagarna till Aanekoski station forsattes 
i trafikabelt skick. Ballasteringen av infarts
vagen till Hietama trafikplats fortsattes och ut
forandet av Kumiseva infartsvag och vagfor
flyttningen vid pik 1 050-1 075 paborjades. 
Planeringsarbeten agde rum a Suolahti, Hietama, 
Saarijarvi och Kumiseva trafikplatser. 

Husby g g n ad e r. Murningen av grunden 
och de barande vaggarna slutfordes a Suolahti 
nya stationsbyggnad. A Saarijarvi trafikplats 
fullbordades bostads-, bastu- och uthusbyggnaden 
for 2 familjer och dessutom paborjades upp
forandet av en bostadsbyggnad for 4 farniljer 
och av ett godsmagasin. Vid Kumiseva trafik
plat er blev en uthusbyggnad for 2 familjer 
fardig. Provisoriska logerings- och "Lmderhalls
byggnader uppfordes sa=anlagt 31 st. 

Forb in del sean lag g n i n g a 1·. Dub bel 
telefonledning drogs a strackorna Pihtipudas
Alvajarvi och Muuras-Haapajarvi. 

B an arm at u r o c h - m at e r i a l. Vid 
Haapajarvi station vidtog gravningsarbetet a 
grundgraven till ett vandbord. 

Orivesi-J amsa iarnvagsbyggnad. 

De i novemb r 1938 paborjade arb tena 
fortgingo under 1951, och forutom den tidigare 
for trafik upplatna bandelen Orivesi- Jamsa 



46 -

Arbetct n rt 

T errasseringsa1·beten: 

Gravning av avloppsdiken .............. . ..... . .. . ... . 
J ord fran diken till bankarna ... . . . ................. . 

•> i upplagguing .......... .. .. . .... .. .. . 
karningar till bankarna ................. . . . 

" . " » . i upplaggning ...... . ........... . . 
Fyllningsjord till bankarna . . ...................... . . . 

» •> » med tag for normalbana ... . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken ...... . . .. ... . ... . 

•> av banskarningar jamte diken .... . .... . ... . 
Sprangning av jordfasta stenar . . ..... . ............... . 
Forstarkning av bankunderlag . ... .. ...... .... ... . ... . 
StOdje- och kagelmur .... . ............... . ......... . . 

tenrevetering ................... . .... . . . ....... . . .. . 
Mull-, ~orv- och grusbekladning ..... . ...... . . .. .. . .... . 
Dranenug ....... . ... . ..... . ......... . ..... . ... . .. . . . 
Stenkastning .... . .. . ... . .......................... . . 

Overbyggna.den: 

Ballast med tag for normalbana 

stod sagda 4 km langa fabriksbana Jamsa
Jamsankoski satillvida fardig, att densamma den 
1 j uli kunde upplatas for godstrafik med hela 
vagnslaster. Jamte forenarnnda utfordes ralslagg
ning fran Jamsankoski trafikplats pa Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:s bekostnad fram till fabriksom
radet, 1 770 m, a vilken stracka godstrafik jam
val vidtog den 21 augusti. 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g : 

Saldo fran 1950, 19 Ht. I: 15 mk 31 804 935: 50 
Beviljat for 1951, 19 Ht. 

I: 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 000 000: -

mk 237 804 935: 50 
Anvant under 1951 . . . . . . . 226 064 328: 50 

Saldo till 1952 mk ll 740 607:-

U t f o r d a a r b e t e n: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n . Terrasserings
arbetena fortgingo huvudsakligen a bandelen 
Evajarvi- Jamsa- Jamsankoski avensom a Olk
kola hamnbana. 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter ha 
under 1951 och sedan jarnvagsbyggnaden pa
borjades utforts i foljande omfattning: 

T rum m or o c h b r o a r . Vid Olkkola 
harnnbana fullbordades trenne trumrnor samt 
vid infartsvagen till Alhojarvi trafikplats en. 

Jamsanjoki p lat- och fackverksbro, spv. 12 + 
48 + 12 m, pik 2 854 + 3. 5 m, blev definitivt 
fardig. Vid Olkkola hamnbana fullbordades 
landsfastena till en overfartsbro, spv. 30 + 10 m, 
och ett 16 m platspann uppmonterades a de
samma. 

Vid Evajarvi vagforflyttning, blev en over
fartsbro av stalbetong, spv. 9 + 12 + 9 m pik 

l-il::..:r...:1::..:9..:.5.::.1 ____ ;-------l ~!iingd 
I 

1\r~n 
Miingd K ostnnd mk 1938-1951 

2 927m3 

3 053 
202 

67 679 
11745 

4 202 

78 
2 233 
5 355 

779 
351m2 

2 395 
79 111 

780m3 

1023170: -
1273 773: -

70 271: -
46 171295: -
5 987 029: -
1885 443: -

526 553: -
4116: -

483 630: -
4 439 887: -

41246: -
1 71 044: -

413 979: -
224 525: -
359189: -

142 835: -

16 845m3 

37 435 
10 560 

509 520 
47 650 

119 535 
51426 

461 
18 592 
70 995 

5102 
4 913m2 

31757 
1533 m 

158 m3 

87 187 

1 680 definitivt fardig, likaledes vid Jamsa
Lahti vagforflyttning en valvbro av betong med 
3. 0 m fri oppning, pik 30 + 10 m . 

0 v e r b y g g n a d e n. A huvudsparet spika
de 4 427 m med 30 kg/m rals avensom a bisparen 
vid Jamsa och Jarnsankoski trafikplatser sam
manlagt 1 412 m samt vaxlar a olika trafik
platser samrnanlagt 14 st. 

Hag n ad e r o c h vag a r . Arbetet pa 
landsvagsforflyttningen a Orivesi, Evajarvi och 
Lankipohja trafikplatser fortsattes . Vagfor
flyttningen vid pik 1 255 + 10 m och vid pik 
1 355 + 15 m overlats till vag- och vatten
byggnadsdistriktet den 20 dec mber. A Jamsa 
och Alhojarvi trafikplatser fortsattes infarts
byggena. Vid Olkkola hamnbana pik 30 + 10 m 
vidtogo arbetena pa forflyttningen av Jamsti.
Lahti landsvag. 

Husby g g n ad e r. Vid Orivesi station 
blevo pumphus och vattenkastare fardiga. A 
Alhojarvi trafikplats fullbordades trafikbygg
naden jamte uthus och bastu avensom uthus 
till en bostadsbyggnad for 1 familj. Vid Jamsan
koski station paborjades byggnadsarbeten a a 
ett godsmagasin. 

J oensuu-Kovero jiirnvagsbyggnad. 

Arbetena fortgingo under 1951 uteslutande 
med anslag for tryggande av arbetsmojligheter. 
Arbetena a denna jarnvagsbyggnad upphorde 
likval, jamlikt beslut av ministeriet for kom
munikationerna och allmanna arbetena av den 
25 november 1951, da arbetsloshet icke forekom . 
Med statsradets samtycke kvarblev sasom enda 
avsnitt annu under arbete vid denna jarnvags
byggnad utforandet av en overfartsbro for Vill
manstrand- Joensuu landsvag vid pik 181 + 
16.1 m a banan. 
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Arbetets art IA.r _.:::....::1:..:.9.:._51 ____ .,---------1 liiingd - I Aren 
Miingd Kostnad mk 1938- 1951 

Tenasseringsarbeten: 
Gravning av avloppsdiken ......... .. . .. ...... ..... .. . 1734 m3 

1745 
626 673:-
470 046: -

17 577:-
19 277 603: -
3 602 380: -
1636 307: -

37 324 570: -

46 663.9 rna 
72 161.0 Jord fran diken till bankarna . ....... . .............. . 

,, i upplaggning ....................... . 93 
53150 

29 948.5 
785 174 

68 331 
157 281 
587 353 

4 062. 5 
301105.6 

skarningar till bankarna ..... ............. . . 
10 009 » ~ » i upplaggning ....... . ........... . 

Fyllningsjord till bankarna .......................... . 
» » » med tag for normalbana ... . 

5 369 
91292 

Sprangning av sido- och avloppsdiken ........... . ..... . 
6 0 3 

91m3 
12 233 662:-

39 306: -
532 923: -
39 571:-
2 760:-

58 054: -
471847: -

32 290:-

• av skarningar jamte diken ............... . 
53 36 .5m3 Sprangning av jordfasta stenar ..... . ................. . 

Forstiirkning av bankunderlag .................. .. .. . . 
Stodje- och kagehnur ............. .................. . 
Stenrevetering ............... .... . . ................. . 
M~-, ~orv- och grusbekladning .............. ......... . 
Dranenng .... ...................... ............. . .. . 
Stenkastning ........................ ... . . .......... . 

(Jverbyggnaden: 

Ballast med tag fOr normalbana ..................... .. . 

l\1 e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 

Reserverat for utgifter for 
1950, betalbara 1951, 19 
Ht. V: 1 1950 ........... mk 1 165 000: -

B eviljat for 1951, 19 Ht. V: 1 >> 83 940 000:-

mk 85 105 000: -
Anvant under 1951 . . . . . . . . 84 255 733: -

Saldo .................... mk 849 267:-

U t f o r d a a r b e t e n: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasserings
arbetena fortgingo utmed hela banlinjen och 
fingo under 1951, respektive sedan jarnvagsbygg
naden pA.borjades, f6ljande omfattning: 

T r u m m o r o c h b r o a r . Atta trummor 
blevo fardiga. Fundament och flygelmurar 
gj~~os till en overfartsbro vid pik 181 + 16.1 m. 

0 verb y g g n aden. A Joensuu bang!rd 
spikades 260 m bispAr. 

Husby g g n ad e r. Den forsta fasen av 
byggnadsarbetena pA. Joensuu jarnvagsrestaurang 
slutfordes, ocb i byggnaden inrymdes den for 

.Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 

Gravning av avloppsdiken ......... .................. . 
Jord fran diken till bankarna ......................... . 
Jord fran diken i upplaggning ........... . ........... . 

skarningar till bankarna ........ . ....... ... . 
'' » » i upplaggning .... ............... . 

Sprangning av sido- och avloppsdiken ................. . 
» skarningar jamte diken ............... . 

>> » jordfasta stenar ....................... . 
Stenrevetering ................................ . ... . . . 

46 
8m2 

522 
335m 
55m3 

45180 . I 

2 339.3 
10 323.5 m2 

112 764 
1318 m 
2 977 m3 

J oensuu-Kovero och Siilinj arvi-J uankoski 
jiirnvagsbyggnader gemensamma expeditionen 
samt bostadsrum. A Keskijarvi trafikplats blevo 
banvaktsbostadens uthus och kallare fardiga. 

Siilinjarvi-J uankoski jarnvagsbyggnad. 

.Arbetena, som pd.borjades den 1 december 
1949, fortsattes under 1951 uteslutande med 
anslag for tryggande av arbetsmojligheter. Ar
betena A. derma jarnvagsbyggnad upphorde, 
tillika med arbetena A. ovannamnda J oensuu
Kovero handel enligt beslut av ministeriet for 
kommilllikationerna och allmanna arbetena av 
den 25 november 1951. 

l\1 e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 
Reserverat for utgifter for 

1950, betalbara 1951, 19 
Ht. V: 1 1950 . . . . . . . . . . . mk 3 800 000: -

Beviljat for 1951, 19 Ht. V: 1 » 96 060 000: -

mk 99 860 000: -
Anvant under 1951 . . . . . . . . >> 96 066 871:-

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 3 793 129: -

I_A.:._r_1.:._95_1 ___ --,--------l ~:~gd 
Miingd I Kostnad mk 1949- 1951 

517 m3 

5 593 
2 926 ms 

35 104 
525 

20 
2 525 

376.5 
20 m2 

161775:-
1719 332:-
1002 075: -

23187 601: -
201839: -
13 673: -

6 564 232: -
283 853: -

9 200:- 1 

2 656 m3 

24 162 • 
5 037 m3 

105 824 
585 

20 
5 719 
3 228.5 

40 m2 
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U t f o r d a a r b e t e n: 

T err as s e r in g s arb e ten. Terrasserings· 
arbetena fortsattes a hela banstrackan och ha 
under 1951 samt sedan jarnvagsbyggnaden pa
borjats utfOrts i foljande omfattning: 

T rum m or o c h b r o a r. Femton trum
mor bl vo fardiga. 

H u s b y g g n a d e r. For provisorisk logering 
byggdes en barack for 4 familjer jamte uthus
byggnader. 

Arbetets a rt 

TeTrasseringsm·beten: 

Grii.vning av avloppsdiken .. . ..................... . .. . 
Jord fran diken till bankarna ....................... . 

» i upplaggning ... .. ... . ...... . ... .. . . . 
•> » skarningar till bankarn<L .......... ......... . 

Jon! fnln skarning<Lr i upplaggning ................... . 
Fyllningsjord till bankarna ........... . ........ . .. . .. . 

•> • • mecl taa for normalbaua ... . 
Sprilngnino- av siclo- och avloppsdiken ... . ............. . 

•> banskarningar jiimte diken ........ ..... . 
» j ordfast<t s ten<tr ........ .... . . . ........ . 

och revetering av tunnel .............. .. . . 
Stodje- och kagelmur ...... ........... ... .. .. ...... . . 

tonrevetering ........ . ............................. . 
Mull-, torv- och grusbekladning ......... . ............. . 

M u1·tomi:iki-Otanmi:iki ji:imvi:igsbyggnad. 

Den 1 juli 1951 v idtogo arbetena a den 26.1 
km Umga nya iurtomiiki-Otanrnaki jarn
vagsbyggnaden, om vars pAborjande Riksdagen 
beslutat den 13 juni 1951. Under beriittelseAret 
utfordes A denna jiirnvagsbyggnad huvudsak
ligen rojnings- och terrasseringsarbeten samt ma
terialanskaffning. 

M e d 1 e n s a n v ii n d n i n g: 
Beviljat for 1951, 19 Ht. I: 16 mk 75 000 000:
Anvant t.mder 1951 . . . . . . . . 69 323 898: -

Saldo till 1952 . . .......... mk 5 676 102: -
Betryggande av arbetsmojligheter: 

Beviljat for 1951, 19 Ht. V: 1 mk 15 000 000: -
Anvant under 1951 . . . . . . . . 11 638 012:-

mk 3 361 988:-

Arbetcts art 

T en·as eringsarbeten: 

I 
Ar 1951 I :Mangu -"---'-'---- ---.1------- aren 
ll1iingd Kostnad mk 1949- 1951 

3 021 m3 1085 999: - 3 605 1113 

-! 390 1 718 -!26: - 005 
484 126 353: - 1 451 

20 907 18 375 149: - 4 122 
777 m3 153 425:- 959 m3 

4 122.5 1757 025: - 15 655.5 
159 919: - 670 

208 116 845: - 425 
6 141.2 12 257 617: - 10 259.2 

728 333 974: - 2 140 
44 14 461: - 44 

142 • 464 082: - 142 • 
542 m2 728 970: - 542 m2 

1116 

U t f o r d a a r b e t e n: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasserings
arbeten ha utforts under Ar 1951 i foljande om
fattning: 

I samband med terrasseringsarbetena byggdes 
en provisorisk trumma samt en bockbro over 
Katajapuro. 

Husby g g n ad e r. Vid Murtomiiki trafik
platser inleddes arbetena A en bostadsbyggnad 
for 4 familjer. 

Provisoriska logeringsbyggnader uppfordes till 
ett antal om 28 st. 

Skenliiggning 
kg/m riils pAborjades 
varvid omkr. 1. 5 kin 
slut. 

I Ar 1951 

Mangd 

med provisorisk 23,343 
i borjan av november, 
blev skenlagd till Arets 

I Kostnarl mk 

Rojning av banonmide ............ . ............................ . ..... . 3 819 929:-
180 687:-
190 301: -

74 750:-
13 7 7 724:-

803 669:-
157 850:-

1138105:-

Grii.vning och justering av avloppsdiken ...... . ........................ . 
Jorcl fran diken till bankarna ............................ . .. . ....... . 

•> i npplii)!"gning ....................................... . 
skarningar ti ll ba.nkarna ................................... . 

•> •> » i upplaggning ............. . .. . . ...... . .. . ..... . . . 
Fyllningsjord till bankarna .................. . ....... ........ . ........ . 
Fyllningsjord till bankarna med tag for normalbana ..................... . 
Sprangning av skarningar jamtc diken . . ............................. . 

» » jordfasta stcnar ...................................... . 
Fiirstarkning av bankunderlag ................. . ....... . ... . . .... ... . . 

337 m3 

1-!5 
500 

17 322 
993 

1 879m3 

890 
360 

2 469 594:-
287101: -
69 000:-



Banreparatione1·na i norra Finland. 

Under 1951 pA.gick alltjamt reparatio~en av 
de under kriget demolerade bandelarna 1 .norr, 
som overgA.tt till jarnvagsbyggnadsavdelningen 
den 1 december 1944. Arbetena hade under de 
foregA.ende A,ren uppdelats mellan Rovanie~ 
distrikt samt 7:nde, 8:nde och 9:nde bansektw
nen. PA. grund av en avsevard .ins~a~g ~v 
arbetena upphorde dock Rovaruem1 d1stn_kt ~d 
A.rets slut att fungera som fristll,ende orgamsatwn 
och handhavandet av dess a1·beten uppdrogs ll,t 
chefen for 8:nde bansektionen. 

PA. banstrackan Rovanielni-Kemijarvi kunde 
trafiken, sedan broarna blivit fardiga, fortga 
under bela berattelsell,ret, likval med ett sex 
dagars avbrott und~r tiden .19.:-25 april, .da 
de slutliga broarna v1d qunaSJOki och ~':l.?ta.rm
korva oppnades for trafik. .Frll,n KermJarvl A,t 
oster upprattholls trafikforbmdelse de~ 9. ~--
16. 4., A, lange isbanan bar. Dll, bron Vld Konr~
vayla blivit fardig den 24. 8., har det vant 
mojligt att normalt trafikera bela bandelen frll,n 
Rovaniemi anda till riksgransen. 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 
Saldo frll,n 1950, 19 Ht. I: 17 mk 
Beviljat for 1951, 19 Ht. 

2 255 523: 65 

I: 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 000 000:-
Bevi1jat for 1951, 19 Ht.V: _1 ___ 2_7_ oo_o_ oo_o:-:-

mk 218 255 523: 65 
Anvant under 1951 ...... _. ___ 1_8_4_8_2_5_ 94_1:_6_5 

Saldo till 1952 mk 33 429 582: -

U t f o r d a a r b e t e n: 
T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n .. Terras~.~~in~s

arbeten forekommo i liten skala v1d KemlJarvl
Salla huvudbana. Till bankarna forslades 8 000 
m3 fyllningsjord. 

T rum m or o c h b roar. Murningsarbeten 
A, banbroar utfordes endast A, Myllyoja och Mato
oja broar, sammanlagt 280 m 3. Foljande broar 
med lock av stil.lbetong blevo fardiga: 

MylJyoja . . . . 7 . o m spv. km 923 + 146 m 
Hanhipuro . . . 6. o >> 1 095 + 334 >> 

Mato-oja . . . . 6. o >> 1 125 + 827 ~ 

Under berattelsearet ha monteringsarbeten A, 
broar utforts i foljande omfattning: 

For Kaakamojoki fackverksbro, spv. 35 .. ? X 
35. o, uppmonterades stll,lspannen och bron opp
nades for trafik den 24 april. 

For Raumojoki bro b1evo stallningar f~~ u.PP· 
montering av det 35. o m 1ll,nga spannet fard1ga, 
stalspannet uppmonterades och bron oppnades 
for trafik den 21 juli. 

For Tengelionjoki bro, spv. 45.o + 45.o + 
21. o m, kunde monteringsstallningarna full
bordas, stll,lspannen uppmonterades och bron 
oppnades for trafik den I. decemb~r.· 

00 Pll, Ounaskoski kombmerade Jarnvags- och 
1andsvagsbro spv. 2 X 16.6+2 X 35. 52+70. se+ 
71.4 + 70.oe'+ 35.62 + 2 X 16. 5 .m. slutford~s 
monteringsarbetena och bron oppnades for 
trafik den 26 april. . . 

00 00 Pll, Suutarinlwrva kombmerade Jarnvags- och 
landsvagsbro, spv. 35. o + 3 X 70. o + 30. o m 

7 47 13-55 
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slutfordes monteringsarbetena och bron oppna
des for trafik den 26 april. 

For Raudanjoki fackverksbro, spv. 60. o m, 
fullbordades de halvfardiga monteringsstall
ningarna, monteringsarbetena utfordes och bron 
oppnades for trafik den 6 november. 

Pll, Kulusjoki bro uppmonterades stalplMspan
net, 2l.o m. 

For Vikajoki I fackverksbro, spv. 32.7 s m, 
utfordes monteringsstallningarna och bron upp
monterades, varvid nitningsarbetet delvis fick 
stll, over till foljande ll,r. 

For Vikajoki II fackverksbro, spv. 42. o m, 
utfOrdes monteringsta11ningarna, och upp
monteringen begynte. 

For Misijoki fackverksbro, spv. 32.7 a m, b1evo 
monteringsstallningarna fardiga. . 

PA. Poylionsalmi platbro, spv. 21. o m, utford~s 
monteringsarbetet och bron oppnades fOr trafik 
den 19 september. 

Pll, den kombinerade jarnvags- och landsvags
bron over Kemia1vs huvudstromfara. spv. 70. o+ 
2 x 84. o + 70 m, slutfordes det under foregaende 
A.r pll,borjade monteringsarbetet och oppnades 
for trafik den 24 augusti. 

Koivukyla fackverksbro, spv. 6~ m upp
monterades och oppnades for trafik den 24 
augusti. 

For Norvionvayla fackverksbro, spv. 60. o m 
utfordes monteringsstallningarna, stll,lspannet 
uppmonterades och bron oppnades for trafik den 
19 september. 

For Kasmanjoki fackverksbro, spv. 60. o m, 
ful1bordades monteringsstallningarna. 

For Kiebimanjoki fackverksbro, spv. 84: o m, 
fullbordades monteringsbron ocb uppmontermgen 
av bron vidtog. 

0 v e r b y g g n a de n . Med Mg for norma1-
bana bar forslats 35 000 m 3 ballastgrus. Nya 
30 kg/m skenor lades A, 1. 4 km och 31 km av 
spA.ret stoddes och utratades, varjamte 9 vaxlar 
spikades. 

H a g n a d e r o c h v a g a r. Vagforflytt
ningen vid Kursu, betingad av. ove~:fartsbr~n, 
och vid Lakijanka overlats t1ll. vagmyn.d1g: 
heterna. Vagarbetena fortsattes V1d ~ovaru~m1 
station och pa uppfartsbankarna v1d PaJu1a 
overfartsbro. Vid fyra trafikplatser utfordes 
p1anering. 

H u s b y g g n a d e r. Rovaniemi provisori~ka 
stationshus, depabyggnad, 1okstall ocb rals
bilstall uppfordes och overlats till vederborande 
avdelningars bruk; grundarbetena for vagns
manskapets arbetsr~ och ~orrads.rum utfordes. 
Bradfodrings-, reparations-, mrednmgs- och m!\-1-
ningsarbeten utfordes a vissa bostads- och traflk
byggnader. 

Jarnvagsundersokninga~ 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 

a1do frll,n 1950, 12 Ht. XII: 6 mk 833 709: -
Beviljat for 1951 . . . . . . . . . . . 2 000 000: -

mk 2 833 709: -
Anvant under 1951 ......... ___ 1___:.9_1_5_4_6_7:-:-

mk 918 242:-Saldo till 1952 
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V e r k s t a 11 d a u n d e r s o k n i n g a r: 

Uleabo1·g-Kuusamo banst1·ackning. Under 
sommaren 1951 Aterupptogos de under foregaende 
ar avbrutna und rsokningsarbetena, varvid uto
ver under okta 42 km a banlinjen 50 km b1evo 
undersokta, d.v.s. fram till Pudasjarvi. 

Maanselka-Kuhmo banstrackning. A strack
ningen Maanselka- Kuhmo, A vilken ar 1947 
utforts undersokningar pa forststyre1sens forsorg 
i och for en smalsparig bana, inleddes pa hosten 
1951 helinstrumenta1 undersokning, vilken gallde 
normalsparig bana, sedan ministeriet fOr kom
munikationerna och allmanna arbetena anvisat 

de nodiga m edlen, och vilken avbrots genom 
vinterns in trade. Under berattelseiiret med
hanns undersokning av 20 km A namnda strack
ning. 

Anvanda anslagsmedel. 

A foljande tabell angivas de be1opp, som 
anvants de1s arligen och sammanlagt for 
jarnvagsbyggnader och banreparationer, vilka 
pagingo under 1951, alltsedan d essa byggnader 
och reparationer paborjats, dels under 1951 for 
desamma och for jarnvagsundersokningar. 

Ar 
I I Kontiomiiki- I uolahti- I Ori\'csi- I Joensuu- I iilinjiirvi- I )fttrlomaki- I Banrep.aratio-

. Tnlvalkoski llaapa jilrvi Jiim sii K overo Juankoski Otanmiiki ncrna 1 norra 
l<inland 

1938 44 313178 1 601 3 2 491 053 
a:n 1934-1938 

1939 29 912 353 10 081 576 11 61449 
1940 4 443 701 6 333 69 16 931 281 
1941 3 867 966 5 027 573 19 759 320 
1942 5 3!11173 6 348 928 19 493 313 
1943 6 373 486 6 333 637 12 097 374 
1944 4 031845 4 050136 1446 874 2 883 980 
1945 3 958 2 5 5 189 915 49 228 700 296 997 938 
1946 11195 4 4 65 452150 326 454 944 
1947 8 529 765 0 94 931 339 537 032 
194 15 428 320 189 617 400 258 442 627 
194!) 989 757 132 613 904 285 250 322 17 020 947 13 865 126 365 733 237 
1950 29 85 969 228 650 716 237 431 230 171 93 00 143 779 350 659 633 999 
1951 123 342 409 267 274 717 226 064 328 84 255 733 96 066 871 80 961 910 429 736 746 

256 510 122 708 659 922 1 229 095 725 273 170 480 253 711 347 80 961 910 2 679 420 503 

Samman 1agt ar 1 9 51: 

J arnvagsbyggnader och banreparationer 1307 702 714: - Jarnvag undersokningar 1 915 467: -

IV. RULLANDE MATERIEL OCH DESS MATERIALFORBRUKNING, 
VERKSTADERNA OCH DE ELEKTRISKA ANLAGGNINGARNA. 

Ar 1949. 

Lolwmotivkonstruktionsa1·beten : D e Ar 194 7 pa
borjade forsoken med oljeeldning av 1okomotiv 
fortsattes aven under beratte1searet, varunder 
fern Pr1-lok, fyra Pr2-1ok och ett Hr1-1ok med 
o1jee1dning anvandes i trafik. Dels tillfo1jd av 
forbattring av mojligheten att erhalla stenko1, 
dels tiilfo1jd av brannoljeprisets fortsatta steg
ring begransades overgangen till o1jeeldning till 
ovannamnda 10 1okomotiv. 

For smorjning av delarna i lokens drivmeka
nism hade ar 1946 konstruerats nalventilsmorj
ningsanordningar, vilka dock maste avlagsnas 
fran vaxelloken och frAn lokaltrafikloken darfor, 
att nalventilerna icke tillrackligt matar olja i 
dessa lok, som ofta maste stanna eller kora med 
lag hastighet. De avlagsnade nalventilsmorj
ningsanordningarna i dessa lokomotiv ersattes 
med de tidigare anvanda oljevekarna. For 
smorjning av hjulaxellager hade man ar 1946 

likasa for att miska smorjoljans konsumtion 
tagit ibruk ett s .k. undersmorjningssystem i en 
del av loken. Under b erattelsearet fortsatte man 
att tillampa systemet pa Hk3-, Hk5-, Hv4-, 
Vk2- och Vk3- loken och uppgj orde de hartill 
erforder1iga omandrings ritningarna. Uppgorandet 
av arbetsritningar for Tv3-godstags1okomotiven 
slutfordes. Av de uppgjorda ritningarna bor 
speciellt namnas ritningarna till rullaxellager for 
tendern samt sammanstallnings ritning for loko
motivet. 

De i forenta staterna inkopta Tr2-loken hade 
fran borjan ails ingen framr styrning for 
kolvstangen, vilken konstruerades for dessa lok 
for att uppna absolut styrning for kolven. I 
Ioken fanns som kolvstangspackning de ameri. 
kanska s.k. King-packningarna, over vilka de
icke fanns nagra som heist ritningar att ant 
vandas vid utforandet av r eparationsarbeten
Darfo,J· uppgjordes arbetsritningar for ifraga
varande packningar. Till angpannans Baldwin-
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sakerhetsventil uppgjordes Iikaledes ritningar. 
For att underlatta behandlingen av dalarna i 
samband med reparation av ventilstallet, visade 
det sig nodvandigt att gora en lucka i hytt
taket ovanfor ventilstallet, till vilken aven 
uppgjordes arbetsritningar. Dessutom uppgjor
des for namnda lokomotiv aven andra mcd 
millimetermatt forsedda ritningar, vilka for
tydligade och kompletterade de ursprungliga arne. 
rikanska ritningarna med matten utsatta i tum. 

Med de i Forenta staterna inkopta Vr4-loken 
foljde endast fotostatkopior av ritningarna, av 
vilka ej kan tagas nya kopior. Under sadana 
forhallanden paskyndade man omritandet av de 
viktigaste ritningarna till drivmekanismen, hjul
satserna, bromsanordningar, sylindrar, angpan
nan och dess utrustning enligt de namnda fo
tostatkopiorna. Da King-packningen som an
vants for kolvstangerna i Tr2-loken visat sig 
vara bra, borjade man konstruera motsvarande 
packningar aven for Hr1-loken. Dessutom upp
gjorde ritningar till Hr1- och Trl-lokens tendrar 
for andring av hjulsatsernas lager till rullaxel
lager. 

Ungefar anda sedan det forsta varldskrigets 
tid har hos oss for hjulsatsernas vev- och koppel
tappar anvants som material seghardat krom
nickelstal, vilket pa den tiden tack vare sin 
storre hallfasthet och hardhet distanserade det 
dittills som material for dessa delar anvanda 
vanliga kolstalet. For att uppna en annu battre 
slitagehallfasthet har utvecklingen sedan dess i 
andra lander fort darhan, att man istallet for 
seghardat kromnickelstal bar borjat anvanda, 
for i fragavarande andamal, satthardat- eller sa 
kallat ythardat-stal. Da materialkvalitetens ut
bytande visat sig uppenbart motiverad i det att 
lokens anvandning alit mer effektiviseras, beslot 
man aven hos oss overga till att anvanda satt
hardade vev- och koppeltappar. For detta an
damal behovdes nya arbetsritningar och arbetet 
borjade forst med lokserierna Hv1-, Hv2- och 
Hv3-. For namnda lok gjordes aven ritningar 
till en svetsad eldstad. Tillfoljd av den svetsade 
konstruktionen minskades kostnaderna betyd
ligt jamforda med den forra nitade konstruktio
nens. 

For tendrarna i vedeldade lok har efter for
beredande forsok konstruerats en sakallad skred
port, som ersatter den framre traven som eljest 
ar behovlig da veden genom tjalpning pafylles 
i tende1·n. 

Som specialarbete uppgjordes ritningar for den 
sandutgivningsanlaggning som behoves for lok
driften. Anlaggningen funktionerar sa, att den 
torkade och siktade sanden med hjalp av tryck
luft lyftes upp i den i tornet befintliga forrads
behallaren, varifran den vid behov genom fall
roret stortas ned i lokets andbehallare. Sjalva 
byggandet av sandutgivningsinrattningen har 
uppskjutits till ett senare forverkligande. Bland 
uppgjorda standardiserings ritningar rna namnas 
de f61·nyade ritningarna till hyttfonstren samt 
sylinderns luftsugnings- och sakerhetsventiler. 
Bland ritningar till injektorer rna namnas 8. s rnm 
Sellers- och 9 mm Friedmann-RST-injektorer 
och Metcalf-injektor for avloppsanga, ritningar 
uppgjorda for klass H fJ . 

Tillverkningen av nya lokornotiv hos Tampella 
Ab och hos Lokorno overvakades. I inhemska 
lokomotivfabriker blev hos Lokorno 2 lok som 
tillhorde bestallningen av 1943, fardiga och be
horig _provkorning utforcles. Pa de i Danmark hos 
A/S :Brichs ar 1946 bestallda 20 Tk3 -loken ut
fordes, pa 12 i Hyvinge verkstad monterade 
den slutliga mottagningen och provkorningarna, 
Pa tva av de 24 Vr4-lok n som ar 1948 inkoptes 
i Forenta Staterna utfordes i Helsingfors verkstad 
den slutliga rnottagningen och provkorningarna. 

Pa grund av den, den 3 december, intraffade 
angpanneexplosionen pa Pr 2-loket n:o 1 802 
utfordes undersokningar for att klargora ex
plosionens orsaker. Tillfoljd av undersokningens 
omfattning och speciella art overfordes avslu
tandet av detta arbete till pafoljande ar. 

Vagnskonstruktionsarbeten. Under 1949 fort
satte arbetena rorande cisternvagnar bl a rned 
komplettering av ritningarna till den foregaende 
ar projekterade 2-axliga 16 rn 3:s brannolje
transportvagnen. Projekterings- och ritnings
arbetena till den under b rattelsearet paborjade, 
vid vara jarnvagar tidigare saknade, 3-axliga 
25 rn 3 brannoljetransportvagnen slutfordes. 

Bland andra arbeten rorande godsvagnar rnA 
namnas, att arbetet pa projekteringen av 120 t 
vagn for skrymrnande gods fortsattes . Projekten 
till varm- och kylvagnar samt, till en del av 
dessa vagnar amnade anlaggningar for kott 
transporter, slutforde . 

Pa personvagnarnas del komrnande projekte
ringsarbeten var uppgorandet av ritningar till 
den engelska Stone vagnsbelysning anlaggningens 
placering i 4-axliga vagner. Projekteringsarbeten 
gjordes aven for forstarkning av iindarna pa de 
4-axliga personvagnarna underreden, da den 
tidigare konstruktionen att doma av bojningar 
som upp tatt vid buffentarna varit alltfor svag. 
Utover de ovannamnda personvagnarna fordrade 
i ynnerhet konduktorsvagnarna, litt. Fo och 3 kl 
dagvagnarna, litt Ei dessutom relativt stora 
projekterings- och ritningsarbete. 

Specialvagnarna, ensidig snoplog och ishyveln 
till det gamla oppna godsvagnsunderredet, 
fordrade sardeles rnycket projekterings- och rit
ningsarbeten. 

om arbeten av allmannare art uppgjordes rit
ningar for bl a vagnarnas rullanordningar och 
projekterades en ny dragkrok starkare an den 
forra, och vars lagsta brottbelastning ar 100 t. 
Andra rnindre specialarbeten var bl a uppgoran
det av ritningar till lastningsbrygga rned tanke 
pa forsoken att i Ga- och Gt- amt Gb- och Gd
vagnarna anvanda gaffeltruckar. 

Uppgorandet av ritningar till specialdelar for 
motorvagnarnas och -lokens drivmekanismer 
fortsattes. Ritningar gjordes aven till rullan
ordningar erforderliga fOr ralsbussar. 

I enlighet rned arbetsordningen gjordes 
leveransforfragningar och behandlades erhallna 
erbjudanden bl a for leverans av nya motor
vagnar. Vidare gjordes mottagningsgranskningar, 
varvid bl a overvakades tillverkningen av nya 
vagnar och deras hjulsatser i Fredriksbergs 
verkstad, samt tillverkningen och leveransen av 
vissa detaljer i privata verkstader. 
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Verkstiiderna. Statsjarnvagarna hade i borjan 
av ar 1949 inalles sex huvudverkstader, nam
ligen: i Helsingfors, Fredriksberg, Abo, Va a, 
UleAborg ocb Kuopio. Underlydande Kuopio 
verkstad arbetar fortfarande vagnsreparations
verkstaden i Pieksamaki. SAsom en sarskild av
delning av Helsingfors verkstad arbetade den 
s .k. Karjala verkstaden i Hyvinge anda till den 
21 juli, dA den sammanslogs med Hyvinge huvud
verkstad. Arbetet vid denna nya huvudverk
stad igangsattes den l:sta juli och blev antalet 
huvudverkstader i slutet av ar 1949 sAledes 7 
stycken. 

Arbetet vid verkstaderna har under Aret 1949 
huvud akligen varit fortsattning pa foregAende 
Ars verksamhet och utgjorts av reparationer 
ocb fornyande av den rorliga materielen. Under 
!\ret 1949 har sarskilda arbeten utforts, vilket 
framgAr av bifogad tabell, dessutom har andra 
arbeten utforts, bland vilka f6ljande sarskilt 
rna namnas: 

Vid v e r k s tad en i He l si n g for s har 
115 fullstandiga och 19 inre pannbesiktningar 
utforts. 43 Angpannor bar reparerats och sants 
till andra verkstader. I samband med pann· 
reparationerna har 21 nya eldstader tillverkats 
ocb 37 eldstader delvis fornyats; 13 953 st tuber 
ocb flamror bar fornyats ocb skarvats. 84 st 
lokomotivskorstenar, 8 st kofangare, 12 st vatten
kastare och 3 st ci terner for gastransportvagnar 
bar tillverkats, dessutom bar 379 lokomo
tivskorstenar, 105 kofangare, 123 loktendrar, 
883 luftpumpar, 548 smorjpumpar och 2 st 
gravmaskiuer reparerats. - I smedjan har bl.a. 
tillverkats 4 533 st bufferthuvuden, 106 mellan
buffertar, 106 st dragkrokar, 65 t vevstakar ocb 
koppelstanger, 5 715 st fjaderbrickor, 23 st 
gejdrar, 58 st ringar for Angdomar, 86 st kolv
stanger, 5 250 st oljetrag och 708 st stiUspett 
samt reparerats 2 534 st lokomotiv- och 15 007 
st vagnsbarfjadrar. Varme-, vatten- ocb av
loppsledningar har utforts a foljande stationer: 
Virasoja, Tammerfors, Tornea, Vilppula, Parola, 
Villmanstrand och Kotka. I fyra bostadsbygg
nader i Gamla-Karleby ocb i ett garage i Aane
koski bar varmeanlaggningar installerats. I sta
tions- och posthuset i Toijala har W.C:n jamte 
ledningar utforts. For Kemi olj eforrad har olj e
cistern jamte rorledningar utforts, likasa bar i 
Kotka varmeledning for oljecisterna installerats. 
For Hyvinge verkstads angpannor har upp
monterats rorledningar for matarvatten, angled
ningar med dartill borande beballare och pumpar, 
likasA bransleledningar jamte cisterner ocb pum· 
par samt dessutom behallare ocb ledningar for 
kemikalier. For vattentornen i Kulus, l\'lisi, 
Koivu och Joutsenjarvi bar cisterner, varme
anordningar samt dartill borande rorledningar 
utforts. Vid Kannus station har vattenka tare 
jamte rorledningar uppmonterats. En ny varme
panna bar installerats i Imatra godsstation. For
radet och ekonomiebyggnaden vid Hankasalmi 
sl\,g har forsetts med varmeledning. Verkstaden 
bar inalles anvant 839 ton stal, varav i smedjan 
355 ton. I gjuteriet har gjutits 11 172 st loko
motiv- och vagnslagerboxar, 2 785 st lock till 
lagerboxar, 163 063 st bromsklossar och broms
skor, 24 st cylinderlock, 24 7 slider och slidhackar 

1 750 ko1vringsamnen, 627 st ramar till eld
stadsluckor, 22 269 roststavar, 125 st delar till 
vattenl'-astare, 20 023 st vaxelmellanklossar, 
2 872 st bromsdelar, 28 st retortrar och 13 
angsamlare for overhettare. Inalles bar i gjute
riet gjutits 4 016 ton tackjarn, och i massingsgju
teriet 67.2 ton massing. 
~d verkstaden i Fredriksberg 

bar byggts foljande antal 4-axliga vagnar: 17 st 
III-klass dagvagnar, 5 st konduktorsvagnar, en 
instruktions- ocb apparatvagn; 3-axliga vagnar: 
30 st cisternvagnar; 2-axliga vagnar: 600 st 
oppna godsvagnar, 250 st tackta godsvagnar, 
10 st bagagevagnar, 25 st varm- och kylvagnar, 
25 st kotttransportvagnar, 3 st gastransport
vagnar ocb 15 st vagnar for AIV-losning samt 
3 st snoplogar. 66 st oppna- och 43 st tiickta 
godsvagnar bar ombyggts. 3 st sviingbord ocb 
21 st dorrar till lokstall har tillverkats. En 
svangbro, ett diesel lok, en griivmaskin ocb en 
snoplog bar reparerats. Inalles har verkstaden 
anviint 5 579 ton stal, varav i smedjan 567 ton 
samt i bult- och nitverkstaden 858 ton. I 
massingsgjuteriet har gjutits 36. 6 ton massing. 

Vid v e r k s tad en i Abo bar 46 full
standiga och 16 inre pannbesiktningar utforts. 
16 angpannor har reparerats och stints till andra 
verkstader. I verkstaden bar tillverkats 61 par 
sparbuffertar, 13 st vaxlar for smalspar, 612 st 
vaxeltungor, 547 vaxelkorsningar, 462 motriiler, 
326 st vaxelstallverk och 7 412 st andra viixel
delar. I verkstaden har reparerats 6 par spar
buffertar, 108 st vaxeltungor och 109 st vaxel
korsningar samt tillverkats 2 874 kg muttrar 
och bultar, 2 692 st kannor av olika storlek, 
19 st ambaren, 400 st brandambaren, 2 154 st 
Jampor och lyktor, 21 st kladskap, 40 t dressiner, 
600 sopskyfflar, 258 skruvkopplingar, dessutom 
har 2 134 st lokomotiv- och vagnsbarfjadrar 
reparerats. Inalles bar i verkstaden anviints 
614 ton sM.l, varav i smedjan 244 ton och i 
massingsgjuteriet har gjutits 16 ton massing. 

Vid v e r k s tad en i Vas a har 15 full
stiindiga ocb 25 inre pannbesiktningar utforts. 
I samband med panm·eparationerna har 4 227 st 
nya tub- ocb flamror insatts. Jarndelar till 290 
vedmattvagnar bar tillverkats samt 2 074 t lok
ocb vagnsbarfjiidrar har reparerats. Inalles bar 
i verkstaden anvants 74.4 ton stal, varav i 
smedjan 49. 1 ton. I massingsgjuteriet bar gjutits 
1 7. 2 ton massing. 

Vid v e r k s t a d e n i U 1 e a b o r g bar 3 
fullstandiga ocb 13 inre pannbesiktningar ut
forts, samt tillverkats 2 st landsvagsbroar med 
stalbalkar, 2 t slapskopor for lyftkran jamte 
tillbebor, en draganordning for vedvaltringsvagn, 
1 130 bindskenor for smalsparig bana, 10 st 3-
hjuliga dressiner, 5 st lastningsbroar, 15 st 
skjutspadar for sno, en banddriven sax, en tub
mangel och 50 st sliiggor. I verkstaden bar 
reparerats 11 st snoplogningsvagnar, 4 st rals
bilar, 4 lastbilar, 5 betongblandare, 3 vinschar, 
7 brackspakar, angpannor till tvanne grav
maskiner, skopor jamte armar till tvanne griiv· 
maskiner, 2 slapskopor till lyftkran, 3 forbran
ningsmotorpumpar, 23 vedsagningsmaskiner, 10 
st dressiner och 12 st brandsprutor. I verksta
den bar inalles anvants 93.7 ton stM, varav i 
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smedjan 34. 5 ton . I massingsgjuteriet bar 
gjutits 11.6 ton massing. 

Vid v e r k s tad en i K u o pi o ocb vid 
Pieksamaki vagnsreparations
v e r k s tad, vilken underlyder Kuopio verk
stad, bar utforts 38 fullstandiga ocb 32 inre 
pannbesiktningar. Vid verkstaden bar tillverkats 
inalles 793 st lager till vevstakar ocb koppel
stanger for lokomotiv, 9 st vevstakar, 18 st 
koppelstanger, 15 st mellankopplingar, 25 mellan
buffertar, 220 smorjkoppar, 14 anordningar for 
riktning av jarnstolpar for oppna godsvagnar. 
Vid verkstaden bar reparerats: 261 st lokomo
tivbarfjadrar, 42 st bromstrianglar, 53 drag
krokar, 24 buffertar, 31 skruvkopplingar, 153 
bromsskor, ett lmgacoumulatorlok, 20 dressiner, 
3 snoplogar och 36 karror. Vid verkstaden bar 
inalles anvi:ints 167 ton sta!, varav i smedjan 
70 ton. I massingsgjuteriet bar 28. 2 ton massing 
gjutits. 

Vid v e r k s t aden i H y vi n g e bar 
bopmonterats 12 st fran Danmark inkopta lo
komotiv ocb utforts de for verkstadens igang
sattning erforderliga nodvandigaste monterings
arbetena, samt en stor mangd anordningar, 
bland vilka de viktigaste bar ma namnas: lut
kokare, smi:iltugn for vitmetall, varmeugn for 
smedjan, 5 st assjor, 14 rullvagnar for tendrar 
oob angpannor , 22 st reparationstiiU for loko
motiv samt dessutom ett stort antal arbets
bord oob byllor . 

Under redogorelsearet bar for bojande av 
buvudverkstiidernas prestationsformaga utforts 
mindre utvidgningsarbeten samt anskaffats nya 
arbetsmaskiner ocb anordningar, av vilka de 
mest anmarkningsvarda har ma omnamnas: 

Till v e r k s tad en i He 1 sing for s bar 
anskaffats 5 st slipmaskiner, 2 elektriska 
svetsaggregat, 2 elektriska lyftblock, en fras 
maskin, en maskinsax, 2 bankborrmaskiner, en 
sbapingmaskin, en hangsikt for gjuteriet, en 
maskinsag, 2 snabbsvarvar, en elektrisk motor 
ocb en skiirpningsmaskin for sagblad. 

Till v e r k s t a d e n i F r e d r i k s b e r g 
bar anskaffats 5 st bankslipmaskiner. I snabb
reparationsavdelningen for personvagnar bar 
sparandringar utforts. I underredsavdelningen 
har installerats luftcirkulationsanordningar. 

Till v e r k s t a d e n i A b o bar anskaffats 
ett elektriskt svetsaggregat, en elektrisk nit
varmare, 6 st skruvlyftblock, en pneumatisk nit
ba=are. I vaxlingsavdelningen bar ordnats 
ett nytt tviitt- ocb kladrum samt en svets
ningsavdelning. Pa forr!dsomradet bar ett 30 
meter langt spar anlagts. I pannavdelningen 
bar kanaler for luft- ocb elektriska ledningar 
utforts, allmanna belysningen har forbattrats 
ocb skyddstak for stallningsplanker bar upp
forts . Pa gardsplanen bar byggts en 1 000 kg:s 

svangkran med fast pelare, 3 st cykelstall samt 
c:a 100 meter ny planksp!ng. 

Till v e r k s t a d e n i V a s a bar anskaffats 
3 snabbsvarvar, en maskinsax, en polermaskin 
ocb en luftkompressor. I forening med smedjan 
bar en 10. 7 x 6. 6 m flygelbyggnad for mas
singsgjuteriet uppforts. Fran det pa verkstads
omradet befiutliga bilgaraget har medels en 
isolerad steuvagg avskilts en spilta, vilken med 
en mellandorr forenats med verktygsavdelningen. 
Till detta nya rum bar verktygsavdelningens slip
maskiner och bardningsanordningar overflyttats. 

Till v e r k s t a d e n i U l e a b o r g bar 
anskaffats 3 pelarborrmaskiner, 2 bankborr
maskiner ocb en elektrisk nitvarmare. Invid 
filaravdelningen bar av braden uppforts en 49.4 
m 2 stor byggnad, omfattande 3 rum, varav 2 
rum reservera;,s till kontor for arbetsledare ocb 
ett rum till arbetsrum for bleckslagare. For att 
befria arbetsmaskinavdelningen fran det fran 
filaravdelningen kommande dammet och bullret, 
bar mellan dessa avdelningar en 76.2 m 2 stor 
tramellanvagg uppforts. Det nya tvatt- ocb 
kladrumsbygget har fortsatts, sa att endast inne
och iru·edningsarbetet nu aterstar. 

Till v e r k s tad en i K u o pi o bar an
skaffats 2 elektriska motorer. Av verkstadens 
skolbyggnad bar genom tillbyggnad ocb ny in
redning gjorts en skild kontorsbyggnad. Till 
vagnsreparations v e r k s t a d e n i P i e k s a 
m a k i har anskaffats ett elektriskt vetsaggre
gat, en riktbyvel, en borr- ocb stammaskin, en 
trasvarv samt en verktygsslipmaskin. Dessutom 
bar en vagnsvag byggts . 

Vid v e r k s t a d e n i H y v i n g e var vid 
arets slut Jokomotivreparationsverkstaden, pann
verkstaden, smedjan, kraft- ocb varmecentralen 
samt de till dem borande viktigaste anordnin
garna, sasom angpannor' lyftkranar' elektriska 
anordningar m .m . fardiga och delvis i gang. 
Foljande verkstygsmaskiner bar anskaffats: 12 
st snabbsvarvar, en shapingmaskin, en kallsag, 
4 frasmaskiner, en verktygsslipmaskin, en slip
maskin for bettslipning, en slipmaskin for hard
metall, 6 st bankslipmaskiner, en karusellsvarv, 
2 pelarborrmaskiner, 3 elektriska svetsaggregat, 
en luftkompressor, en trafrasmaskin, en cirkelsag, 
en stammaskin, en riktbyvel, en planl1.yvel, en 
industridammsugare samt fullstandiga sprutmal
ningsanliiggningar. 

Under redogorelsearet bar i huvudverkstiiderna 
arbetats med 6-dagars veckor. I allmiinhet bar 
arbetet pagtl.tt i ett skifte, dock bar det i vissa 
avdelningar arbetats i tvi:inne skiften ocb pa 
overtid. 

Omraknat i timmar var arbetstiden for de 
egentliga arbetarna ocb liirlingarna savti.l i 
buvudverkstiiderna som i depaverkstiiderna ocb 
i elektriska verkstaden i Riihimaki fol jande: 

Antal arbetstimmar 

I huvudverkstaderna . . ......... . .......... . 
I depaverkstaderna .. . . .. .................. . 
1 elektriska verkstaden ...... . .......... . ... . 

Summa 

A.r 1949 

9 538 903 
1 604 410 

101455 
11244 768 

I Ar 1948 

8 592 259 
1477 434 

113 083 
10 182 776 

I A.r 1947 

8 793 562 
1320 282 

104 527 
10 218 371 
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T i I 1 v e r k n in g s v a r de t for redogorelse Aret var foljande: 

'fillverknings,·ilrdet mk 

dr 1949 dr 1 9~ ar 1947 

I huvudverkstiiderna .... ...... . . . .......... . 
I depii.verkstiiderna ....... . . .. ....... . ..... . 
I elektriska verkstaden ........... ... ... . ... . 

Snmma 

2 461 663 854 
253 496 262 

10 291 314 
2 725 451 430 

1 91778 297 
203 431 545 
10 60 131 

2 106 069 973 

1333 921825 
5 343 717 
6 786 265 

1 426 051 807 

T otal antalet arbetar e och larlingar i verkstiiderna vid slutet av Ar t 1949: 

Antal arbetare 

:\r 1949 

I huvudvcrkstiiderna ....................... . 
I depii.verkstiiderna . .. ........ . ..... ... ... . 
I elektriska vcrkstaden .. . ......... .. ....... . 

Summa 

FrAn verkstadsskolorna ha utdimitt rats 44 
lokomotiveldare och 17 yrkesmiin. Nya elevavtal 

R epa1·ation av rullande materiel cir 1949. 

R eparerad ruliandc materiel 

Lokomotiv och motorvagnar 

4187 
877 
136 

5 200 

I Ar 1948 

4 017 
952 
144 

5113 

I 1\r 1047 

3 93 
110 

110 
5 156 

har uppgjorts m ecl 48 lokomotivelclar- ch 27 
yrkeslarlingar. 

P ersonvagnar ') Godsvagnar 

Full- Mellan- 'nabb-j Oiycks- Full- Snabb- , Olycks- Full - lll ellan- Snabb- Ol yr·ks-
stiindig repa- repa- falls- stiinclig repa- falls- stiindig repa- repa- falls-
repa- ration rati on l repa-
rati on ration 

Htwudverkstiidernct 314 285 354 40 

H)"inge . . . ... .. . ........ 2 11 20 -

Helsingfor . ............. 98 53 204 7 
Fredriksbcr~ .. . ...... . .. 13 11 8 3 
Abo .... ... . .... .. . ..... 47 29 13 3 
Vas1t ••••• • •••• •• •• 0 •••• 52 64 31 9 
U1e<'tborg ................ 26 29 58 6 
Kuopio . ...... . ..... . ... 76 88 10 12 
Pieksii.miiki .............. - - 10 -

Depaerna . ....... . .. . . .. - - 6 865 89 

I Depiisektionen ...... . - - 1720 16 
II >) .. . . ... - - 1192 12 
Ill ,, ....... - - 1324 -
IV >) .. ..... - - 2 629 61 

Summa 314 285 7 219 129 

Elelcl1·icitetsveTk och elektTiska anli:iggninga1·. 
Unrler r edogorelse aret fattacles b eslut om in
stallat ion av elektriska anlaggningar ph foljancle 
11 t rafikplatser: H e inavesi, Hiekkalahti, Hoy
tame, K astu i, Kohtavaara, Koitsanlahti, L ehmo, 
La.nkipohja, Oulunlahti, Tivia och ykarleby. 
D e e lekt.rifieracle trafikplatsernas antal vid hrets 
s lut var 528. 

Eftor dot riksdagen beviljat anslag fo r tm
derstodandP av lanclsbygdens elektrifie1·ing i glo t 

rcpa- ration repa- r epa- n<tion ration repa-
ration ration rntion ration 

1066 709 11 5 707 1513 6184 79 

- - - - - - -
- - - - - - -

870 410 - 2 086 - 1587 -
73 3 - 1077 529 2 318 -
24 38 1 705 143 260 11 
45 115 10 548 203 1123 68 
- - - - - - -
54 63 - 1 291 638 896 -
- 11644 32 - 4 077 45 698 3 2 

- 6 30 2 - 1 900 19 598 92 
- 1 261 12 - 1 651 7 543 90 
- 899 3 - 23 2 658 29 
- 2 654 15 - 503 15 899 171 

1066 12 353 ~3 5 707 5 590 51882 461 

b eb oclcla bygcler harman gruncllagt nya elek trici
tetsverk i norra och ostra Finland, varvid d et 
ocksa for jarnvagarna blivit mojligt att elektri
fiera ett anmat•kningsvart antal trafikplatser, 
v ilka ej hittills haft tillgang till elektrisk strom. 
Till foljd av denna v ittomfattancle elektrifiering 
av lanclsbygrlen har jarnvagarna redan nu kunnat 
utarbeta en plan, som t ill en borjan ornfattar 
inforancle av elel<trisk b e lysning pa ca 50 trafik
platser. Detta b ctycler en anmiirkning. varcl 

') I personvaguarnas antal ing, aven post-, restau rang- , konduktiirs- och resgodsvagnar . 
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social forbattring i jarnvagspersonalens bostads
forballandena vid dessa trafikplatser. 

De nya elektricitetsverkena ba pi\ framstall
ning av kommiten for landsbygdens elektri
fiering borjat folja ett s.k. tariffenbetssystem, 
enligt vilket forbrukarna enligt beraknade ta
riffenheter erlagga s .k. anslutningsavgifter som 
ersattning for linj ebyggnadskostnaderna samt 
forutom den egentliga forbrukningsavgiften aven 
en enligt tariffenheterna bestamd a.rlig grund
avgift. Riksdagen bar for redogorelsearet till 
jiirnvagsstyrelsens forfogande stallt en summa 
om 10 milj. mark for erlaggande av ovannamnda 
anslutningsavgifter. Dartill bar jarnviigsstyrelsen 
for samma andamal under dett.a ar baft 2 milj. 
mark fran foregaende ar. 

Bland utforda nybyggnads- eller fornyelse
arbeten a tidigare elektrifierade trafikplatser rna 
namnas foljande: 

Starkstroms- ocb svagstromsinstallationsar
betena for den nya buvudverkstaden i Hyvinge 
fortsattes i stor skala. Under 1\rets lopp levere
rades och monterade bl.a. de redan ar 1946 
fran Oy Stromberg Ab bestallda hogspannings-, 
kopplings- och f6rdelningsanlaggningarna och 
leveransen granskades och emottogs den 14. 12. 
1949. Av verkstadens transformatorer har 8 st 
installerats. Vid verkstaden i Hyvinge togs 
35 kV-spam1ingen i bruk 8. 10. 1949. Telefon-, 
personsoka.t·-, betjanings- ocb arbetstiduranlagg
ningarna bl vo delvis levererade. 

Bangardsbelysningsinstallationerna ha sa llmgt 
anslagen tillatit under arets lopp a flera trafik
platser utokats och fornyat . Bland dessa rna 
namnas forbattringen av bangard belysningen 
pa Hango, Fredriksberg, Peipobja, Riihimaki ocb 
Vasklot trafikpJatser samt i Haapamaki medelst 
tva stralkastarstolpar. Omandringen av ban
gardsbelysningen med tva stralkastarstolpar i 
Tammerfors paborjade likasa monterings arbe
tena av en stralka tarstolpe for Viinikka bangard 
i Tammerfors. De tamligen tora arbetena for 
utokning av bangard belysningen i Hyvinge 
blevo fardiga och montaget av bangardens an
slutningskablar paborjade . Med anledningen av 
de knappa anslagen blev bangardsbelysningen i 
Kotka fornyad endast for passagerarplattforroer
na del med belysningsarmaturer pa vajer och 
[- jarnstolpar. Samtidigt oroandrades tvenne 
huvudfordelningscentraler till storre gjutjarn
kapslade fordelningscentraler. 

Omordningsarbeten av belysnings: och kraft
ledningar utfores bl.a. i Haapamaki, Kontio
maki, Villmanstrand och Virasoja traflkplatser. 
De kabelmontagearbeten, som berorde den andra 
transformator tationen pa Kouvola bangard, 
blevo nastan fardiga. Likasa fortsatte de under 
foregaende ar paborjade kabelinstallationerna 
vid Hankasalmi . ag och avslutade ocksa till 
stor ta delen. 

Nar effektbehovet fortfarande har stigit vid 
jarn vagsverk tad en i Fredriksberg och enar 
tvar nittet av hogspanningskabeln mellan jarn
vagarnas kraftstation i Helsingfors och jarn
vag verkstaden i Fredriksberg visat sig vara for 
litet, monterades pa denna stracka en ny 10 kV 
jordkabel med 3 x 95 mm 2 tvarsnitt. En plan 
uppgjot·des for att t illfredstalla det okade effekt-

behovet i jarnvagsverkstaden a Vasa trafikplats 
ocb for att samtidigt andra spanningen till 
380/220 V. Pa Garolakarleby trafikplats pa
borjades omandringsa.rbetena till vaxelstrom . 

Plt. flere trafikplatser utfordes elektriska in
stallationsarbeten. I St Michel fornyades an lut
ningsledningen och en del av installationerna i 
lokomotivstallet samt byggdes en elektrifi rad 
vedutgivningsplattforro. De elektriska installa
tionerna blevo monterade vid den nya repara
tionsverkstaden for depan i Tammerfors. Under 
arets lopp utfordes de elektriska installations
a.rbetena i de pa Helsingfor , Villmanstrand, 
Uleaborg och einajoki trafikplatser byggda 
busen med 24 lokaler. Pa Kemijarvi ocb Hova
niemi fortsattes ateruppbyggnads- och fornyelse
arbet na. 

Till Tavastebus trafikplats anskaffades en 
ljudforstarkninganUi.ggning. 

Elektrifieringen av den rullande materielen 
fortsattes. Und r arets lopp blevo 29 person
vagnar med fullstandiga belysningsaggregat far
diga. Elektriska installationer monterades i 74 
lokomotiv. Vid arets slut fanns det 394 vagnar 
med fullsti:i.ndigt belysning aggregat ocb 65 s .k. 
koppelvagnai' sarnt 21 centralbelysta vagnar . 
Antalet elektrifierade lokomotiv var vid arets 
s lut 268, av dem 7 centralbelysta. 

Ett av de genom Porkalaomradet trafikerande 
tag Iitten forseddes med elektriska flaktar. 

Pa olika trafikplatser bar ut.forts 159 ut
vidgnings- och fornyelsearbeten av mindre stark
stromsanUiggningar, for vilka kostnaderna per 
arbete icke bar overstigit 100 000 mark, inalles 
till ett varde av 1 004 305: 55 mk samt 13 
svag. trom anlaggningar, inalles till ett varde av 
260 242: 20 mk. 

Under ar 1949 okades telefonledningarnas 
langd med 915, signalledningarnas langd med 75 
och telegrafledningarnas Hingd minskade med 
155 tradkilometer. Telefoncentralbordens och 
-apparaternas antal 6kade med 6, telefonappa
raternas med 97 ocb telegrafapparaternas antal 
minskades med 34. 

Den lt.rliga reparationen av statsjarnviigarnas 
forbindelse- och starkstromstolplinjer utfordes 
som fullstiindig reparation a 3 230, som lattre
paration a 1 001, som tatning a 52 samt som 
forflyttning och tatning a 76 bankilometer. 1-Iar
vid upprestes 6 893 forbindelse- och 1 163 
starkstromsstolpar samt basforstarkningar for 
1 239 forbindelse- och 388 starkstromsstolpar 
ocb forflyttades 582 forbindelsestolpar . For 
stolpombyte under ar 1950 blevo 9 053 stolpar 
miirkta. Kabelinstallationer utfordes pa 33 amt 
elektriska signal- ocb sakerhetsanordningsarbeten 
pa 36 olika trafikplatser. Av statsjarnvagarnas 
forbindelse- och ignalledningar reparerades 
28 279.6 tradkilometer sarot av post- och tele
grafstyrelsens ledningar 40 457. 5 tradkilometer 
eller tillsammans 68 737.1 tradkilometer. 

Vid elverkstaden reparerades under ar 1949 
1 060 ackumulatorer och batterier, 2 564 svag
stromsanlaggningar, 18 sluiv- och raknemaskiner, 
658 stamplar, 37 telegrafapparater, 106 plombe
ring ·tanger, 215 delar till elektriska signal
ocb sii.kerhet. anordningar, 241 telefonapparater, 
33 telefoncentralapparater, 83 radioapparater, 
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55 vagg- m.fl. 1u, llO elmotorer, 784 starkstroms
apparater, 956 manometer, hastighets- och over
hettningsmatare samt 8 439 diverse apparater. 

Vid elverkstaden tillv rkades 4 serier askA.d
ningsmateriel, 400 hyllor, skAp och lA.dor, 2 stor
ningsskydd, 48 ledningsri:innor, 15 pallar, stolar 
och papperskorgar, 2 kabel- och lindningstrum
mor, 16 kabelboxar, 136 kon oler och traverser, 
4 kassaskrin, 1 skrivbord, 7 provnings- och 
laddningsstativ, 3 inbrott.sskydds- och alarman
ordningar, 4 stolplyftblook, 7 serier undervis
ningsmateriel, 10 par stolpskor, 20 stolpbi:ilten, 
32 tavlor och stativ, 4 hushAilsstegar, 1 flakt 
ooh 5 bely ningsarmaturer. 

Arbetstimmarna antal i elverkstaden utgjorde 
101 455, antalet arbetare och li:irlingal' i medeltal 
42. Tillv rkningsviirdet var 10 291 314: 00 . 

Pa grund av inkomna ansokningar om till
stand for ledningskorsningal' gavs under aret 
lopp tillstand for 241 starkstl'oms- och 178 
svagstromskol'sningar. 

Pa grund av installationsansokningar gavs i 
122 fall till tAnd att montera belysningsledningar 
och i 13 fall tillstll.nd att montera telefonlod
ningar i byggnader inom jarnvag omradet. 

Pll. ll.tgiil'd av elektrotekniska byrA.n for
anstaltades 79 och pA ll.tgard av baningenjorerna 
39 granskningar av korsningar samt diirjamte pli 
ll.tgard av elektrotekniska byrll.n i 79 fall gransk
ning av elektriska installat.ionor . 

Drifkontrollen av statsjiirnviigarna tillhoriga 
kraft- och transformatorstationer fortsattes ll. 
elektrotekniska by:rll.n pli ovligt satt, lika A over
vakades trafikplatserna elektricitetsforbrukning 
och de elektriska strompriserPa. 

Ar 1950. 

LokomotivkonstTuktionsa1·beten: Redan fore-
gliende lir pAborjades uppgorandet av ritningar 
till de viktigaste lokdelarna for de i Forenta 
staterna inkopta Vr4-loken. Uppgorandet av 
ritningar fortsatte · und r berattelse ll.ret och 
fordelades pll. delar av ll.ngpannan, grov:re och 
finare utrustning, buffertanordningar, fjader och 
jamviktsanordningar, hjulsatser, hytten, sandbe
hll.llaren, slidstyrning o h bromsanordningar. I 
enlighet med ll.r 1948 uppgjorda ritningar vilka 
framstaller ramens forliiugning och forseende av 
loket mod slapaxel utfordes i Helsingfors verkstad 
anclringsarbetena pA ett lokomotiv. At detta 
iindrade lok gavs ny seri nummer namligen Vr5 . 
Donna konstruktionsiindring, vilken utforcles 
enligt de i 1948 ars redogor lse givna skalen, 
lyckacles i enlighet med projekten, men dess 
tillampancle pll. andra Vr4-lok uppskots pll. grmtcl 
av reparationsanslagens lmapphet. 

De foregliende ll.r pll.borjade arbetsritningarna 
till atthiirdade vev- och koppeltappar fortsattes. 
Nu uppgjordes ritningar for niimnda vev- och 
kopplingstappar till lokserierna Pr1-, Pr2-, Tk3-, 
Tv1-, Vr2-, Vr3- och Vr4. 

De i slutet av . enaste lir paborjade projekten 
till kolvstAngspackning, enligt amerikansk King
packnings modell, utfordes pll. Hr 1-loken i bor
jan av berattelseAret. Dessutom uppgjorcles rit-

ningar till Vr4-lok ns kolv- och slidstll.ngs King
packningar . 

Dll. Tr2-loken varit i bruk tre Ar konstaterades 
att endel delar behovde forstarkas. For dessa 
delar, av vilka roll. niimnas biirfjiidrar, tvar
stycke och tenderns dra.ganordning, uppgjordes 
nya. arbetsritningar . Under beriittelsearet upp
kom i dessa. loks eldstader remnor i plll.tarna 
och brott pA sta.gbultarna, huvudsakliga t i 
eldstadens n dre del. Till fojd av des a hiindelser 
utfordes undersolmingar pA. gl'und av vilka man 
kunde fa tstiilla, att felen huvudsakligast hiir
rorde frAn verlmingarna av foljande faktorer: 

1) Asklltdans dragluckors placering i a kJAdans 
sidoviiggar i omedelbar niirhet av eldstadens 
bottoming, vilken an01·dning bar till folj l, att 
vintertid kall forbranningsluft kan komma i 
direkt kontakt med eldstadens viiggar, sA.hmda 
avkylande eldstadens nedre del, och astad
komma att skadliga viirmespiinningar uppstAr; 

2) de radande speciella d.riftforhAJiandenas in
verka.n pA eldstadsp!Atarnas material egenskaper; 

3) den delvis misslyckade skotseln av Angpan
nan, pll. grund av brist pA erfarenhet, beroende pA, 
att ifragavarand pannors kon truktion likasorn 
forbriinningsluftens inkommande i eldstaden iir 
i viss mlln avvikande frAn hos oss i allmanhet 
anviinda konstruktioner. For reparation av pan
norna gavs At verkstiiderna d nodiga direktiven, 
iiven om ll.t depAerna special forskrifter for 
skotseln av dessa pannor. 

For·egaende ar uppgjordes for Hv1-, Hv2- och 
Hv3-loken ritningar till svetsad staleld tad . 
Under beriittel. eAret fortattes projektering av 
. tM ldstader genom uppgo1·andet av ritningar 
hartill for Prl-, Pr2-, Tk3- och Tvl-loken. 

Da de undersokningar som utfort under de 
sista tva artiond na har visat, att enligt de 
gamla empiriska reglerna dimensionerade kolv
ringar for lokcylindrar ar onodigt breda, varvid 
uppstAr olagenheter vid reparation, har man 
aven hos oss fast uppmarksamhet harpA genom 
att borja anvanda s.k. smala kolvringar. Harfor 
har uppgjorts ritningar tilJ smala kolvringar for 
Pr2-, Hrl-, Trl-, Tr2- och Vr4-loken narmast 
foljande de nyaste tyska standardtyperna. 

Dll. for de under kriget i Tyskland inkopta Pr2-
loken icke funnits arbetsritningar till Angpannan, 
och dA fragan om be tullning av re ervpannor 
kommit upp pA dagordningen, uppgjordes full
stiindiga arbetsritningar till clenna Angpanna. 

Till foljd av, att de erfarenheter man under 
arets lopp fatt av rosten i lokens lmgpannor 
visat, att gjutjiirnet sorn material i roststavarna 
ar hallbarar an det tidigare anvanda valsade 
stAlet, har for att forenhetliga ro tstavarnas 
anviindning utforts kontroll av ritningarna till 
roststavar for alla lokse1'iers roster och uppgjorts 
ritningar till roststavar av gjutjarn for de aldre 
lokserier, i fraga om vilka niimnda kon truk
tionsandring annu ioke utforts. Under berattelse
aret uppgjordes ritningar till roststavar av gjut
jarn for Hk5-, Hv4-, Hr2- och Hr3-loken med 
overforande av en del av detta arbete till fol
jande Ar. Som resultat av detta arbete av 
standardiserings art rna annu niimnas den for
delen, att statsjarnviigarna har blivit oberoende 
av valsverkens leveransmojligheter. 
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For Tv1-lokens del m.A nam.nas, att for dem. 
projekterades ritningar till genom. svetsning fram.
stalld vatten- och kolbehAllare for tendern. 
LikasA projekterades fOr Tv1-loken genom. 
svetsning tillverkad A.ngsam.lare for overhettaren. 

Av ritningar rorande lokens utrustningsom 
rAde m.a nam.nas ritningar till delar for Davies & 
Metcalf s 8 mm. injektor, Friedmann's RST8-
injektor, R8-lubrikator och LF Vll/7-X/8-
injektor for avloppsAnga. DA, pA. grund av de 
internationella avtalen, fordringarna okades pA 
hAllfastheten for den rullande m.aterielens dragan
ordningar, uppgjordes for lokens dragkrok en ny 
standardritning, enligt vilken dragkroken fyller 
de okade hallfa thetsfordringarna. 

arm.ast for depA.ernas anvandning uppgjordes, 
enligt till SJ initiativkomm.itte inlam.nat forslag, 
fullstandiga arbetsritningar till en m.ed luft
tryck arbetande vaselinpress. 

I enlighet m.ed arbetsordningen bar vid Tam
pella Ab tillverkningen av nya lokomotiv over
vakats. Under berattelse A.ret blev de forsta tre 
Tr1-loken tillhorande bestallningen av Ar 1947 
omfattande 6 lok, fardiga. Vidare m.onterades i 
Hyvinge verkstad de sista 8 loken horande till 
bestallningen hos A/S Frichs i Danm.ark, om.
fattande 20 Tk3-loko Dessutom monterades det 
sista, av de 24 Vr4-loken som. Ar 1948 inkoptes 
i Forenta staterna, i Helsingfors verkstad, sam.t 
utfordes provkorningar m.ed sam.tliga fardig
blivna lokom.otivo 

Vagnskonst1•ulctionsarbeten: Ar 1950 offrades 
mer arbete pA konstruktion och forbattring av 
personvagnarna an vad som. gjorts under de 
foregAende Aren. SAlunda pAborjade m.an 
konstruktionsarbetena, vilka berorde arbeten pA. 
stoppade rorsoffor i vanlig och sjukavdelning 
i 4-axlig 3 klass dagvagn litto Eio Dessutom. pA.
borjades konstruktion av 1 & 2 klass, litto Cm, 
samt 3 klass litt. Em., sovvagnar. Konstruktion 
och forbattring av konduktorsvagn, litt Fo, 
fort atteso 

Av arbeten rorande cisternvagnar rnA nam.nas 
kon truktions- och ritningsarbete till d en nya 
3-axliga 25 m. 3 bensintransportvagnen, vilket 
arbete slutfOrdes . 

For ovriga godsvagnars del fortsattes konstruk
tionen av den stora godsvagnen m.ed 120 t 
barighet, vilket arbete nAdde ett sAdant skede, 
att byggandet av vagnen kunde pAborjas i 
Fredriksbergs verkstado Det tidigare pAborjade 
konstruktionsarbetet till en ny tackt godsvagn 
m.ed stAlunderrede, litto Gb, fortsatte . Varm.
och frysvagnens konstruktion forbattrades. 
Konstruktions- och ritningsarbeten rorande en 
ny sandtransportvagn med automatisk tomning, 
litto Ma, paborjadeso 

ynnerligen m.ycket arbete offrades pa Post
och telegrafstyrelsens bostadsvagn for linjear
betareo Man hann tamligen langt i utforandet av 
projekteringsarbetet till bostadsvagnen som skulle 
byggas pa det nya 4-axliga postvagnsunderredet. 
For postvagnar ocb postavdelningar i vagnar 
gjordes mindre forbattringar . Konstruktion av 
ensidig snoplog forsattes. 

Som vanligt fornyades de viktigaste, i rit
ningstekniskt hanseende, foraldrade och slitna 

8 

ritningar, s.so t ex ritningar till axellagerboxar, 
hjulsatser, draginrattningar = dyl. Sam.tidigt 
projekterades forba.ttringar for vissa kon.struk
tionsorgano 

Som andra specialuppgifter kan namnas 
konstruktion.sarbeten till drivanordning for 
lokens vandbordo 

Utforandet av ritningar till specialdelar for mo
torvagnar och -lokomotiv fortsatteso Dessutom 
fordes underhandlingar anglien.de konstruktion 
av de 10 Dm3- och 10 Dm4-motorvagnarna, 
rorande vilka foregaende Ar leveran avtal under
tecknats m.ed Tampella Ab och Valm.et Oyo For 
namnda leveran er uppgjorda ritningar till mo
torvagnar kontrollerades aveno Ritningar upp
gjordes till andring av rullanordningarna pA. 
personbil for att andras till splirbil. 

I enlighet m.ed arbetsordningen utfordes mot
tagningsgranskningar, varvid bl.a. overvakades 
tillverkningen av de nya vagnarna och deras 
hjulsatser i Fredrik berg verkstad, samt speciella 
detaljers tillverkning i privata verkstader . 
Isyn.nerhet mottagandet av godsvagnarnas 
kokillbjul av gjutjarn, som pliborjades redan 
foregaende ar, har fordrat jamforelsevis stort 
arbete. 

Verkstade1·na: Antalet huvudverkstader vid 
Statsjarnvagarna under ar 1950 var 7, nam.ligen: 
i Helsingfors, Fredriksberg, Abo, Vasa, Ulea
borg, Kuopio och Hyvinge. Bor framhallas att 
vagnsreparationsverkstaden i Pieksamaki arbetar 
sasom en sarskild >>avdelning>>, som tillsvidare 
underlyder Kuopio verkstado 

Forutom de sedvanliga reparations- och for
nyelsearbetena av lok och vagnar har huvud
verkstaderna d essutom utfort aven andra ar
beten, bland vilka foljande sarskilt rna namnas: 

1) Vi d v e r k s tad en i H e lsi n g for s 
har 94 fullstandiga- och 13 inre pannbesiktningar 
utfortso 2 st tyska Henschel lok har ombyggts, 
1 st lok typ Vr 4 har omandrats till typ Vr 5. 
En griivmaskin har fullstandigt reparerats. 30 st 
angpannor har reparerats och sants till andra 
verkstadero Av panneldstader har 26 st belt 
fornyats och 33 st delvis samt 17 st eldstader 
av koppar svetsats. 30 st A.ngdomar har santa 
till andra verkstader. 34 203 st angpannestag
bultar och 5 263 st takstagbultar har fornyats. 
4 sotkamm.are har tillverkats och 37 st aldre 
delvis fornyats . 4 st lokramar har omandrats 
och 121 st. reparerats. Pa 2 gravma kiner har 
ramarna och gri:i.vskoporna reparerats. 2 st 3 000 
liters och 1 st 200 liters varmvattenberedare 
och 123 st vattenbehAUare for lok har reparerats. 

I smedjan har utforts bl.ao foljande smides
arbeten 

Lokfjiirdrar reparerade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vagnsfjadrar reparerade 0. 0 0 • 0 • 0 0 0 

Bincl. kenor tillverkade 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

Bufferthuvuden » 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dragkrokar for lok tillverkade 0 0 • 0 0 

Mellankopplingar 
Gejdrar 
Slidstanger 
Kolvstiinger 
Koppelst~inger 

2 370 st 
13 989 >) 

82 
2 609 

242 
65 >) 

89 
140 
120 >) 

22 )) 
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Ve takar 
1\!Iotvevar 
Mellan buffer tar 

tillverkade 

SMJ pctt 
Gravsmaskinstandcr 
OljetrAg 
Hornjarn 
Skorstenslock 
Summa smidesgods: 

>) 

>) 

511 ton 

I gj uteriet bar bl.a. gj utit : 

27 >) 

25 » 
80 

1 499 
48 

2 000 
8 000 

150 

Lagerboxar for vagnar . . . . . . . . . . . 3 572 st 
Undredelar till lagerboxar for Jok . . 307 
Skor till bromsklossar . . . . . . . . . . . . 100 513 •> 

Bromsklo ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 984 >> 

Slid h~ickar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 
Slidkolvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 
Inre fader till cylindrar . . . . . . . . . . . 9 
Roststavar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 416 
Fallroster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 

kyddsramar till eldstads oppningen 994 >) 

Mellanldossar fOr vexlar . . . . . . . . . . 11 401 st 
Lock tillluftpumpcylindrar . . . . . . . 452 
Angcylindrar till luftpumpar . . . . . . 107 
Kolvar till lnftpumpar . . . . . . . . . . . 73 •> 
8"- 12° luftbromscylindrar 601 

Inall bar gjutits 4 036 ton tackjarn ocb 
massingsgjuteriet 88.3 ton rna ing. 

Verk taden i Helsingfors har pA olika orter 
utfort bl.a. foljancle arbeten: 

Vid godsstationen i Rovaniemi, vatten- och 
avloppsledningar samt varmvattenanHiggning. 
I familjebadstugan clarstacles har vattenleclning 
jamte bastu-ugn utforst . - I lokstallet i Kemi
jarvi har vi:irme- ocb vattenledning installerats.
Vicl Lauritsala station har pumpanlaggning ut
forts.- For verkstadens ekonomiebyggnacl i UleA
borg har likasA vatten- avlopps- ooh varmvatten
ledningar utforts ooh vid verkstaden jordvatten
ledning. - For panncentralen vid verkstaden i 
Hyv inge bar oljemataranordning jamte pumpar 
utforts . Varme- vatten- avlopps- och varm
vattenledningar jamte hydrofor har installerats 
for v ilorummet vid Haapajarvi station. - Parik
kala bangArd har forsetts med vattenledning 
och stationshu. et med varmevatten- och av
loppsledning samt hydroforanlaggning. 

Mekaniska avdelningen har utfort bl.a. fol 
jande: 

17 st 
167 
546 
275 
453 

nya axlar till drivbjulsatser for 
nya vev- ocb kopp lingstappar 
lok- hj u lsatser svarvats 
truck-
tender-

400 >> vagus- •> •> 
21 •> nya kolvstanger till cylindrar 

Malarv rk taden har bl.a. utfort: 
Fullsttindig mAlning av 98 lok 
Reparation •> •> 6 7 •> 
26 st vattenbehAllare for tendrar ocb 

0 •> angpannar har monjemAlat .. 

lok 

Till verkstaden bar l.mder Ar 1950 an kaffats: 
1 st press, 2 st svarvar, 1 boiTmaskin, l bank:slip
maskin, 1 svetsningsmaskin oob en ventilations
anlaggning. 

2) Vi d v e r k s t ad en iF r e d r i k s b erg 
bar bl.a. foljande arbeten utforts: 

30 •> 4-axliga III kl. dagvagnar 
13 >> •> konduktorsvagnar 
27 •> •> varm- och kylvagnar 

300 >> 2- tackta godsvagnar 
25 >) >) oppna )) 

100 >> •> grusvagnar 
32 3- •> cisternvagnar 

1 isbyvel 
4 >> svangbord har tillverkats och 
2 •> elektrifierats 

Ovriga arbeten, som bor omnamna<>: 

2 st snoplogar reparerade 
2 >) bilar omandrade till ralsbilar 

26 •> cisternvagnar omandrats och reparerade 
1 >> svangbord reparerat 

820 •> personvagnar fullst.- reparerade 
327 >> snabb-

59 •> skad.-

Verkstaden har anvant 3 988 ton sH\.1, 1 445 
ton g jutjarn och stAl. 

Till verkstaden har under Ar 1950 anskaffats 
foljande nya arbetsmaskiner: 

2 st pelarborrmaskiner, l hyvelmaskin, 1 
svetsningsmaskin, 1 cirkelsag, 1 flakt, 1 traktor, 
l lyftblock. 

3) Vi d v e r k s tad en i A b o har, forutom 
de sedvanliga reparationsarbetena pA lok och 
vagnar, bl.a. fOljande arbeten utforts: 

37 fullsta11diga- och 17 inrepannbesiktr.ingar 
vaxeltungor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 st 
vaxelkorsningar . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 
delar till dragstanger . . . . . . . . . . . . . . . 2 147 
motr~iler ... .. .. . ..... - . . . . . . . . . . . . 660 
stallverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 >> 
melianstanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 •> 
skyddskApor for killAs . . . . . . . . . . . . . . 950 •> 

bindskenor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 •> 
kannor av olika slag . . . . . . . . . . . . . . . . 1 672 •> 

ambar av olika slag . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
oljesprutor av olika slag . . . . . . . . . . . . 175 
sopskyfflar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 " 
ramar for vagnsadresser . . . . . . . . . . . . 980 » 
mar ken for plogning . . . . . . . . . . . . . ... . 345 >) 

tatningsringar av koppar och asbest . . 6 000 >> 

skorsstenar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 •> 
sotluckor ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 » 
k orsningsstali for ledningar . . . . . . . . . 2 700 >> 

s ignallyktor av oli.ka slag . . . . . . . . . . . 1 340 •> 
•> behAilare av olika slag . . . . . . . . 2 350 >> 

signallampor av olika slag . . . . . . . . . . 1 048 st 
gejdrar for lok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
glidplattor t ill tvarstycken for lok . . . . 62 
mellankopplingar tvarstycken for lok . 35 •> 

clragkrokar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 •> 
dressiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 •> 
s lapvagnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 •> 

Inalles har vid verkstaden forbrukats 974 ton 
stAl, 19. 7 ton messing gods och 1. 9 ton tackj arn. 
Verkstadens motorreparationsavdelning har flyt
tats frAn mAlaravdelningen till filarverkstaden 
ocb virkestorkningen till snickeriet. For vagns-
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a.vdelningens arbetsledare har ett kontorsrum 
inrattats. Larlingsskolan har grundligt reparerats 
och for vaxlingsavdelningen ha.r byggts avtrade 
och dessutom har cykelstiill anskaffats . 

Till verkstaden har under !\r 1950 anskaffats 
foljande nya arbetsmaskiner 1 st bankslipmaskin, 
1 st pneumatisk slipmaskin, 1 handborrmaskin, 
1 st hardhet matare, 1 st dammsugare och 2 st 
skruvlyftblock. 

4) V i d v e r k s t a d e n i V a s a har forutom 
de sedvanliga reparationsarbetena pll. lok och 
vagnar liven andra arbeten utforts av vilka bl.a. 
foljande mil. namnas: 

Fullstandiga A.ngpannebesiktningar . . 25 st 
och im·e » 13 •> 
ombyten av angpannor . . . . . . . . . . . . 11 >) 
reparerade fjadrar for Jok . . . . . . . . . . . 2 053 
pAsattning av nya lokhjulringar . . . . . 210 
insattning av nya tuber i lok . . . . . . . 4 103 » 

•> » >> flamror . . . . . . . . . 450 •> 
tillverkning av elektriska vinsohar . . . 10 » 
tillverkning av dorrar till lokstall . . . . 5 st 

Verkstaden har anvant ar 1950 inalles 77 ton 
stll.l samt gjutit 1 8 ton massing. Tapetsera.r
avdelningen har flyttats till vagnsavdelningens 
vindsvaning och darigenom erhA.llit rymligare 
ooh lju are arbetsrum. En del av verkstadens 
belysningsanordningar har omandrats till rorbe
lysning. 

Till verkstaden har under A.r 1950 anskaffats 
foljande arbetsma kiner: 1 st svarv, 1 gejderslip
maskin, 2 st kallsagar, 1 el. lyftblook, 1 st rikt
hyvel och 1 st snosmaltningsapparat. 

5) Vi d v e r k s tad en i U 1 eA. borg har 
forutom de sedvanliga reparationsarbetena pa 
lok ooh vagnar bl.a. foljande arbeten utfOrts: 

76 meter lll.ngt skyddsrack for overgangsbron 
vid Kemijarvi station. 

stationar reparationslave for kollyftan-
ordningar ..................... . 

svanganordning for valtningslave ... . 
gravtander till grav- och lyftmaskin .. 
kugghjul till gravma kin .......... . 
3-hjuliga dressiner ................ . 
lastningsbrygga .................. . 
kalkar ............ . ........... . . . 
bultar .......................... . 
omandring av loktendrar till brandt-

endrar ........................ . 
ooh foljande reparerats: 

1 st 
I » 

49 >) 

10 >) 

25 >) 

I >> 
20 

642 

3 )) 

gravmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I st 
>>Demag>>-lyftblock . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 >> 
betongblandare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
pannor for pumphus . . . . . . . . . . . . . . . 2 
oentralvarmepanna . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 
motorpumpar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 •> 
el.klabb agar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 st 
forbranningsmotorer till klabbsll.gar . . 13 >> 
3-hjuliga dres iner . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 >> 
kalkar och karror . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 •> 
svarvning av vagns- och lokhjul summa 1 150 >> 

Verkstaden har anvant 73 ton stll.l och gjutit 
10.4 ton massing. Vid verkstaden har byggts 
ett nytt kontor for verkstadsingenjoren (89.4 m 2 ) 

och en ny fonadsbyggnad (108.9 m 2 ) av tra 
vid tra- och forrll.dsskjulen, inrymmande mat al 

for per onalen samt magasin for vagnslyft
ningsavdelningen och malarverkstaden. 

Till verkstaden har under ar 1950 anskaffats 
fOljande arbetsmaskiner: 

I st luftkompressor 
2 >> slipmaskiner 
2 » svarvar 
I >> •>Pullmax>>-plll.tsax och 
1 >> snosmaltningsapparat 

6) V i d v e r k s t a d e n i K u o p i o och 
vid densamma underlydande vagnsreparations
verkstaden i Pieksamaki har forutom de sedvan
liga reparationarbetena pa lok resp. vagnar bl.a. 
foljande utforts: 

a) Vid verkstaden i Kuopio: 

lager till koppling stii.nger for lok 
vev takar 

>> >> drivhjul >) 

vevstakar 
bussningar av olika slag ........... . 
smorjkoppar for lok ....... . 
lock till smorjkoppar >> >> ....... . 
fjaderbrickor •> ....... . 
Angdomar ....... . 
mellankopplingar ....... . 
dragkrokar » >> .. . .... . 
ledtappar till koppelstanger for lok .. . 

Reparationer enligt skild beatallning: 
barfjadrar for lok ............ . . 
bromstrianglar >> . . . . . . . . . . . . . . 
dragkrokar » ............ . . 
buffertar >> . . . . . . . . . . . . . . 
skruvkopplingar >> ............. . 

b) Vid vagnsreparationsverkstaden 
samaki 

sidoluckor till godsvagnar har till-
verkats ....................... . 

andstolpar till godsvagnar bar till-
verkats ....................... . 

bromsskor till godsvagnar har repare-
rats .......................... · 

oljedynhAllare fOr godsvagns lager 
reparerats ..................... . 

dressiner reparerats ............... . 

171 t 
418 

92 
4 » 

1 700 )) 
112 >) 

450 )) 
350 . t 

4 )) 
61 >) 

23 >) 

100 >) 

216 t 
43 )) 
45 )) 
36 >) 

19 >) 

Pie k-

190 st 

110 >) 

76 >) 

I 232 >> 
9 )) 

Till verkstaden i Kuopio har under ar I950 
anskaffats foljande arbetsma kiner: 

1 st el.motor, 1 st cylinderborrmaskin, 1 st 
maskinsax, 1 st bankslipmaskin och 

Till verkstaden i Pieksamaki: I st trasvarv. 
7) Vi d v e r k s tad en i H y vi n g e 

igAngsattes arbetet sommaren 1949. Under ar 
1950 har de s verksamhet utvidgats sa, att 
bl.a. antalet arbetare, vilket i januari 1950 ut
gjorde 237 redan i slutet av aret i december var 
296. Antalet lok, om verkstaden bor reparera 
steg under aret frll.n 82 till 105 st. Komplet
teringen av de olika avdelningarna i verkstaden 
har fortsatt under hela aret. Vissa avdelningar 
har t.o.m. varit overbela tade med arbete sAsom 
t .ex. pannverkstaden och maskinbearbetningsav
delningen, varvid. verkstaden varit tvungen att 
lata arbetet d.elvis utforas i tvenne skiften. 

Verkstaden ar huvudsakligen installd pa re
parationer av lokomotiv och angpannor, varfor 
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SJ tyng ta gods- och personta\l.g lok 
repareras vid ovannamnda verkstad. 

Arb ten, som utforts: 

montering av danska Tk 3-loken ... ... . 
bearb tning av cylinderlock .. . . ... . . 

•> slidhiickar .. ..... . .. . 

nurnera 

8 st 
30 )) 

110 >) 

Vid verkstaden h ar inalles anviints 172 ton 
sta\1.1 och gjut jiirn samt gjutstat 9 ton. 

Till verk taden har under A.r 1950 anskaffats 
fo ljande arbetsmaskiner m.m.: 

Antal arbetstimmar: 

1 st •>Ecco•> pruta, 5 st biinkslipmaskinet•, 1 
universalslipmaskin, 1 st slipma kin for spiral
borrar, 2 st bankborrmaskin 1', 3 st radialborr
maskiner, 1 st arborrmaskin, 5 st revolversvar
var, 1 st svat·v, 2 st universalfriisma ki.ner, 1 st 
pelat·hyvehnaskin och 1 st hydraulisk press. 
(100 ton). 

Under redogorelsearet har i huvudverkstiiderna 
arbetats med 6-dagars veckor. I allmiinhet har 
arbetet pagatt i ett skifte, men dock har det 
vid behov i vissa avdelningar vid olika verk
stader arbetats i tvenne skiften och pft. overtid. 

Antal a rbetstimmnr 

I huvudvcrkstiiderna. ....... ....... . .. ...... . 
I depavckstiiderna ... . . .......... . .. . .... . 
I elektriska vcrkstaden ..... .. .... ........ .. . 

Summa 

Tillverkningsviirdet: 

Ar 1050 

8 998 206 
1 321 451 

97 069 
10 416 726 

Till verlmingsviirdet 

I Ar 1949 

9 538 903 
1 604 410 

101 455 
11244 768 

I l\r 1948 

8 592 259 
1 477 434 

113 083 
10182 776 

l\r 1950 I Ar 1949 1 Ar 1948 

I huvudverk stiiderna . .... ..... . ... . .... .. .. . 
I depaverkstaderna . . ...... .. .. ... ..... ... . 
I elektriska verkstaden .... ....... .......... . 

Sttmma 

2 775 110 493 
245 660 315 
11351604 

3 032122 412 

2 461 663 54 
253 496 262 

10 291 314 
2 725 451 430 

1 891 77 297 
203 431545 

10 860 131 
2 106 069 973 

Total antalet arbetare vid s lut et av ll.ret 1950: 

Antal arbetnre 

l\r 1950 

1 huvudverkstiiderna ................. .... . . . 
I dcpaverk tiiderna ......... . .. ... . .. ..... . 
I elektri ka verkstaden ........ . .. .. .. . . .... . 

Summa 

Fran verkstadsskolorna har utdimitterats 59 
lokomot iveldare och 36 yrkesmiin. Nya elevavtal 
har uppgj orts m ed 68 lok omotiveldar- och 28 
yrk eslii rlingar . 

Elekt1·icitetsverk och elektriska anli:iggninga1·: 
nd r det gAngna aret har stat jamvagarna haft 

ett eget elkraftverk i drift endast i Helsingfors. 
Vid arets borjan fanns d t miniatyrelverk pa 
sex (6) trafikplatser av vilka fern (5), narnligen 
Kihnio, Hyrynsalmi, Ristijiirvi, Hiirkonen och 
Vaslmu elverk, vid land ortens e lektrifiering 
kunde slopas ocb anslutning ske till d e lokala 
elverkens stromfOrdelning. nat. For tillfallet ar 
endast miniatyrelverket a Linnankyla trafik
plats i drift. Vid Hankasalmi sags angkraftverk 
har under det gangna aret icke alstrats elektrisk 
en ergi utan h a lles kraftverket numera i reserv. 

I K ontiomaki blev under redogorelse a ret 
fardig en andra transformatorstation (40 kVA) 

4174 
75 

162 
5 211 

I A.r 1949 

4187 
877 
136 

5 200 

I ftr 1948 

4 017 
952 
144 

5113 

avsedd for stromdistribution till det i bangArdens 
n orra d el beliign a bostadsomrll.det och det dar
stiid es nyuppforda bostadshuset for 24 familjer. 
Monteringsarbetena vid den andra transfor
matorstationen (150 kVA) i K ouvola slntforde , 
varefter transformatorstationen kunde tagas i 
bruk. 

Ett projekt uppgjordes fOr att omandra 
spanningen v id transformatorstationen vid Ulea
borg mekaniska verkstad frll.n 3 kV till 10 kV. 

Genom elektrotekniska byrans forso rg fortsat
t es drifkontrollen vid d e egna elkraft. och trans
formatorstationerna p a samma satt som tidigare, 
likasa overvakacles trafikplatsernas stromdistri
bution och kontrollerades priserna pa elektri sk 
strom. 

Tack vare att landsortens elekrifi ring fort
gatt i glest bebodda trakter i norra o h ostra 
Finland, har aven statsjarnvagarna va1·it i till
fiille att lektrifiera ett rekordstort antal trafik-
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platser. Under det gangna Aret beslOt man 
namligen infora elbelysning pA foljande 43 
trafikplatser: Evajarvi, Hirvas, Jaatila, Joki
kyla, J ormua, Kallislaht.i, Kalvitsa, Kantala, 
Kerma, Kolkontaipale, Komu, Kotala, Kulunta
lahti, Kumiseva, Kuona, Mankala, Mantilo, 
Melalahti, Meteli, Mieslahti, 1\:Iurtomaki, Mynt
tila, Nivavaara, Onkamo, Paakki, Palojoki, Pal
tamo, Parkumaki, Piili, Pirttikangas, Raseborg, 
Rantasalmi, Ristimaki, Ristinpohja, Runni, 
Siikamaki, Soinlahti, Sukeva, Toivala, Varpanen, 
Vihtamo, Vihtari och Vuokatti. Tager man 
dessutom i beaktande de vid Raumo jarnvag, 
som den 1. 7. 1950 overflyttades i statsjarn
vagarnas ago, befintliga nio (9) trafikplatserna 
med elbelysning namligen: Eura, Eurajoki, Karra, 
Kauttua, Kiukainen, Panelia, Raumo, Voitoinen 
och Vuojoki, stiger de elektrifierade trafik
platsernas antal vid Arets slut till 580. 

De fiesta lokala elverken ha overgAtt till ett 
s.k. tariffenhetssystem, varigenom statsjarn
vagarna fAtt lov att erlagga betydande summor 
som anslutningsavgifter. Under det gangna aret 
har jarnvagsstyrelsen haft tillgA.ng till 5 miljo
ner mark for detta andamal. 

Bland utforda nybyggnads- och fornyelsear 
beten A tidigare elektrifierade trafikplatser mA 
namnas foljande: 

For att forhindra olyckor och oka arbetseffek
tiviteten bar riksdagen under senare Ar anslagit 
medel till jarnvagsstyrelsens forfogande i avsikt 
att infora stralkastarebelysning pA livligt tra
fikerade bangardar. SA-lunda har de stralkastarbe
lysning arbeten a bangardar som paborjades 
med medel som beviljades jarnvagssty:relsen a:r 
1949, slutfo:rts pa Haapamaki och pa Tammer
fors stationsbangard med resp . tva stralkastare
master samt dessutom en mast pa Viinikka ban
gard i Tammerfors och tagits i bruk under aret . 
Riksdagen beviljade dessutom under det gangna 
Aret jarnvagsstyrelsen ett anslag pa 23 milj. 
mark for samma andamAI och har strAlkastarebe
lysningsarbetena sa langt anslagen tillatit, pa
borjats pa bangardarna i Fredriksberg, Haapa
maki och Viinikka i Tammerfors samt stations
bangarden i Tammerfors, dar ytterligare tva 
stralkastaremaster komma att uppstalla pa varje 
bangard. Forbattringen av bangardsbelysningen 
A J oensuu och Villmanstrand bangardar medels 
stralkastare paborjades. Utover ovannamnda 
beviljade jarnvagsstyrelsen av de tillbudsstaende 
anslagen 3.7.milj. mark i och for uppsattning av 
en stralkastaremast pa Jyvaskyla och Kotlm 
bangard, vilka arbeten aven paborjades under 
aret. PA bekostnad av jarnvagsbyggnadsavdel
ningen paborjades arbetena pA en stralka tare 
mast till Rovaniemi bangard. Dessutom upp
gjordes under det gangna aret projekt pa stral
kastarebelysning for Seinajoki och Abo ban
gardar. Harutover utfordes under Aret jam
forande experiment med olika stralkastare och 
-lampor. 

Projekteringen, anskaffningen och monteringen 
av stark- och svagstromsanlaggningarna pa Hy
vinge mekaniska verkstad fortsattes jam ides 
med byggnadsarbetena. Under aret utfordes 
framst elinstallationsarbeten, som berorde smi
deribyggnaden, pannverkstadens forsta bygg-

nadsskede och fyra 24-familjers bostadshus. 
Varme- och kraftcentralens kraftanlaggningar 
forsattes i sadant skick att de motsvara nu
varande driftforhAllanden . 

Pa Hyvinge bangard nyordnades anslutnings
ledningarna och bangardbelysningen. 

Under det gangna aret utfordes diverse elins
tallationsarbeten pa flere trafikplatser. Salunda 
slutfordes de elinstallationsarbeten, som plane
rats av elektrotekniska byran, i de i Haapamaki, 
Fredrikshamn, Iisalmi, Kemi, Kontiomaki, 
Kotka, Kouvola, Fredriksberg, Abo och Virasoja 
belagna 24-familjers bostadshu en samt det i 
Tammerfors byggda bostadshuset for 50 familjer. 

Eldrivna svangbord byggdes i Kotka och Kou
vola samt Fredrik.sbergs fornyade svangbord 
togs i anvandning. Elektrifieringen av pumpan
laggningarna a Koklaks, Kouvola och Parikkala 
trafikplatser slutfordes och till Parkano pumpan
laggning bestalldes en elmotordriven pump. 
Cirkelsagen och vinschen vid Jeppo vedupplag 
omandrades till eldrivna. 

Med anledning av stationsbranden i Helsing
fors sommaren 1950 foretogs pa stationen repa
rationer av elektriska installationer, varvid sam
tidigt utfordes diverse omandringsarbeten. De 
elektriska anlaggningarna vid den i Uleaborg 
byggda forradsbyggnaden och den i Virasoja 
fardigblivna servicebyggnaden slutfordes. I 
Rovaniemi nya gods tation, som togs i bruk 
vid arets slut, blevo de elektriska installationerna 
nastan fardiga. A Siitama stenbrott installerades 
kraft- och belysningsanordningar. Belysnings
och kraftinstallationerna vid Orivesi nya lokstall 
och utvidgade bangard slutfordes till storsta 
delen. Fornyelsearbetena av elinstallationerna 
vid Piek.samaki lokstall paborjades. Likasfl. pa
borjades installationsarbetena vid jarnvags
byggnadsavdelningens nya reparationsverkstad i 
Vilppula. Regleringsarbetena av belysnings
och kraftin tallationerna vid Hankasalmi sag 
fortsattes och for att tillfredstalla energibehovet 
vid sagen bestalldes tva transformatorer med 
instrumentering for en ny transformatorstation. 

Elektrifieringen av den rullande materielen 
forstsattes . Under arets lopp blevo 43 vagnar 
med elbelysning fardiga·och i fyra vagnar installe
rades fullstandiga belysningsaggregat. 11 lok 
med elbelysning blevo fardiga och i 21 lok in
stallerades elbelysning. Fran Raumo jarnvag 
overgick till statsjarnvagarnas ago 11 vagnar 
med batteribelysning. Vid arets slut fanns det 
426 vagnar med fullstandiga belysningsaggregat, 
65 s.k. kopplingsvagnar, 18 vagnar med central
belysning och 12 vagnar med batteribelysning. 
Antalet elektrifierade lok var vid arets slut 300, 
av vilka sju var avsedda for tagsatt med central
belysning. 

Pa olika trafikplatser har utforts mindre 
tillaggs- och fornyelsearbeten av stark- och 
svagstromsanlaggningar, for vilka kostnaderna 
per arbete icke har overstigit mk 100 000: -, 
starkstromsarbeten sammanlagt 124 stycken till 
ett varde av mk 1 845 508: - och svagstroms
arbeten sammanlagt 80 stycken till ett varde av 
mk 566 965:-

Elanlaggningarnas underhAll har till storsta 
delen handhafts av jarnvagens eltekniska perso-
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nal; i vis. a fall har man dock ansett det vara 
ekonomiskt fordelaktigare att anlita utomstaende 
firm or. 

Linj arbetslagen uppreste 1 187 starkstroms
tolpar och 442 basforstarkrringar. 

Under ar 1950 forbattrades betydligt jarn
vagarnas forbindelsenat speciellt i form av nya 
telefonledningar. Pa banstrackorna Tammer
fors- Seinajoki och Kuopio- Kajana drogs sam
manlagt l 090 kilometer kopparledning. Till 
foljd av kopparbristen blev flere planerade och 
t.o.m. delvis finansierade ledningar icke byggda, 
vilket givetvis starl-et ptl.verkar den forbindelse
tekniska utvecklingen och indirekt jarnvagens 
allmiinna sakskotsel. 

Telegrafledningarna fordubblades till telefon
ledningar ptl. banstrackorna Kotka- Kuopio, 
Haapamaki- Va a, Karis- Hango, Suonenjoki
Iisversi och Nyslott- Pieksamaki. Satunda fick 
man nya telefonledningar, visserligen av jarn, 
till en sammanlagd langd av 1 364 tradkilometer. 
Telefonluftledningarnas samma.nlagda langd har 
okat med 2 37 5 tradkilometer, medan telegraf
luftledningarnas langd daremot minskat rued 995 
trll.dkilometer. 

D en arligen aterkommande reparationen av 
stolplinjorna utfordes sasom h elraparation pa 
3 613 och sasom liittreparation pa l 014 ban
kilometer. Harvid upprestes 7 866 forbindelses
tolpar och 678 basforstarkningar samt flyttades 
417 forbindelsestolpar. For aret 1951 marktes 
9 940 stolpar. D a man vid de utforda arbetena 
anvant ig av enbart impregnerat material, och 
vid linj ebyggandet stravat att tiWimpa den mo
derna forbindelseteknikens fordringar betraffande 
alterneringsscheman och byggnadsnoggrannhet, 
kommer de resultat, som man vid linjearbetena i 
detta skede kommit till , att markbaz·t inverka 
pA det i framtiden utformade moderna jiirn
vagsforbindelse systemet. 

J arnvagarnas linjearbetslag reparerade jarn
vagarnas forbindelse- och signalledningar 34 157 
tradkilometer samt post- och telegmfverkets 
ledningar 41 526 trAdkilometer, sammanlagt 
75 683 tradkilometer. 

Kabel installationerna forsvarades av material
brist; endast de nodvandigaste kabelforlagg
ningarna kunde utforas. 45 trafikplatser blevo 
delaktiga av kabelinstallationer. 

D et forsta telefon- och s ignalsystemet hos 
statsjarnvagarna, som uppfyller moderna krav, 
installerades i U leaborgs nya lagerbyggnad. Till 
systemet hor bl.a. automatisk telefonoentral, 
personsokaranlaggning samt en brandalarm
central. 

Under aret installerades tva nya uranlagg
ningar, ett inbrottsalarmsystem, tva hogtalaran
Higgningar for betjaning av allmanheten och en 
anlaggning for ett centralstallverk, ett stort 
korskopplingsstativ for en central och tre sma 
stativ. 

T elefoncentralernas antal okades med 24, de 
till statsjiirnvagarnas telefonnat horande tele
fonerna okades med 163, medan de inkopplade 
telegrafapparaternas antal minskades med 102. 

Pa 12 trafikplatser installerades telefoner, 
vilka kopplades till de lokala telefoncentralernas 
nat. 

Underhtl.llsarbetena av forbindelseredskap och 
-anlaggningar har utfort av jiirnvagens for
bindelsetekniska per onal. 

Pa tvA trafikplatser har man byggt halvauto
matiska vagkorsningssignalanliiggningar och pi\ 
en trafikplats har en sadan omandrats och 
kompletterats. PA en trafil>plats har ett ·torre 
kompletterings- och omandringsarbete ut.forts pA 
si.ikerh etsanordningarna och m indre nybyggnads
arbeten pa 27 tt'afikplat.ser. 

Underhallsarbetena har utforts av jiirnvag ns 
sakerhetstekniska per onal. 

Arbetstimmamas antal i e lverkstaden utgjorde 
97 069 timmar. Arbetarnas och elevernas antal 
var i medeltal 41, tillverkningsvardet var mk 
ll 351 604: - . Storsta delen av verksamheten 
utgjordes av reparationsarbeten. Sasom exempel 
ma namnas 262 ackumulatorer, 1 338 diverse 
svagstromsapparater, 20 rakne- och skrivma<>ki
ner, 792 stamplar, 145 delar till elektriska signal
och sakerhetsanordningar, 293 telefonapparater, 
64 telefoncentraler, 85 radio-, forstarkar- och 
barvAgsapparater, 51 ur, 94 elmotorer, 736 
starkstromsapparater, samt l 026 tryck-, hastig
hets- och overhettningsmatare. Harutover repa
rerades diverse apparater, arbetsredskap och 
apparatdetaljer till ett antal av 9 080 stycken. 

Av nya fabrikat rnA namnas den pa e lverk
staden projekterade tAgexpedieringscentralen, 
vars modelltyp blev fardig, varefter fabrikatio
nen paborjades, tidigare namnda korskopp
lingat' och hogtalaranlaggningen for centralsta!l
verket. Vidaro tillverkades 46 konsoler, 5 skriv
och arbetsbord, 3 stolplyftblock, 51 stolar och 
pallar, 288 hyllor, skAp och lador 377 kabel
boxar och 46 ledningsrannor. 

Pa grund av inko=a ansolG1ingar om till
stand for ledning. korsningar gavs under arets 
lopp tillstand till 207 starkstroms- och 208 
vagstromskor ningar. 

Pa grund av installation ansokningar gavs i 
110 fall tillstand att montera belysningsled
ningar och i 69 fall tillstand att montera tele
fonledningar i byggnader inom jarnvagsomr ll.d et . 

Pa atgard av elek trotekniska byran foran
staltades 177 och ptl. atgiird av baningenjorerna 
23 granskningar av korsningar samt darj a mte 
pa Atgard av elektrotekniska byran i 143 fall 
granskning av elektriska installationer. 

Ar 1951. 

LokomotivkonstruktionsaTbeten: Under be-
rattelsearet fortsattes uppgorandet av de fore 
gaende ar pAborjade r itningarna till roststavar av 
gjutjarn, och nu konstruerades de fOr Hkl-, 
Hk2-, Hk3-, Hv1-, Tld-, Tk2- och Tv2-loken . 

Da man foregaende ar for lokens och tend
rarnas draganordningar hade konstruerat en ny 
fOrstarkt dragkrok, rna te man, till fol jd av 
denna andring, pAborja nya sammanstallningsrit
ningar till draganordningar for de olika lok 
serierna. Under berattelsearet utfordes detta ar
bete for Hvl-, Hv2-, Hv3-, Hrl-, Tk3- och Tv l 
lokseriernas del, och i samband harmed stan 
dardiserades andra til l d!'aganordningen horande 
delar i den utstrackning det var moj ligt . 
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DA de gamla blandtags- och godstagsloken, 
namligen av Tid-, Tk2-, Sk1-, Sk2- ooh Sk3-
loken, allt mera borjade anvandas som range
ringslok, konstruerades for dessa lok, som hjalp 
for bromskarlarnas arbete, fotsteg fastsatta i 
buffertbalken _ 

Sedan den av maskinbyrlm tillsatta kommitten 
flitt fardigt sitt for. lag om pA loken behovliga, 
redskap ooh bruksartiklar och deras andaminsen
liga placering i lokon, borjado man, for de olika 
lokserierna uppgora ritningar, for att fa redskaps
skapen i tidsenligt skiok. Under berattelseliret 
undersoktes fortfarande mojligheterna att in
ratta en sa kallad skredport i tendern for vedin
tagning, dock utan att na ett slutligt avgorande 
beroende pa, att, dA bland linjepersonalen sa 
mlinga olika Asikter rlidde, det visade sig mycket 
svart, att na en losning som tillfredsstiillde alla. 

Aven detta Ar uppgjordes ett anmiirkningsvart 
antal ritningar till de i Forenta staterna inkopta 
Tr2-loken. Av ritningar rorande angpannan rna 
nttmnas, uppgorandet av ritningar till svetsad 
staleldstad samt till bakgavel och sadelplllt. 
Fullstandiga arbetsritningar uppgjordes till av
stangnings- och regleringsventiler horande till 
ventilstiillet, samtidigt observerande de till 
denna grupp horande olika delarnas och deras 
gangors standardisering. Vidare uppgjordes rit
ning till, for denna lokserie genom svetsning 
tillverkad angsamlare och di:irtill horande direktiv 
for varmebehandling samt arbetsritningar till 
atthardade vev- och koppeltappar. DA fore

gaende Ar ritningar uppgjorts till friimre styrning 
for kolvstang, uppgjordes under berattelsearet 
iiven ny ritning till framre cylinderlock, i vilken 
beaktats de andringar i konstruktionen, av 
locket, som foranletts av ifrAgavarande friimre 
styrning. En speciellt stor grupp bildade rit
ningarna, uppgj orda for reparationsiindamAl, till 
olika delar av den maskinella kolmatningsanord
ningen, stokern. Ritningar till den tillhorande 
angdrivmekanismen paborjades aven. 

Uppgorandet av de foregaende Ar pAborjade 
ritningarna till Pr2-lokens angpanna fortsatte .. 

Till den under byggnad varande roterande 
snoplogen uppgjordes ritningar till ploghjulets 
rusningsregulator, pa basen av det frAn Sverige 
erhallna materialet. Den namnda snoslungan 
kommer att anvandas pA snorika bandelar, fOr 
att avlagsna sno frAn spAret med hjalp av det 
i plogens framdel befintliga Angdrivna roterande
ploghjulet. 

Till angpannan i Vr4-loken, inkopta i Forenta 
staterna, paborjades uppgorandet av ritningar 
till omandring av pannorna till overhettnings
pannor. Av ifrligavarande ritningar mA namnas 
ritningar till friimre och bakre tubplaten, over
hettningsroren och genom svetsning tillverkad 
Angsamlare for overhettaren. 

Da bromsklotsarnas reglering, i Hrl- och Rv3-
lokens tendrar, har varit svar och tidsodande 
darfor, att den maste goras med en med gangor 
forsedd skjutstang, andrades dessa loks broms
anordningar sa, att istiWet for gangadskjutstang 
monterades en med hal forsedd stang, med till
hjalp av vilken justeringen av bromsklotsarnas 
lage numera kan forsigga betydligt snabbare. 
Da Hv2-loken och en del av Rv3-loken har 

foraldrade vev- och koppelstanger. har for dessa 
loks del uppgjorts nya ritningar till ifragavarande 
stanger, and.I·ande konstruktionen sa, att den 
motsvarar nntida tillverkningsmetoder. Till de 
namnda Tv1- och Hv1-loken uppgjo1·des rit
ningar till med s.k . kiltegel forsedd eldbrygga, 
for att minska antalet olika eldbryggsstenar 
samt underli:itta monterandet av eldbryggan. 
Da jarnvagsstyrel en under berattelsearet be
stallde sammanlagt 32 st Trl-godstagslokomo
tiv, av vilka inhemska lokomotivfabriker till
verkar 12 och den tyska firman Arn . .Tung Lo
komotivfabrik G.m.b.H. 20 st, var det motiverat, 
att utfora kontroll av alla redan tidigare utforda 
ritningar, for att fa tillstand de nodvandiga, 
befintliga konstruktionsandringarna och forbatt
ringarna. 

Under berattelseAret uppgjordes en del rit
ningar till delar av 8. 5 mm Sellers-injektor och 
Assa-smorjpump. 

I enlighet med arbetsordningen overvakades 
de nya lokomotivens tillverkning hos Tampella. 
Under beriittelsear t blev i denna fabrik de 
sista 3 Ioken, av de 6 Tr1-loken bestallda 1947, 
fardiga. Provkorningar med de namnda tre 
loken utfordes och de insattes i trafik. 

VagnskonstruktionsaTbeten: Ar 1951 nedlades 
pa personvagnarnas konstruktion och fOrbiittring 
mer arbete an under foregaende ar . De med 
stoppade rorsoffor inredda saval vanliga som 
med sjukavdelning forsedda 4-axliga 3 klass 
dagvagnarna, litt. Ei, blev nii.stan helt konstrue
rade. Det foregaende ar paborjade konstruktions
arbetet till 3 klass sovvagn, lit.t Em, slutfordes, 
arbetena pa 2 & 3 kla s sovvagn litt. CErn, och 
1 & 2 kl. sovvagn !itt. Cm fortsattes. Pro
jekteringsarbeten till I &2 klass dagvagn, litt. 
Ci och till 2 & 3 klass dagvagn litt. DEi, aven
som till 2 klass 4-axlig dagvagn, litt. Di, pA
borjades. Placerandet av kafe-avdelning i de i 
trafik varande Ei-vagnarna tmdersoktes . 

For konstruktion av godsvagnar nedlades 
under det gagna aret mindre arbete an under 
foregaende Ar. Dock gjordes ritningar till ti:ickta 
godsvagnar, litt . Gb och litt . Ga. Fortfarande 
fortsattes arbetena pa storgodsvagnen med 120 t 
barighet. Nya sandtransportvagnar med auto
matisk tomning projekterades. For maim trans
port fran Otanmaki gruva uppgjordes projekt 
till en ny special malmtransportvagn. 

For specialvagnarnas del nadde konstruk
tions- och ritningsarbetet till den ensidiga 
snoplogen sa langt, att dess byggande kunde 
paborjas. Ritningarna rorande post- och te
legrafstyrelsens bostadsvagn for linjearbetare 
blev fardiga. 

Bland allmanna projekteringsarbeten gallande 
vagnarna, kan niimnas den nya skruvkopp
lingen med minst 85 t brottbelastning. Som 
andra till denna grupp horande arbeten upp
gjordes ritningar till draganordningar, hjulsatser 
mm dyl, vilka ersatte slitna och i ritningstek
niskt han eende foraldrade ritningar, eller dar 
det projekterats tekniska forbiittringar till olika 
konstruktions-organ. 

Som specialarbeten gjordes, utover vagnsar
beten, ritni.ngar till drivmekani men for loko-
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motivens vandbord isynnerbet ti ll 25 m:s vand
bord. Belastningsritningar utfordes aven. 

Ritningar till de tidigare hos privata firmor 
bestallda motorvagnarnas och -lokens specia l
delar uppgjordes fortfarande, samt gjordes 
iindringsritningar for bilar som fran personbil 
skulle andras till sparbil. For motorvagnarnas 
del kontrollerades avon de tidigare fran annat 
hall bestallda Dm3· och Dm4-motorvagnarnas 
ritningar. 

I enlighet med arbetsordningen utfordes mot
tagningsgranskningar, varvid bl a tillverkningen 
i Fredriksbergs verkstad av nya vagnar och de
ras hjulsatser overvakades, samt speci lla detalj 
tillverkningar i privata firmors verkstader, bl a 
verkstallandet av de forsta fii.rdigblivna motor
vagnarnas fo1·sta provkorningar. Dessutom gjor
des leveransforfragningar och behandlades er
hallna leveransanbud, vilka asyftade 5 st diesel
hydrauliska motordragvagns-, 3 st motortag
satts om 3 delar och 3 st diesel-vaxelloks leveran
ser . Leverantorer blev Lokomo Oy for tokens 
och Valmet Oy Lentokonetehdas for motor
vagnsmaterielens del. 

Verkstiiderna: Antalet huvudverk tiider vid 
statsjarnvagarna under ar 1951 var 7, namligen: 
i Hyvinge, Helsingfors, Fredriksberg, Abo, Vasa, 
Uleaborg och i Kuopio. Dessutom bor niimnas, 
att vagnsreparationsverkstaden i Piek iimaki ar
betar som en sarsl<ild avdelning till Kuopio 
verkstad. 

Forutom de sedvanliga reparations- och for
nyelsearbetena pA lok och vagnar har huvud
verkstiiderna under ar 1951 utfort avon andra 
arbeten bland vilka foljande siirskilt rnA niimnas: 

1. V i d H y v i n g e v e r k s t a d bar till
verkats bl.a. 

100 st . delar till kolvslider 
600 •> tappar till tondorbromsinrattningen 

65 •> slidhackar till Tr 2 
150 » proppar for pannspolning av Tr 2 

7 5 >> fjaderhiingslen 
387 siikerhetsproppar for Angpannor 
200 •> munstycken till smorjningsslangar 

Verkstaclen bar anvi:int stal 305 ton, messing 
9 105 kg och vitmetall 4 850 kg. 

Nybyggnaclor: Pannverkstadens forsta bygg
nadsetapp bar slutforts och 2 st 24-familjers 
bostadshus har uppforts. 

Foljande nya arbetsmaskiner har anskaffats 
till verkstaden: 

1 st Atlas·hjulpress 600 ton. 
1 •> mat- och borrmaskin for kopplingsstanger, 

Stra. mann 
1 •> pelarborrmaskin PP·32 
1 •> kallsag 
1 >> plAtsax 
1 >> universalsax 
1 •> mat- och borrmaskin for hjulsatser, Stras-

mann 
I slipmaskin for kuli>sbAgar 
1 hjulsvarv, Liclkoping 
1 efterskarningssvarv, l\1. F. Heirl 
1 graveringsmaskin 

5 sliproaskiner, Lappe 
3 l. 5 tons el. lyftblock, Kone 
1 •> nitvarmare Z.N.V.322 
1 >> motorspruta API-120 
2 lopkranar 2 x 25 tons. 
2 10 
1 )) 20 

2. V i d H e 1 s i n g f o r s v e r k s t a d 
forda arbeten rnA foljande sarski lt namnas: 

ut-

Installationer av elektrisk belysning 
enl . turbogeneratorsystem 

Tillverkning av bromsklossar ..... . 
>> skor till bromsklossar 

buffertbuvuden .... 
dragkrokar 

>> takstagbultar 
Reparation av pass-vagnsfjadrar 

•> gods- >> 

(fullstandig) av angpannor 
av Steinmiillerpannor 

Rapid-

28 st 
67 984 
77 951 

1 000 
3 121 
4 408 >) 

1 066 >) 

12 598 
73 

3 
5 

Verkstadens serviceavdelning har installerat 
full tiindiga vatten-, varme- och avloppsled
ningar i 13 st jarnvagsbyggnader i olika delar 
av landet, 

bar reparerat accumulatorvagnar . . . . . . 235 st 
och griivrnaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 >> 

Verkstaden bar anvi:int stA.l 495 ton, gjutit 
tackjarn 3 588 ton, messing och brons 90 ton 
och vitmetall 4. o ton. 

Foljande nya arbetsmetskiner bar anskaffats: 

1 st bankborrmaskin 
1 >> elektriskt lyftblock 
1 •> hydraulisk press och 
1 >> c irkelsag 

3. Vi d Fred r i k s b ergs v e r k s tad 
har byggts foljande nya vagnar: 

6 st Em-sovvagnar 
2 arbetar-bostadsvagnar 

23 Gg-varm- och kylvagnar 
17 5 •> HDK-godsvagnar 

11 •> Sfc-cisternvagnar 
9 >> Gm:~:- och 
5 >> Sgv-

Verkstaden har reparerat 5 snoplogar och 3 st 
svangbord samt elektrifierat 6 st sviingbord. 

Verk taden har anviint under Ar 1951 

sti\.1 .... ............. . ..... .... . 
gjutjiirn ....................... . 
messing och brons ............ . .. . 
samt dessuton gjutit 
messing och brons .... . ...... .... . 
vitmetall ....................... . 

3 319 ton 
1 079 

31 

37 
49 

Foljande nya arbetsmaskiner har anskaffats 
till verkstaden: 

1 st pre s 
2 •> nitvarmare 
1 •> friisma kin 
3 >> s lipmaskiner 
1 >> kedje- borrstammaskin 
1 •> byvelmaskin for tra och 
1 >> e lektriskt lyftblock 



4. 'Tid Abo v c r k s tad hat· ti ll verkat 
bl.a.: 

vaxeltungor 
vaxelkorsningar 

823 st 
554 1) 

3 455 1) 

1 320 I) 

610 I) 

1 775 
1 393 

delar till dragstiinger fOr vaxlar 
bindskenor for vaxlar 
skyddskltpor for kill A till vax lat· 
kannor av olika slag 

7 )) 
75 I) 

I7 I) 

ly k tor •> 

dre siner 
yagnsstopparc 
gejdrar 

Verkstaden har anvant: 

stltl . .................. . ....... · .. 
g jutj iirn ................. .. ...... . 
samt dessutom gjutit 
gjutjiirn . . ....................... . 
roes ing och brons ... . ............. . 
vitmetall ........ . ............... . 

5 6 ton 
I29 

2 
19 

8 

Foljande nya a rbet.smaskiner har anskaffats: 

6 •> , lipma kiner 
I >> polermaskin 
1 >> luftkompressor 
4 svarvar 
2 nithamrnru·e och 
1 •• borrmasl'in 

5. Y i d Y as a v e r k s tad har t illverkats 
bl.a.: 

67 st 
2 

13 
150 >) 

nya fjiidrar 
fullst .. skor tenar 
bromsinrattningar for vinscher 
delar till v edmltttsvagnar 

Verkstaden har anvant: 
stal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ton 
gjutjiirn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
messing och bron . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
samt dessutom gjutit 
messing och brons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
vitmetall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Nyinstallationer. I vagnsavdelningen har in· 
staller ats rorbelysning. Kraftstrommen har 
andrat fr ltn 500 V till 380 V och for d etta 
ii.ndamal har ny transformator an kaffats . 

Verkstaden har erhAllit foljande nya a rbets 
maskiner: 

6 st el.motorer 
3 •> slipmaskiner 
I •> borrmaskin och 
1 •> magnetavskiljare 

6. v i d u l e a b 0 l' g s v p l' k s t a d har 
t ill verkats bl.a.: 

I 0 st dressiner 
3 •> domkrafter 

och r eparerats 
2 st. snoplogar 

I1 » dressiner 
10 •• el.c irkelsagar 

9 4713 -55 

65 

Verkstaden har anviint: 

sMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ton 
messitlg och brons ........ ... ... . ... 12 
samt gjutit messing och brans . . . . . . . . 10 

Som nybyggnad mlt namnas arbetsledarens 
kontor (IO. 5 m 2) i maskitlavdelningen. 

Foljande nya a1·betsmaskiner har anskaffats 

I st kallsag och 
I » svarv. 

7. V i d K tL o p i o v e r k s t a d och vid den
samma underlydande P i e k s a m a k i v a g n S· 

r e p a r a t i o n s v e r k s t a d bar forutom d e 
sedvanliga Jok- och vagnsreparationerna ut
fort foljande iirskilda arbeten: 

a) Vid Kuopio verkstad har t illverkats bl.a.: 

I 905 st stltlhylsor av olika slag 
22 •> gnistnat 

303 >> ledtappar till kopplingstanger for lok 
264 •> vevstakslager for lok 
404 » lager av olil'a slag for lok 
300 •> motfjadrar ti ll eldstadsluckor for Jok 
3I4 » barfjadrar for Iok 

62 11 bromstrianglar 

b) Vid Pieksamaki vagnsreparationsverkstad 
har tillverkats bl.a.: 

710 t vagn tolpar 
365 •> >> -sidolucko1· 

8 * vitldfA.ng for lokfon ter 
och r eparerats: 
76 st bromsskor 
12 1) dressiner 
28 brandsprutor 

I 377 smorjdynshallare for lager 
750 blliferthuvuden · 
332 •> bottenplattor och 

83 •> lagerboxar 

Foljande nya arbetsmaskiner har anskaffats 
t ill Kuopio verkstad: 

I st el.ly ftblock 
1 » radialborrma kin 
1 •> gangskarningsmaskin och 
1 1) svarv 

och t ill Pieksamaki vang reparationsverkstad: 

1 st el.lyftblock 
1 >> cirkels!\g 
I >> lllitfjaderha mmare 
I •> hyvelmaskin for tra och 
2 •> vagnsinl1alnings pel. 

Kuopio och Pieksamaki verkstader har anvant 

st!\l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 ton 
messing och bron s . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
vitmetall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kuopio verkstad har gjutit messing och 

brons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
vitmetall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

Under redogorelsearet har i huvudverkstaderna 
arbetats med 6-dagars veckor. I allmanhet har 
arbetet pA.glttt i ett skifte, m e n dock har d et 
vid behov i vissa avdelningar vid olilta verkstader 
arbetets i tvenne skiften och plt overtid. 
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A n t a 1 a r b e t s t i m m a r: 

Antal arbetstimrnnr 

Ar 1951 

l huvudverkstaderna ............... ...... .. . 
I dcpil.verkstaderna ..... .. ... ............. . 
I eloktriska verkstaden . ... ...... ... ........ . 

Total summa 

T i l l v e r k n i n g s v a r d e t: 

8 829 323 
1 419 042 

97 956 
10 346 321 

19f>O 

8 998 206 
1 321 451 

97 069 
10 416 726 

I Ar 1949 

9 538 903 
1 604 410 

101 455 
1124-l 768 

Tillverkningsviirdct 

Ar 1951 I Ar 1950 I ~r IIH!l 

1 l11wndverkstiiderna ....................... . 
I depAvorkstaderna ... . ................... . 
T ele ktriska verkstaden ... . . .... .. ..... ... . . . 

Total summa 

3 344 059 046 
344 569 515 

20 586 642 
3 709 216 203 

2 775 110 4flR 
245 660 315 
11351 604 

3 032 122 412 

2 4G1 663 854 
253 496 262 
. 10 291 314 

2 'i2ii !51 430 

Total antal arbetare vid slutet av Aret 1951. 

Antal arbetare 

ar 1951 

I buvudverkstaderna ....................... . 
I depAverkstaderna ....................... . 
I elektriska verkstaden ..................... . 

Total summa 

Fran verkstadsskolorna har utdimitterats 60 
lokomotiveldare och 25 yrkesman. Nya elevav
tal har uppgjorts mod 75 lokomotiveldar- och 
35 yrkesliirlingar. 

Elektricitetsverk och elektriska anlaggninga1·: 
Statsjarnvagarna har under dot gangna Aret 
haft ett eget elverk i drift endast i Helsingfors. 
A Linnankyla trafikplats driver SJ numera ett 
miniatyrelverk. Angkraftverket vid Hankasalmi 
sag hat· under det gAngna Aret icke alstrat elekt
risk energi utan fortfarande hallits i reserv. 

Fran statsjarnvagarnas nyanskaffningsfond, 
som grundats i borjan av ar 1951, har under 
det gangna Aret till elektrotekniska byrans for· 
fogando stallts 6 800 000 mark for starkstromsan
laggningar, 6 000 000 mark for forbattrande av 
passagerarvagnarnas elbelysning och 55 000 000 
mark for modernisering av telefonforbindelserna. 
Da for byrAn aven i budgeten reserverats be
tydande anslag har under det gAngna Aret ovan
ligt mAnga bAde starkstroms- och svagstroms
arbeten kunnat utforas ellor pAborjas. Ur de 
bi fogade grafiska framstallningarna framgar 
vilka anslag, som stAtt till elek tl'Otekniska byrAns 
forfogande under aren 1932-1951. 

I Oulu transformatorstation slutfordes span
ningens omand!'ing fran 3 kV till 10 kV. I UleA
borg mekaniska verkstad blev omandringen av 
motordriftspanningen frAn 500 V till 380 V till 
storsta delen fi:i.rdig. Omandringen av transfor
matorstationernas spanning i Kuopio och Fred-

4165 
910 
143 

5 218 

I Ar 1950 

4174 
875 
162 

5 211 

l ll.r 1949 

4 1 7 
877 
136 

li 200 

riksbergs verkstader pabot·jados och forsta skedet 
av motsvarande omandringsarbeten i Vasa me
kaniska verkstad slutfordes. Transformator- 1 

stationen vid Hankasalmi sag blov fardig och 
fordelningstavlan i Riihimiiki transformatorsta
tion fornyades. Aven ombytet av spanni:ngen i 
de elektriska anlaggningarna i SJ:s bostadshus, 
Helsingfors, Runebergsgatan 27, fran likstrom 
125/250 V till vaxelstrom 220/380 V slutf6rdes 
under det gAngna aret . 

Genom elektrotekniska byrans forsorg fort at
tes driftskontrollen vid de egna olkraft. och 
transformatorstationerna pA samma satt som 
tidigare, likasA overvakades trafil<platsornas 
stromforbrukning och kontrollen av de olektriska 
stromprisen fortsattes. 

Genom att landsortens elektrifiering i glest 
bobodda trakter i norra och astra Finland fort
gMt, har statsjarnvii.garna fortfarande varit i 
tillfalle att elektrifiera ott betydando antal 
trafikplatser dar. Under det gAngna aret boslot 
man nii.mligen infora elbelysning pa foljando 23 
trafikplatsor: Hakasuo, Huttula, J aalanka., 
Jout. ijarvi, Kangaslampi, Kankari, Kivesjarvi, 
Koivio, Kyrola, Lirninpuro, Niemiskyla, Palo
suo, Partaharju, Puukari, Saarijarvi, Saunakal
lio, Taipale, Toysa, Valkeajarvi, Venetmaki, 
Vuolinko, Yliharma och Yltiii.. I beaktande av, 
att Tehtaanportti (Kuusankoski) plattform, vii
ken tidigare haft elbelysning, icke langre an
vants sedan den 1. 6. 1951, stigor do elektri· 
fierade trafikplatsernas antal vid berattelsearets. 
slut till 602. 



De i nol'!'a ch ostra Finland med statens 
hjalp grundade lokala elverken har fortsatt
ningsvis tillampat s.k. tariffenhetssystem och 
kravt statsjarnvagarna pit anslutningsavgifter, 
for vilka under det gA.ngna A.ret A.tgA.tt samman
lagt 5 240 835 mark. 

De lokala elverken synas aUt allmannare overga 
till tariffenhetssystemet, ehuru de ej alia fodrat 
anslutningsavgifter . For den forbrukade el
strommen bar man endast erlagt grundavgift 
enligt de utraknade tariffenheternas antal samt 
dessutom forbrukningsavgift enligt fOrbruka:ie 
kWh. 

Bland utforda nybyggnads- och fornyelsear
beten A. elektrifierade trafikplatser rnA. namna 
foljande: 

Inforandet av strA.lkastarebely ning pA livligt 
trafikerade bangArdar bar fortsatts . Under det 
gangna aret blev strA.lkastarbelysningsarbetena 
Hirdiga pA. foljande bangArdar: pa Haapamaki 
stationsbangll.rd, 1 mast, pa vastra delen av 
Kotka bangard, 2 master, pA. Fredriksbergs ban-

. gard, 2 master, pA Tammerfors stationsbangll.rd, 
1 mast, och pll. Viinikka bangll.rd i Tammerfors, 2 
master. Vid berattelseil.rets slut var foljande 
antal strMkastarmaster i anvandning: Haapa
maki 3, Kotka 2, Kouvola 4, Fredriksberg 3, 
Pieksamaki 2, Riihimaki 4, Tammerfors stations
bangard 3, Vii.nikka bangard i Tammerfors 3, 
Toijala 3 ooh Abo 1. 

Projekteringen, anskaffningen och monteringen 
av stark- och svagstromsanlaggningarna i Hy
vinge mekaniska verkstad fortskred jamsides 
med byggnadsarbetena. Pannverkstadsbyggna
dens bely. ningsanlaggningar b lev fardiga. Verk
stadens, speciellt pannverkstadens, kraftanUigg
ningar ocb teletelmiska anlaggningar utvidgades 
och kompletterades. I tva 4-vanings 24-familjers 
bostadshus blev elbolysningsanlaggningarna ftir
diga. 

De elektriska installationsarbetena de i J oen
suu och Kuopio byggda 24-familjers bostadshusen 
blevo fardiga. Lika a fullbo1·dades i Tammerfors 
belysnings- och kraftanlaggningarna i banav
delningens verkstad och de elektriska anlagg
ningarna i banavdelningens reparationsverkstad 
ocb klubblokalbyggnaden. tationsrestaurangen. 
station expeditionen ocb resgodsavdelningen i 
Tammerfors utrustades med lysrorsbelysning. 
Jordkabelarbetena vid Haapamaki bangard slut
fordes till storsta delen. Elektriska anlaggningar 
vid den nya delen av Haapami:iki lokstall (plats 
for 5 lok och bilstall) och vid SJ:s poliklinik in
stallerades. Vid Kajana stationsbyggnad far
digstiilldes jordkabellaggningen av anslutnings
ledningen ocb plattformbelysningen, varvid be
lysningsanlaggningarna pa bangardens sodra del 
samtidigt fornyados . I Raumo fornyades delvi. 
de elektriska anlaggningarna pll. bangA.rden oob 
i lokstallen. Vid Fredriksbergs verkstad for
nyades och utvidgades de elektriska anlagg
ningarna for briinslebebandlingsapparaturen m .m . 
Bangll.rdsbelysningen i Kouvola, Loimaa ocb 
Sotkamo samt kraft- ooh belysningsanlagg
ningarna i Kouvola verkstad utvidgades. For
nyandet av kraft- ocb belysningsanlaggningar i 
Helsingfors stationsbyggnad fortsattes, och appa
rat- ooh kopplingstavlorna (9 st) i administra-
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tionsbyggnadens viirme- och kraftcentral for
nyades. Kabellaggning av elektriska ledningarna 
i Kotka oljecisternomrll.de slutfordes. 

Elanlaggningarna i jarnvagsbyggnadsavdel
ningens reparationsvorkstad i Vilppnla blevo 
fardiga. Elanlaggningsarbetena i den i Rova
niemi byggda lok- och verkstadsbyggnaclen slut
fordes huvudsakligen. 

Eldrivna vandbord byggdes i Lahti, Peipohja, 
Tammerfors (bordet vid III stallet), Toijala och 
i Abo . Vedsdgningsbord i Ylivieska och i Rova
niemi blevo fardiga. Pumpanlaggningarna i Ori
vesi ocb i Parkano fardigstiilldes, samt for 
Joutsijarvi, Kemijarvi, Koivu, Laikko, Manty
harju, Pyhasalmi, Simo, Tervola, Vaala oob Vi
hanti pumpanlaggningar be talldes elmotordrivna 
pumpar. I stallet for de tidigare elpumparna i Vi
rasoja och Toijala pumpanlaggningar bestalldes 
elpumpar med storre effekt. Da man vid Lyly 
trafikplats byggde ett nytt vattentorn med storre 
behaJlare, anskaffades ooksa for Lyly pumpan
laggning en ny elpump . 

Elektrifieringen av den rullande materielen 
fortsattes. Under berii.ttelsearet blevo sju (7) 
vagnar med belysningsmaskineri fardiga, i sex (6) 
vagnar installerades fullstandiga belysningsagg
regat . Tr·e (3) lok med elbelysning blevo fiirdiga 
och elektr ifieringen av gamla lok fortsattes . Vid 
clet gangna arets slut farms clet 439 vagnar 
forsedda med fullstandigt elbelysningsmaskineri, 
65 s.k. kopplingsvagnar, 18 vagnar forsedda 
med centralbelysning, samt 12 vagnar forsedda 
med batteribelysning. Antalet elektrifierade lok 
var vid arets slut 331, av vilka ll.tta (8) voro 
avsedda for tA.gsatt med centralbelysning. 

PA. olika trafi1..-platser bar mindre tillaggs- oob 
fornyelsearbeten av stark- ocb svagstromsan
laggningar utforts, vilkas kostnader per arbete 
icke overstigit 100 000 mark; starkstromsarbeten 
sammanlagt 192 st till ett viirde av 2 956 464 
mark ooh svagstromsarbeten sammanlagt 56 st 
till ett varde av 784 405 mark. 

Elanliiggningarnas underball bar till storsta 
delen bandbafts av jiirnvagens eltekni. ka perso
nal; i vissa fall har man dock ansett det vara 
ekonomiskt fordelaktigare att anlita utomstaende 
firm or. 

Under ar 1951 astadkom man en betydande 
forbattring i jarnvagens forbindelsenat, genom 
att bygga nya kopparledningar mellan Helsing
fors-Tammerfors, R.iihimaki-Kouvola, Abo
Loimaa, Bjorneborg-Haapamaki ocb Seina
joki-Vasa stationer sammanlagt 1 500 tradkilo
meter och genom att installera nya linje-auto
mattelefonsystem pa bansrackorna Abo-Toi
jala, Toijala-Tammerfors, Tammerfors- Haapa
maki, Bjorneborg- Haapamaki, Riihimiiki
Lahti, Lahti-Kouvola och Lahti-Heinola. For 
dessa linjeautomattelefonsystem installerades 72 
telefoner . 

En ny jiirntelefontrll.d, av 65 tradkilometers 
langd, byggdes mellan Lahti-Heinola station r 
oob telegrafledningar kopplades parvis till tele
fonledningar mellan Kerava-BorgA., Inkeroi
nen- Fredrikshamn och Jyvaskyla-Aanekoski 
stationer samt mellan Imatra station och Vuok
sen bamn, varvid erholls 216 tradkilometer tele
fonledningar, ocb de dubbla telefonledningarna 
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mellan Helsingfors- Koklaks samt Vi lppula
Mantta stationer, sammanlagt 66 tradkilometer, 
alte1·nerades till telefonledningar. Mindre telefon
ledningar byggdes pA. olika orter· sammanlagt 
148 tradkilometer. Telefonledningarnas samman
lagda langd bar harmed under arets lapp okats 
med 1 995 tradkilometer, medan telegrafled
ningarna langd samtidigt minskats m d 1 427 
tradk:i lometor. 

tolpavstandet pa forbindelselinjerna har 
minskats till normal tathet pll. 50 bankilometer; 
stolpavstandet har pa en del stallen minskats 
till normal tathet pA 451.4 bankilometer, hel
reparationsarbeten har utforts pA 2 60:3. o ban
ki lometer och latta reparationsarbeten pa 1 155 
bankilomoter eller sammanlagt pa 4 260 ban
kilometer. Harvid restes 8 929 stolpar (vilka 
alla voro irnpregnerade), flyttades 1 070 stolpar, 
installerades tra tod for 2 181 stolpar, ba. for
starkning for· 36 stolpar, stag fOr 3 091 stol
par och sparrar for 13 269 sto lpar samt mii.rk
tes 9 053 stolpar·, vilka under Aret 1952 bor for
nyas. 

Jarnvagarnas linjcreparationsarbetslag repare
rade jarnviigarnas forbindelse- och signalled
ningar 34 486 tn'i.dkilometer samt post- och te
legrafverkets ledningar 41 430 tradki lometer, 
eller sammanlagt 75 916 tradkilometer. 

Nya jordkablar install erades pli 36 trafik
p latser sammanlagt 6 609 m och luftkab lar pli 
sju (7) tmfikp latser . amman lagt 2 018 m . I 
dessa kablar farms det sammanlagt 374. s trad
ki lometer. Flyttningar av gamla kabelniit och 
storre reparationer utfordes pa sex (6) trafik
platser . 

Under ar 1951 forbattrades jiirnvagens for
bindels n iit betydligt genom att fyra (4) nya 
enkanaliga barvagssystem instal leracles . 

PA tva (2) . tationer, samt pa Fredriksbergs 
Tangeringsb~tngard togs nya hogtalar ystem i 
bruk. Delvis togs ocksa Helsingfor·s stations 
stora hogtalarsystem i brule 

En automatisk brandalarmcentral, vilken upp
fyller de moclei·naste fordringar installerades i 
Hyvinge verkst ad. 

En ny tiduranlaggning, ett inbrottsalarmsys
tem och tva korskopplingsstativ for telefon
centraler installeracles. 

Telefoncentralernas antal okades med 24 och 
de t ill SJ:s nat kopplade telefonerna med 163, 
daremot m inskades de t ill telegrafl ecln ingarna 
kopplade telegrafapparaternas antal med 24. 

Pa initiativ av jarnvagen anskaffades for 26 
trafikplatser sammanlagt 30 ledningar, v ilka 
anslotos till de lok a la telefoncentralernas nat. 

L in jereparationsarbetslagen reste 1 594 kraft
stol par och installerade t r astod for 211 stolpar 
samt 196 basforstarkn ingar och marktes 1 160 
stolpar, v ilka u nder aret 1952 bor fOrnyas. 

Under det gangna aret byggdes bel- och halv
automatiska vagkorsningssignalanlaggningar pa 
tva (2) trafikplatser samt ombyggde och 
kompletterades liknande anlaggningar pa tva (2) 
trafikplat er . Storre kompletterings- och omand
ringsarbet.en av siikerhet.sorclningar utfordcs pa 
tva (2) trafikplatser och mindre nybyggnads
arbeten av sakorhetsanordningar utfordes pa 21 
trafikplatser dessutom utforcles sakerhetsanord
ningsarbeten p! kombinerade jarnviigs- och 
landsvagsbroar pa tva (2) trafikplatser. 

I samband med ovannamnda arbete.n byggdes 
115 km 3 mm 0 jii.rnleclningar och avlagsnades 
ur anvandning 10 km. 

Arbetstimmarnas antal i elverkstaden uppgick 
t ill 97 956 timmar. Arbetarnas och e leverna 
antal var i rnedeltal 41. och t ill verkni.ngsvardet 
var 20 586 642 mark. Stor ta delen av verksam
heten utgjordes av reparat ionsarbeten. asom 
exempel harpa rna narnnas: 22 telegrafapparater, 
260 telefoner, 51 telefoncentraler, 129 radiofor
stii.rkar- och barvagsapparater, 3 595 diverse 
svagstromsapparater eller de lar av dessa, 19 
skriv- och raknemaskiner, 663 stamplar, 39 
viigg- och nattvaktsUJ", 1 281 tryclrmatare, 135 
hastighets- och overhett.ningsmatare, 129 elmo
torer, 640 diverse starkstromsapparater, 125 
delar till signal- och sakerhetsanordnil1gar och 
19 dressiner·. 

Av nya fabrikat rna speciellt namnas, att pa 
elverkstaden projektemdes och byggdes en 
registrerande reaktionsindiceringsapparat. for 
psykotekniska laboratoriet, vilken mojliggor an
vandningen av ljudfilm vid lamplighetsprov. 
Apparaten ar den forsta i sitt slag i de nordiska 
landerna. Av olika bard, skap, hyllor, stolar, 
lador, m .m. ti llverkades 404 st, fack for frakt
mar ken 100 st, korskopplings- och centralsta.ll
verk 40 st, dressiner, stolplyftblock och hus
hallstegar 21 st, tage:l!.."Pedieringscentraler och 
vii..xelanordningar 35 st, apparater for inbrotts
skydd 13 st, kontakter for de sistnamnda 56 st, 
inredningar for redskaps- och bostadsvagnar 8 
st, jarnskydd for kablar, o li ka skyltar, k opp
lingslister m.m. 1 255 st, delar for diverse for
bindelseapparater 2 359 st, samt diverse art ik
lar och reservdelar 7 703 st. 

Betriiffande de inkornna ansolmingarna om 
tillstand for ledningskorsningar, gavs under clet 
gangna aret tillstAnd for 162 starkstroms- och 
182 svagstromskorsningar . Betraffande installa
t.ionsansokn ingarna gavs i 87 fall t illstAnd att 
montara belysningsledningar och i 93 fall till
staqd att montara telefon ledningar i byggnader 
inom jiirnvagsomradet. 

Pa atgard av elektrotekniska byran fora n 
staltades 61 och pa Atgard av baningenjorerna 
86 granskningar av korsningar samt pa atgard 
av elek trotekniska byran i 217 fall granskning 
av elektriska in tallationer. 
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V. FORRADEN OCH UPPHANDLINGEN. 

Ar 1949. 

Jl'orrdden. Vid statsjarnvagarnas forrAd var 
lagerbestAnrlets medelvarde under ar 1949 
4 119 496 400 mark, vilket belopp fordelade sig 
pA de olika forrAden sasom foljer: vid fonAdet 
i Fredriksberg 1 356 031 300, i Abo 473 233 800, 
i Vasa 397 240 000, i UleAborg 653 712 900, i Kuo
pio l 043 844 300 och i Helsingfors 195 434 100 
mark. Materialier frAn forrAden forbrukades till 
ett viirde av 6 456 756 400 mark och forsAldes 
till andra statsimiittningar samt enskilda foretag 
till ett varde av 290 327 100 mark. 

Upphandlingen. Till forraden inkoptes under 
Ar 1949 materialier till ett viirde av inalles 
6 598 058 200 mark. 

Fran utlandet importerades foljande varu
miingder: 

Antal ton Viinlc i mk 

Stenkol . . . . . . . . . . 144 334 461 293 272: -
Hjul atser . . . . . . . . 936 44 392 735:-
Hjulringar . . . . . . . . 1 015 99 069 367: -
Riils . . . . . . . . . . . . . 20 59 5 13 767 400: -
Jarn och tal . . . . . . 4 403 117 191 639:-
Jarnplat . . . . . . . . . 721 24 991 173: -
Oljor . . . . . . . . . . . . 5 954 55 185 685: -
Diverse materialier 414 312 529: -------------------------umma mk l 730 203 00: -

• tatsjarnvagarnas forrad hava under ar 1949 
emottagit 1 384 970 m 3 ved till ett pri.Fl av mk 
1 214 618 690: - eller i medeltal mk 877: 
per m 3 • Dessa mangder av brannved hava le
vererats av tatens branslebyn\ (VAPO). 

Ytterligare har V APO levererat slipers 850 456 
st till ett pris av mk 256 530 444: - timmer 
128 407.3 lm till ett pris av mk 12 899 667: - , 
samt tel fon- och telegrafstolpar 16 017 st till 
tt pris av mk 13 851 544: - , rotforstiirkningar 

2 465 . t till ett pris av mk 325 196: - , hagnads
stolpar 74 975 st till ett pris av mk 4 790 228: - , 
hiignadsslanor 39 405 st t ill ett pris av mk 
2 610 632: - , sagvirke 0. 6 5 std. till ett pris av 
mk 13 566: - och stockar 439 437 fot 3 till ett 
pri av mk 30 478 781: -for J Hankasalrni ag. 

Av privata leverantorer upphandlades under 
ar 1949 3 167.7 stds sagvaror. 

B1·anslejd_1·sorjningen. 

Ar 1949 mottog13 pa de olika konsumtions
platserna: 
Ved ............... -. - -- - -- -· 
Branntorv .. .... . ..... . ..... . 
Stenkol .... . ....... . .. . ..... . 

Konsumtionen var: 
Ved ........................ . 
Branntorv ....... . . .. ... . . .. . 
Stenkol ..................... . 

1 384 970 ma 
529 677 dt 

1 403 787 >) 

1 712 551 rna 
26 411 dt 

2 531 313 >) 

Ko tnaderna (lossning, lastning, travning, sag
ning och utgivning till lokomotiven av ved 
o.s.v.) : 

For ved . . . . . . . . . . . . . c:a mk 335 232 000: -
briinntorv . . . . . . . . 30 308 000: -
stenkol . . . . . . . . . . 91 300 000: -

Aven b1·iinnolja har anviints for lokomoti.ven 
under ar 1949 6 066 000 kg och utgivningskost
naderna ha stigit till c :a mk 984 700: - . 

Arbetareantalet var 
i borjan av ar 1949 1 778 samt 79 formi:in och 
arbetsledare 
i slutet av Ar 1949 1 652 samt 78 forman och 
arbetsledare 

Bri:insleutgivningsplattformer enligt viiltrings
principen ha uppforts samt nyanorrlningar av 
spar och anlaggningar utforts sll.som foljer: 

Utgivningsplatformerna for valtring i Abo och
Kotka ha grundligt fornyats och reparerats. 
Nya iiro under uppforande i Ylivieska och 01-
hava. Forslaget att. utgivningsplatformen i Fred
riksberg skall ombyggas, bar blivit godkant. 
I Kouvola och Riihimaki ha nya lastningsbroar 
for uppfordring av stenkol uppforts vid utgiv
ningsplatformerna. Elektrifiering av utgivningen 
genom valtring i t.. Michel och J oeusuu bar 
genomfort .. 

I Ylivieska har nyanordning av spAren ut
forts och i Jepua lo. sningsspAret forHi.ngts. Ny
regleringen av sparen vid kolutgivningeu i Frecl
riksberg har godkants. 

Fardiga utgivningsplatformer for valtring 
funnos i slutet av 1\.r 1949 till ett antal av 30 
samt trattformiga kolutgivning anordningar 6 . 

Dessutom ha utfortR en del smiirre forbatt.
ringar i utgivningsanordningarna samt repara
tion av platformerna. 

Fran vardverksamhetcn om.rado kan namnas 
att nya byggnader med tviittrum, matsalar och 
inkvarteringsmoj li.gh ter samt kontorsrum ha 
uppforts eller utvidgats a bl.a. foljande stationer: 
Nu~me , Pieksiimaki och Haapamiiki. 

Avon i lagerbyggnadernas tekniska anord
ningar i U leaborg ha gjorts vissa forbattringar. 

Anslagen for clessa i:indamal ha stigit till 16 
milj. mark. 

Hankasalmi scig. 

Sagverket har fortsattningsvis i t.Andsatts och 
torkanlaggning n for Agat Yirke och hyvleriet 
iiro i gang. Arbetarenas bostadsforhallanden ha 
forbattrat genom att istlmdsatta gamla bo
stiider och 2 st nya bostadsbyggningar ha fiir
digbyggt . 

Vid sagen har arbetats i tva skiften hela 1\.ret 
utom frAn den 8 juJi till den 23 augusti och fran 
den 18 till den 30 Reptember, dA st\gen stod pA 
grund av reparationer och arbetarenas SOllliDar
ledigheter. 

agen mottog under Aret foljande ·tock
miingder: 
frAn , tatens brfi.nslebyrll. 

privata .. ....... . ..... . 
ogna slwgshyggen ... . ... . 

439 437 fot 3 

74 798 
M97 492 ----------------------Summa 1 411 727 fot 3 
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Den forsagade stockmangden steg till 1 254 100 
kubikfot. 

Sagen levererade 3 981 standard briider och 
plankor, 747 standard sparrar och bjiilkar, 6 340 
m timmer, 9 028 st slipers, 32 420 m stallnings
plankor, 165 707 st vagnsstolpar, 10 983 dussin 
utskottsbrader, 300 561 st frostkilar och 44 426 
m 3 ribbvedssplint och sma mangder andra 
biprodukter. 

Arbetareantalet vid sagen var i mt-deltal 228 
QCh vid skogshyggena 4 7. 

Pt·oduktionskornmitt€m, ti ll vilken horde 3 
representanter for arbet givarna, 2 for befatt
ningsinnehavare och 5 for arbetarena, arnman
tdidde 5 ganger under arets lapp. 

SJ :s inriittning i Konnunsuo jo1· tillverkning 
av brannto1·v. 

Ar 1949 var inrattningens 10 verksamhetsar. 
For tillverkning av branntorv funnos sex 

redan ar 1940 anskaffade Anrep-maskiner. Av 
dessa ha tvl\, forsett med Jussi-Abenius-kombi
nation, vars andamll,l ar att spara arbetskraft 
och oka produktionen. En av maskinerna har 
stMt helt och hallet i brist pa arbetsfalt. Den 
under foregaende ar tillverkade och {1, mossen 
upplagrade briinntorven har varit till forfang 
for de andra maskinernas verksamhet, emedan 
branntorven pa g1·und av transportforbud ej 
kunnat bortsandas i lamplig tid, utan maste 
transporteras till annan plats for att upplagras 
och senare bortsiindas. 
Totalutgifterna voro . . . . mk 38 969 455: -
Tillverkad branntorv . . . . 15 700 ton 
Utraknat enligt dessa b e -

lapp erhalles som pris for 
lapp erhAlles sam pris 
for briinntorven per ton mk 2 484 : -

Da man granskar tillverkningskostnaderna 
bora foljande summor observeras, vilka ha upp
forts som orokostnader for brtinntorven, men 
vilka fordela sig pa flere Ar: 
1. PA grund av jiimvagssty

relsens brev N:o 1 710/ 
12 94 , ·21. 12. -48 fick ar
betare ej uppsagas, utan 
skulle at dem anordnas 
lampliga arbeten, de sattes 
foljaktligen i arbete med att 
utjiimna torkningsfalten o. 
dyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 1 246 000: -

2. Fullstandig reparation av 
tl'A angJokomotiv ..... . . . 

3. Rater . . . . . . ......... .. . 
4. Ma kindelar fran Lokomo 

Oy ................... . 
5. Byggnader och vagarbeten 
6. tackning av briinntorv for 

vintertransport 6 000 t. 
a. 21o: - ............. . 

7. Transport av branntorv 
som forhindrat rnaskiner-
nas verksamhet ...... . . 

8. Avsant 1 729 ton mera an 
som ti llverkats .... . .... . 

2 726 964: -
2 313 700: -

l 321 000: -
645 000: -

1 260 000: -

240 000: -

J 319 500:-

sammanlagt mk 11 072 164: -

Om man avdrager denna summa fran totalut
gifterna erhalle mk 27 897 291: - och u -
gaende frt\,n denna SlUUIDa Sasom pris per ton 
1 780: - . 

Summan fordelar sig pa o lika arbetsmoment 
pa ftiljande satt: 

I Arbetsledning och kon-
torspersonalens lOner . . rnk l 970 358: -
Resekostnader . . . . . . . . 51 700: -
Hyror, viirme, belysning 
och andra kontorsutgifter 
Loner under sjukdom . . . 
BarntiUagg och folkpen-
sionsavgifter ......... . 
Semesterloner . ....... . 

62 297: -
354 138: -

1 398 410: -
1 427 902: -

sammanlagt rnk 5 264 805: -

II Det maskinella arbetet .. 
Ovriga arbetskostnader: 

Vandande och stackning 
av torven ............ . 
Upplagring ptl. mo. sen .. 
Skifte av smalsparig bana 
Lastning i sma vagnar .. 
Transport till Muukko 
och lastning i jarnvags-

mk ll 280 899: 50 

l) l 651 728: -
572 760: -
635 734: 

l 576 200: -

vagnar . . . . . . . . . . . . . . . l 254 570: -
Anti- o .a. arbeten . . . . . . . 712 375: -

sammanlagt mk 17 684 266: 50 

Ill Kraftsrom . . . . . . . . . . . . mk 
Bransle samt smorjmedel 
Diver e materialkostna-
der ... . . ............ . 

sammanlagt mk 

IV Reparation av materielen mk 
Repat·ation av arbetsspAr, 
e lektriska ledningar och 
arbetsledningar ....... . 
Ovriga reparationskost-
nader ............... . 
Diverse kostnader ..... . 

l 018 340: -
1 517 885: 50 

411 507: 50 

2 947 733: -

1 027 944: 80 

438 103: -

188 341: 45 
197 295: 75 

sammanlagt mk l 851 695: -

V Uppforande av nya ar-
betsspar . . . . . . . . . . . . . . 110 726: 50 
Nya torvupptagningslin-
jer och torkningsplaner . 38 065: -

sammanlagt mk 148 791: 50 

totalsumma mk 27 897 291: -

I sjalva verket har branntorv producerats 800 
ton mera an som uppgivits pa grund av att 
torven bar avsants roed lagre fuktighetshalt an 
den normala 35 %:iga, t.o.m. med 20 % fukt
halt, sa att darigenom uppstatt en kannbar 
viktsforlust pa 35- 150 kg per ton. 

Arbetarantalet var sttirst i juni, 314, ocb lagst 
i december, 46. 

Undet· Arets lapp erholls anslag om mk 
900 000: - for uppforande av lokstall och 
600 000: - for en lagerbyggnad, bada voro 
nastan fardiga vid Arsskiftet . D ssuto~ e~·holls 
mk 4 000: - for inkop av bocker for btbl!Otek, 
som grundats foregaende ar. 



-- '71 -

Produktionskommitten, vartill hor 3 represen
tanter for arbetsgivaren, 2 for befattningsinne
havarena och 5 for arbetarena, sammantradde 
under A.ret fern gA.nger. 
Branntorv fann i borjan av A.ret 

lagrat A. mossen . . . . . . . . . . . . . . 15 762.3 ton 
Tillverkat A.r 1949 . . . . . . . . . . . . . . 15 700. 5 >> 

sammanlagt 31 462.8 ton 

Levererat under ar 1949: 
Till Helsingfors jvs varmecentral 

Kouvola bransleforrA.d ..... . 
St. Michel 
Hyvinge 
Virasoja 
Iisalmi 

» Pieksamaki 
Egen konsumtion .. . ..... .. ... . 

I lager och tillverkat .......... . 
Levererat under A.r 1949 . ...... . 

Upplagrat A mossen 31. 12. -49 . . . 

. 
423.1 ton 

6 913.8 
7 210.2 

707.0 
1 850.0 l) 

116.0 )) 
83. g 

525.0 

17829.0 ton 
31 461. s ton 
17829.0 

13 632. s ton 

Verlcsamheten vid torvstroavdelningen vid SJ 
b1·anntorvim·attning. 

Torvstrokonsumtionen under A.r 1949 motsva
rade ej ens narmelsevis de mangder, vnrmed man 
kalkylerat vid grundandet av inrattningen. 

Tillverkningen var under air 1949 11 060 balar, 
vilket motsvarar c:a en fjardedel av produk
tionskapaci teten. 

Utgifterna utgjorde under 
ar 1949 sammanlagt ..... mk 2 618 015:-

och fordelade sig pA. foljande satt: 
I Arbetsledning och kontors

personalens loner . . . . . . . mk 
Resekostnader . ....... . 
Lonerna under sjukdom .. 
Barntillagg och folkpen

364 973:-
2 700: -

47 514: -

sionsavgifter . . . . . . . . . . . 105 425: -
Semester lOner .. ...... .. ___ __:8;_7_4.:..4.....:.;.1 :_ 

mk 608 053:-
II Upptagning och utbred-

ning av rA.torven 9 241 m 3 615 450:-
Hanteringskostnader, 
stackning och transport 
till ladorna . . . . . . . . . . . . 300 386:-

mk 915 836:-

III Transport frA.n ladan till 
fabriken 8 000 m 3 ....•.• 

Maskinellt arbete (bal
ning) 11 060 bal. 00 00 00 00 

Transport till Muukko och 
lastning i jarnvags
vagnarna 11 510 balar ... 

102 632: -

309 717: -

>) 57 550: -

mk 469 899:-
IV Kraftstrom . . . . . . . . . . . . 56 851:-

Bransle och smi:irjmedel . . 8 100: -
Diverse materialcr ...... ____ 5;...4~7_9_0_: _ 

mk 119 741:-
V Reparation av materielen 96 500: -

Reparation av arbetsspA.r, 
e~ektriska ledningar m.m. 19 105: -
Ovriga reparationskost-
nader . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 890: -
Diverse kostnader . . . . . . 6 300: --------

VI Reparation av ladorna 
m.m .. ......... ....... . 
Nya arbetslinjer och tork-
ningsfalten ......... . . . 

mk 145 795: -

260 541: -

98 150: 

mk 358 691: -

Sammanlagt mk 2 618 015:-

Lagervardet var l. l. -49 . 
Upptaget rA.torv 6 357 m 3 

Stackning av foregaende 

mk 3 539 909: -
>) 413 205:-

A.rs upptagning 5 650m 3 >> 491 550: -
I ladorna 9 900m 3 • . . . . • >> 1 089 000- -
I balar A fabriken 230 bal. 39 100: ----------

mk 5 572 764:-
Levererat 11 510 bal. 
a. 195: - . . . . . . . . . . . . . . 2 244 450:-

Lagervarde 31. 12. -49 ... mk 3 328 314: -

I m;pregneringsver ken. 

Impregneringsverket N:o 1 i St. Michel var i 
gang hela A.ret och N:o 2 i Somerharju under 
tiden 5. 7.-31. 12. 

Totala utgifterna voro i St. Michel mk 
83 996 417: 10 och i Somerharju mk 68 220 162:90. 

Utgifterna fordelade sig pA. foljande satt: 

St. Michel Somerllariu Summa 
mk mk mk 

Loner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 456 051: - 3 044 962:- 8 501 013:-
Impregneringsolja 2 586 464 kg . . . . . . . . . . . . . . 11 380 337: - 8 425 284: - 19 805 621:-
Bransle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 284 960: - 917 820: - 2 202 780: -

morjamnen . 0 0 0 • •• •••• 0 •••• 0. 0 •• 0 0 0 0 ••• 0. 0 15 600: - 9 750: - 25 350: -
Ovriga utgifter ...... ...... ..... .. . _._. _. _. _ .. _._. ____ _::.2.:..39:........:.7..:4..:..0,;_: ______ ....;4:..:3....:.7....:0:..:1:..:8;,;_: ____ __:6:....:7....::6:....7:...:5:....:8::..::_ 

Summa 18 376 688: - 12 834 834: - 31 211 522 : -

I de totala utgifterna ingA utover de ovan
namnda utgifterna priserna A de impregnerade 
travarorna och kostnaderna for maskinernas 

reparationer samt istAndsattande av omradet 
Somerharju. 

Under det gA.ngna aret impregnerades: 



t . MichPI 

141 031 
10 252 

2 418.60 

'omerltnrju Stunm.a 

leepers st ....... . 
S.tolpar •> • ••••••• 

6vriga travaror m.a 

so 185 221 216 
13945 24197 

1288. 61 3 707.21 

Arbetet bar fortskridit norm.alt och inga 
tO\-ingar ha intraffat under d et g.'l.ngna aret. 

Va1·u- ooh mateTialundeTsokninga?·na under aT 
1949. 

Under ar 1949 utfordes i upphandlingsbynins 
laboratorium inalles 1 399 olika varu· och ma
terialundersokningar, vilka ford elade sig p a fol
jande varugrupper: 

Metaller 

Jarn och stAl ....... . ..... . 
Koppar och rodmetaller .... . 
Vitmetaller ............. . . . 
D iverse m e taller . ...... . . . . 

morjoljor och -fett 

Cylinderoljor . ............ . 
Maskin- och vagnsoljor .... . 
Diverse oljor och fett ...... . 

Brann- oc h lys o lj or 

34 st 
36 

179 •> 
17 )) 

25 st 
36 •> 

11 •> 

Gas- och brannoljor . . . . . . . . 17 st 
B ensin och p e trole um 3 » 

Fa sta branslen 

Stenkol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 •> 

Torv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 •> 

M a lning st i l lb e hor 

Torra fa1·ger . . . . . . . . . . . . . . . 25 s t 
Olje- och la ckfii.r ger . . . . . . . . 17 •> 
(Lack-) fernissor . . . . . . . . . . . 15 •> 

Kons e rv e ring s- och 
impr eg n er ingsamn o n 

Bitum ... .. . . .... . .. ... .. . 
Kreosotoljor ........ . .... . 
Tj iir a och karboline um . .... . 

7 st 
14 •> 

5 •> 

G u m m i s l a n g a r o c h -r i n g a r 

R e ngoringsm e d e l 

Tval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 st 
Dive rse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 •> 

266 st 

72 st 

20 st 

641 st 

57 st 

26 st 

16 st 

26 st 

L i m a n n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 st 
T y g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 » 
BUick och stampelfarger. 2 •> 
D r i c k s - o c h p a n n v a t t e n . . 60 •> 

Div e rs e amnen . . ............ 197 •> -------
Smnma 1 399 st 
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Ar 1950. 

Fon·aden. Vid statsji:irnvagarnas fon·ad var 
lagerbestltndets 1nedelvii.rde under 1\r 1950 
4 185 219 900 mark, vilket b e lopp fordelade sig 
pA de olika forra den sAsom foljer: vid forrltdet 
i Fredriksberg 1 577 6 11 100, i Abo 451 478 000, 
i Vasa 276 684 200, i Uleltborg 612 761 000, i Kuo
pio 1 006 342 000 och i Helsingfors 260 343 600 
mark. Materiali r fra n forraden forbrukades till 
ett varde av 6 496 666 700 mark och forsAldes 
till and!·a stat inriittningar samt enskilda foretag 
till ett varde av 420 497 100 mark. 

Upphandlingen. Till forrAclen inkoptes under 
a r 1950 materialier till e tt varde av inalle. 
7 189 158 900 mark. 

Fran utlandet importerades foljancle Yaru
mangder: 

Stenkol och koks 
Hjulsat. r ......... . 
Hju.lringar ......... . 
Rtils .............. . 
Jarn och stal ....... . 

tAlplil.t ..... ... . . . . 
Oljor .. . . . . ...... . . . 
Diverse materiali er 

(broar e t c .) 

Antal ton 
280 788 

2 702 
3 288 

24 897 
4 058 
1 416 
3 070 

, ~Hrdt' i mk 

912 486 302: -
19 1 025 206: -
49 351 771: -

769 034 878: -
120 052 766: -
16 142 928: -

33 412 97 1:-

406 294 802: -

Summa mk 2 649 801 624: -

Statsjarnvagarnas forrad ha unde r a r 1950 
emottagit 1 7 10 04 1 m 3 v ed t ill ett pris av mk 
1 473 259 087: - eller i m edeltal mk 62: 
per m 3 • Dessa m a ngder av bra1mved hava le 
vererats av Htatsjarnviigarnas bra ns leb y r a 
(VAPO) . 

Ytter ligare har V APO levererat s leep ers 
443 093 st ti ll ett pris av mk 142 220 636: - , 
t immer 176 137 lm till ett pris av mk 
17 024 225: - , samt telefon- och telegrafstolpar 
8 566 st till e tt pris av mk 5 962 441: - , rotf6r
starkningar 1 033 st ti ll ett pris av mk 124 921: - , 
h agnads. tolpar 60 998 st till ett pris av mk 
3 843 040: - , h agnadsslanor 16 3 17 st ti ll ett 
pris av mk 1 071 252: - , sagvirke 87 735 stds 
ti ll et t pris av rok 1 844 937:- och stocl<ar 
253 301 fot 3 till ett pris aY mk 21 148 838: -
for SJ Hankasalmi sAg. 

Av privata leverantorer upphandlades under 
ar 1950 1 581 std s sagvaror . 

Branslejo1·sorjningen. 

AI· 1950 mottogs foljancle mii.ngder av briinsle: 
Ved . . ....... .. ....... . . . . . . .. 1 710 041 m 3 

Bra.nntorv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1 684 dt 
Stenkol . ..... .. ..... . . . ... . .. 2 767 816 >> 

K o nsurotionen for statsjiirnviigarnas behoY var: 
(darav i lok omotiven) 

V ecl . .. . ..... . 
Branntorv 

tenkol 

1 868 695 m 3 (1 675 164 m 3 ) 

797 738 clt (767 225 dt) 
2 769 754 •> (2 695 611 •> ) 

D ess uto m har under sarnma t id s!\l ts Itt ja rn
v agsfLmktionarer 190 9 11 m 3 vecl. 
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Aven brannolja har anvants l.IDder ar 1950 
inalles 3 653 072 kg, varav for lokomotiven 
2 985 368 kg. Oljans bantering kostnader 
(lagrings-, utgivnings- etc.) ha stigit till mk 
1 026 525: - . 

Upphandlingen och konsumtionen av varme
och gjuterikoks steg till ca 1 500 000 kg. 

Kostnaderna for bantering av nedannamnda 
fasta bransleamnen (lossning, lastning, trav
ning, sagning och utgivning ti.ll lokomotiven 
o.s.v.): 

For ved ............... . 
branntorv ......... . 
stenkol . .... . ...... . 

Arbetareantalet var 

mk 348 340 381: -
27 419 343: -

105 223 061: -

i borjan av ar 1950 1 682 samt 7 bransle
ar betsled are 

i slutet av ar 1950 1 350 samt 74 bransle
arbetsledare 

Bransleutgivningsplattformer enligt valtrings
principen samt nyanordningar av spar ha ut
forts sltsom foljer: 

Utgivningsplattformer for valtring i Ylivieska 
och Olhava. 

Utgivningsplattformer for langning av ved 
i Fredrikshamn och Nyslott. 

Under uppforande: 
Trattformiga kolutgivningsanordningar 

Hango och Helsingfors (Skatudden) och en ny 
valtringsplattform i Kontiomaki och Vaala. 
Reparations- och utvidgningsarbeten av platt
former ha utfOrts i Fredriksberg, Riihimaki, 
Gamlakarleby, Kouvola och Fredrikshamn. 
Valtringsplattformen i J eppo har elektrifierat 
och for plattformen i Olhava har anskaffats en 
oljemotorvinsch. 

Fardiga utgivningsplattformer for valtring 
funnos i slutet av ar 1950 i bruk inalles 33 st 
och trattformiga kolutgivningsanordningar 6 st. 

Utvidning av sagnings-, utgivnings- och 
lo sningsspar ba utforts i Fredriksberg, Pieksa
maki och Kotka. 

Vardbyggnader ha blivit fardiga i Kemi, 
Bjorneborg och Viinijarvi, utvidgning har fore 
tagits i :ryslott. Byggandet av vardbyggnad 
har paborjats i Haapamaki. 

An lag for utgivningsplattform- och sparar
beten har b eviljats till ett b elopp av 10 milj. 
mark och samma belopp aven for byggandet av 
vard byggnader. 

H ankasalmi sag. 

Sagverket har fortsattningsvis moderniserats 
for att fa det att motsvara nutidens krav och 
hoja dess kapacitet, varfor till s!gen har an-
kaffats en tredje ramsag och rna kinella 

transportsanliiggningar for anvandning inomhus. 
For hyvleriet har anskaffat en ny klyvningssag. 
Gamla bostadsbyggnader ha reparerats och for 
disponenten har byggts en ny bostadsbyggnad. 

Pa gnmd av arbetarenas sommarledigheter 
och montering av nya maskinella anordningar 
har sagon statt fran den 1 september till den 9 
december. 

Sagen mottog 1.mder aret foljando stock
mangder: 

10 

fran tatsjarnvagarnas bransle-
byra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 301 fot 3 

fran privata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 302 
egna skogshyggen . . . . . . . . . 620 592 

Summa 1 001 195 fot 3 

Den forsagade stockmangden steg till 1 043 7 52 
kubikfot. 

Sagen levererade 3 900 standard brader och 
plankor, 506 standard sparrar och bjalkar, 14 340 
m timmer, 2 110 st sleepers, 76 820 st vagns
stolpar, 109 standard stav och 28 660 m 3 ribb
vedssplint och smll, mangder andra biprodukter. 

Arbetareantalet vid sagen var i medeltal 202 
och vid skogshyggena 56. 

Produktionskommitten, till vilken horde 3 
representanter for arbetsgivarna, 2 for befatt
ningsinnehavare och 5 for arbetarena, samman
tradde 4 ganger under arets lopp. 

SJ :s inrattning i J(onnunsuo for tillverkning 
av branntorv. 

Ar 1950 var inrattningens 11. verksamhet ar. 
I anvandning var 2 st Turve-Jussi-Abenius

Am'ep kombinationsma kiner och 3 st Anrep 
maskiner. 
Totalutgifterna voro . . . . ml~ 36 467 028: -
Branntorv producerades . 16 200 ton 
Enligt detta fas som pris 

per ton .............. mk 2 251: -
I sjalva verket har branntorv producerats 

00 ton m era, vilken summa tacker forhl.Sten i 
form av avfall o. dyl. 

Medelfuktighetshalten av den levererade brann
torven har varit 28 %- Om man tar i betraktande 
dessa omstandigheter bar av 35 % briinntorv 
producerats 18 160 ton . 
Levererats bar 2 094 ton mera 

an producerats, dess varde ar mk 1 072 128: -
For vintertransport bar 

stackats i tor stack 7 7 58 
ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 2 427 894: -

Rammanlagt mk 3 500 022: -

Om detta tages i betraktande bli produktions
kostnaderna mk 1 815: - per ton. 

Tillverkningskostnadernas fordelning enligt 
kostnadsmoment och kostnadsplatser och dcras 
samroandrag framgA av nedanstaende: 

Omkostnaderna under &.r 19 50 enligt kostnads-
moment . 
1. Loner n a. 

Direkta arbetsloner ......... . 22 756 057: -
Indirekta lOner (stadning, la-

ger etc .) ................ . 564 205: -
Reparation- och underhall-

ningsloner .......... . . .. . 2 0 0 293: -
Tekniska ledningens och ar-

betsledningens loner . . . . . . l 409 237: -
Kontorspersonalens loner . . . . 1 174 130: -
SemesterlOner . . . . . . . . . . . . . . 1 536 680: -
Loner under sjukdom . . . . . . . . 377 853: -
Ersattni.ng for overtidsarbete . 122 663: -...,;,_ ___ _;_:,,;,____ 

mk 30 021 118 :-
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2. bvriga personalutgifter. 
Bn.1·ntilHigg och folkpensionsav-

gifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 548 200: -
Sjukdomskostnader . . . . . . . . . 68 507: -
Ersattning for· olycksfall . . . . . 81 976: -
Personalutgifter . . . . . . . . . . . . 20 200: -___ ...::....:....::....:...:...:...._ 

mk 1 71 883: -

3. M at e r i a l i e r o c h d r i v k r aft. 
Bransle (torv, bensin och 

smideskoks) ............ . . 1 474 240: -
Reparation - och underha,lls-

kostnader . . . . . . . . . . . . . . . 888 964: -
A..rbetsredskap . . . . . . . . . . . . . 11 213: -
bvriga materialier . . . . . . . . . . 92 124: -
Kontorsutensilier . . . . . . . . . . . 26 007: -
)faterialier for transportmedei 694 651: -.;.....;_ _ _...:.....:.._...::....:..:..:___ 

mk 3 187 199: -

4. Reparationer utforda ....:.;_:.;__ ____ _ 
av utomstl1ende mk 251 374:-

5. Kraft· och be 1 y s-
~-------------

n i n g s k o s t n a d e r mk 

Eiektricitet 

6. R e s e k o s t n a d e r mk 

7. Hyr or 

1 186 222: -

82 063: -

Hyra for mossen . . . . . . . . . . . . 3 080: -
Telefonhyra . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800: -____ ...::....:...:...:...._ 

mk 4 880: -

8. b v r i g a d i r e k t a k o s t
nacler 
Litteratur och tidningar . . . . . 3 755: -
Tidningsannonser . . . . . . . . . . 4 374: ----------------

rnk 8 129: -

9. T r an s p or t e r u t f o r d a 
a v u t o m s t ! e n d e m k 7 160: -

Kostnaderna sammanlagt mk 36 467 028: -

Omkostnaderna unde1· dr 1950 enligt kost-
nadsplatser. 

1. U p p t a g n i n g - o c h u t
bredningskostnader 
a v t. or v en. 
Direkta upptagnings- och ut-

bredningsioner ......... . 
Loner for tekniska Iedningen 

och arbetsiedningen ..... . 
Eiektrisk kraft ........... . 
Reparationer och materialier . 
Aviagsnancle av 

stubbar, vit-
mossa och tjale 584 212: -

.f. for s!lda 

12 927 475:-

450 985: -
1 044 275: -
1 106 986:-

stubbar ..... . 10 025: - 574 187: -

2. S k a r n i n g a v 

mk 16 103 908: -

torven 
mk 185 167: -

3. Vanclning av torven 
mk 261 677: -

4. Stackning ........ mk l 272 436:-

5. Stackning i sm! 
stackar .......... mk 1 463 159: -

6. Stackning i lag er mk 2 427 894: -

7. L a s t n i n g a v t o r v e n, 
transport till 
M u u k k o o c h 1 a s t· 
n in g i j ii r n v a g s v a g
n ar. 

Lonerna for transporten 1 030 996: -
'' >> Iastningen 3 600 110: -

Lonen for tekniska leclningen 
och arbetsledningen . . . . . . 638 834: -

Flyttning av sp!ren . . . . . . . . 539 532: -
Briinsle, materialier . . . . . . . . 1 576 160: 
Reparation av lokomotiv och 

vagnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 598: -
Snoarbeten etc . . . . . . . . . . . . . 541 022: -_ __ .:.....:....:::.....:....:.....:....:_ 

mk 8 863 252: -

8. K o s t n a cl e r f o r r ep a
rationsverkstaden 

mk 
(Surnman bar f6rdelats i sam· 

mand.raget p! skilda kost
nadsplatser) . 

9. U n d e r h a II n i n g a v 

831 1S4: -

vag a I' ............ _m_l_~ __ ..:.5..:.2....:4:..:6....:0..:.:_ 

10. R e p a r at i o n o c h u n
derht\.Ilning av 
s p a r e n ...... . ... . . ::m:.:..:I::.~::_1:......:5.::2::.3....:1:..:9....:6..:.: -

11. Reparation och un
derhallning av 
b y g g n a d e r . . . . . . mk 935 806: -

(Summan har fordelats i sa_I_n ______________ _ 

mand.raget for skilda kost -
nadspiatser). 

12. I or d n i n g stall and e t 
a v m o s s an o c h fa 1-
ten och rensning av 
dike n a . . . . . . . . . . mk 102 745: --------

13. Allman n a k o s t n ad e r 
Disponentens Jon ..... . ... . 
Kontorspersonal och mate-

rialen ................. . 
Resekostnader ........... . 
Brandskydd . ...... . ..... . 
Staclning, nattvaktskostnader 

och social v!rd ......... . 
Uppvarmning och 

belysning for 
bastun och ba-
racken ... .. .. 192 000: -

Bastuavgifter . . . 11 673 : -
Litteratur och ticlningar 

mk 

467 100: -

789 157: -
82 063: -
18 236: -

872 554:-

180 327:-
8 129: -

2 417 566:-

Inkomster av hyTor . . . . . . . . 81 090: -
.f. Kostnader . . . . . . . . . . . . . 4 880:----------------

mk 2 341 356:-
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Sammand1·ag. 
Upptagning och utbredning av torven ....... . 
Skarning ....... . ............... · ..... . .. .. . 

16 884 396: - 16 200 1 042: --
194 610: - 16 200 12: -

Vandande av torven .................. . .... . 277 377: - 5 000 55: 40 
Stackning ................................ . 
Stackning a mossan ....................... . 

1 348 782:- 16 200 83: -
1 502 782: - 8 064 186: -

>> i lager ................... . ..... . 2 473 126: - 7 758 319: -
Lastning och transport av torven till Muukko 

och lastning i jarnvagsvagnar . .. .......... . 
I ordningstallande av vagar ............... . . . 

9 343 202: - 18 294 5ll: -
55 607: - 16 200 3: 40 

Reparation och underhall av vagar .......... . . 
I ordningstallandet av mossan och falt.en samt 

1 613 156: - 18 294 88: -

rensning av dikena ....... ....... .. ....... . 
Allmanna kostnader ..... .. ................ . 

108 909:- 16 200 6: 70 
2 562174: - 16 200 158: --------------------------------Sammanlagt mk 36 364 240: -

Arbetarantalet var storst i juni, 314, och 
lagst i december, 36. 

Arbetarenas uppforande har varit gott. 
Produktionskommitten, vartill hor 3 repre

sentanter for arbetsgivaren, 2 for befattningsin
nehavarena och 5 for arbetarena, sammantradde 
under aret fern ganger. 

For kontors- och bostadsbyggnaden beviljades 
anslag om mk 2 000 000: - . Byggnadstillstand 
erholls icke under ar 1950. For inkop av bocker 
till arbetsplatsens bibliotek erholls mk 5 000: -. 

I matserveringsbyggnaden uppstod en elds
vada, som delvis skadade byggnaden. Repara
tionskostnaderna stego till mk ll3 500: - . 
Branntorv fanns i borjan av aret 

lagrat a mossen ....... . .. . ..... 13 633 ton 
Tillverkat tmder ar 1950 . . . . . . . . . . 16 200 

Sammanlagt 29 833 ton 

Levererat under ar 1950: 
Till Kouvola bransleforrad .. . .... . 

St. Michel 
Virasoja 
Pieksamaki 

•> J yvii.skyla 
Egen konsumtion ............... . 

8 272 ton 
7 717 
1 398 

175 
ll5 
617 

Sammanlagt 18 294 ton 
Upplagrat a mossen 31. 12. -50 . . . . ll 539 ton 

Verksamheten vid torvstroavdelningen vid SJ 
b1·anntorvin1·a ttning. 

Tillverkat . . . . . . . . . . . . . . . 4 471 balar 
Kostnader ............ mk 630 200: -
Kostnaderna fordelade sig 

pa foljande satt : 

Levererat 

I a Loner for arbetsledning och 
kontorspersonal .. . . . .. . 29 500:-

Resekostnader ........ . . . 
Loner under sjukdom ..... . 
Barntillagg och folkpensions-

avgifter . . . . . . . . . . . . . . . 23 815: -
SemesterlOner . . . . . . . . . . . . 16 062: -____ ....:._ __ 

mk 69 377: -
II b Upptagning och utbredning 

av ratorven ........ . .. . 
Hanteringskostnader, stack

rung och transport till -------
ladorna . . . . . . . . . . . . mk 268 220: -

III a Transport fran ladorna till 
fabriken . . . . . . . . . . . . . . 52 070: -

Maskinellt arbete (balning) 125 842: -
Transport till Muukko och 

lastning i jarnvagsva~g_n_a_r ____ 2_7 __ 4_4_6_: __ 

mk 205 358: -
IV a Kraftstrom . . . . . . . . . . . . . . 31 549: -

b Bransle och smorjmedel . . . . 3 150: -
c Diverse materialier . . . . . . . . 32 7 58: -----=----=---

mk 67 457: -
V a Underhall och inventering 

av inventarier . . . . . . . . . . 2 150: -
b Arbetsspar, elektriska Jed -

.. ningar och arbetslinjer . . 3 546:-
c Ovriga reparationskostnader 8 7 50: -
d Diverse kostnader .. .. _. _. _. _. ____ ..:5_3~4::.2::..=:___ 

mk 19 788: -
Kostnaderna sammanlagt mk 630 200: -----------------

Lager v a r de t l. l. 1950 .. 3 328 314: -
U t g i f t e r 1950 . . . . . . . . . . . . 630 200: -

Sammanlagt mk 3 958 514: -

J: egen konsumtion 3 941 balar a 195: - 768 495: -
Till Sippola kommun 800 230: - 184 000: -

Lager v a r de t 31. 12. 1950 ........ .. ... . ........ mk 
L a g e r v a r d e t f o r d e l a r s i g p a f 6 l j a n d e s a t t: 

U pptagen ratorv 
Stackad av foregaende ars torv ... . 
Lagrad i Jadorna ...... .. ....... . 
I balar a fabriken ......... . ..... . 

8 000 m 3 

ll 620 >) 

283 bal. 

a so: -
>) 145: 
)) 180: -
utjamn. 

Sammanlagt mk 

952 495: -

2 375 819:-

640 000: -
1 684 900: -

50 940: -
21: -

2 375 819: -
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I mp1·egneringsver ken. 

lmpregneringsverken N:o 1 i St. Michel och 
N:o 2 i Somerharju voro i gll,ng hela aret. 

Totala utgifterna voro i St. Michel mk 
71 257 336: 75 och i Somerharju mk 72 538 087:90. 

Utgifterna fordelade sig pa foljande satt: 

St. Miche.l l:iomerharju Smnma 
mk mk mk 

Loner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 900 940: - 6 090 780:- 12 991 720: -
Impregneringsolja 2 312 648 kg . . . . . . . . . . . . . . 6 300 299: - 6 888 034: - 13 188 333: -
Bransle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 090 350: - 842 350: - 1 932 700: -
Smorjamnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 240: - 18 510: - 35 750: -
Ovriga utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 600: - 273 042: - 515 642: -

~~~--~~~~----~~~------~~~-
Summa 14 551 429: - 14 112 716: - 28 664 145: -

I de totala utgifterna inga utover de ovan
namnda utgifterna priserna a de impregnerade 
travarorna och kostnaderna for maskinernas 
reparationer. 

Under det gangna ll,ret impregnerades: 

Sleepers for vaxlar st 
>> st ....... . 

Stolpar st ........ . 

St. Michel Somerharju 

12 014 
100 677 98 710 

5 7 16 20 421 

Ovriga travaror m 3 2 790.2 307.6 

Summa 

12 014 
199 387 

26 137 

3 097.8 

Arbetet har fortskridit normalt och inga 
storingar ha intraffat under det gangna aret. 

Varu· och mate1·ialu.nde1·sokninga?·na under c:i1· 
1950. 

Under ar 1950 utfordes i upphandlingsbyrans 
laboratorium inalles 1 800 olika varu- och ma
terialundersokningar, vilka fordelade sig pa fol
jande varugrupper : 

Me taller 

Jarn och stal ......... . ... . 
Koppar och rodmetaller ... . 
VitmetaUer ..... . ........ . 
Diverse metaller ......... . . 

Smorj olj or och -fett 

Cylinderoljor . . . .......... . 
Maskin- och vagnsoljor .. . . . 
Diverse oljor och fett .. . ... . 

Brann- och lysolj or 

81 st 
19 l) 

264 l) 

35 )) 

35 st 
19 l) 

8 l) 

Gas- och brannoljor . . . . . . . . 15 st 
Bensin och pet.roleum I '' 

Fast bransle 

Koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 st 
Stenkol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Torv . .. . ..... .. . . . . . ..... 749 

Ma l ningstillb e hor 

Torra farger ....... . ...... . 
Olje- och lackfarger ....... . 
(Lack-) fernissor ..... . .... . 

57 st 
62 l) 

35 l) 

399 st 

62 t 

16 st 

869 st 

154 st 

Konserverings- och 
impregneringsamnen 

Bitumen ...... . .. .. .... . . . 
Kreosotoljor . .... . ....... . 
Tjara och karbolineum . . ... . 

6 st 
15 l) 

16 l) 37 st 

G u m m i s l a n g a r o c h -r i n g a r 

Rengoringsmedel 

14 

Tval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 st 
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 •> 23 

Limamnen..... . . .. . ...... . . . .. 4 •> 
Tyger .... .. . . .. .. . ...... .. . . .. . 6 >> 

D r i c k · o c h p a n n v a t t e n . . . . 98 >> 

Diverse am n en . . . . . . . . . . . . . . 118 ..:....:....:.....:....:....:....:...:..._-=.:::..:..._--
Summa 1 800 st 

Forrc:iden. Vid statsjarnvagarnas fonad var 
lagerbestandets medelvarde under ar 1g51 
4 266 879 500 mark, vilket belopp fordelarle sig 
pi\, de olika forrll,den sasom foljer: vid forradet 
i Fredriksberg 1 567 373 400, i Abo 4 78 386 800, 
i Vasa 296 3 11 900, i Uleaborg 544 093 900, i Kuo
pio 1 034 856 700 och i Helsingfors 345 856 800 
mark. Varor fran forraden forbrukades ti ll ett 
varde av 8 429 140 300 mark och forsaldfls till 
andra statsinrattningar samt enskilda foretag till 
ott varde av 650 593 500 mark. 

Upphancllingen. Till forraden inkoptes under 
ar 1951 varor till ett varde av inalles 9 442 502 800 
mark. 

Fran utlandet importerades foljande varu
mangder: 

Stenkol och koks 
Hjulsatser . ... . .. . 
Hjulringar ....... . 
Rals ..... . .. . . .. . 
Jarn och sta,J ..... . 
StalplAt ......... . 
Oljor ..... . ... . . . 
Diverse material ier 

(broar etc.) 

Antal ton 

246 047 
27 

850 
8 399 
2 657 

640 
2 309 

Yiird o i n>k 

1 487 257 281: -
1 649 192: -

33 426 020: -
364 972 755: -

77 792 956: -
33 205 887: -
41 535 850: -

595 147 208: -

umma mk 2 634 987 149: -

Statsjarnvagarnas forrad ha under ar 1951 
emottagit 1 729 516 m 3 ved till ett pris av mk 
2 550 588 616: - eller i medeltal mk l 474: -



-77 

per m 3 • Dessa mangder av brannved hava !eve· 
rerats av tatsjarnvagarnas branslebyra (V APO). 

Ytterligare har V APO levererat sleepers 
709 I35 st till ett pris av mk 413 314 485: -, 
sleepers for vaxlar 53 240 t till ett pris av mk 
4 587 596: -, tirnmer 194 450 lm till ett pris av 
mk 37 055 229: -, samt telefon. och telegrafstol· 
par 8 060 st till ett pris av mk I3 478 634: -, 
t·otforstarkningar 443 st tiJl ett pris av mk 
150 7I5: -, hagnadsstolpar 22 776 t till ett 
pri av mk 2 I39 I70: -, hagnads lanor 55 459 
st till ett pris av mk 4 821 605: -, sagvirke 
369 364 stds till ett pris av mk 15 507 444: 
och for SJ Hanka almi sag stockar 1 09I 761 
fot 3 till ett pris av mk 147 534 631: - , sleepersam· 
nen 67 321 t till ett pris av mk 38 725 I76:
och timmeramnen IS 962 lm till et.t. pris av mk 
3 421 555: - . 

Av privata leverantorer upphandlades under 
ar 1951 945. 0 stds sagvar I'. 

Briinslejo1·sorjningen. 

Ar 195I emottog foljando mangder av brans! 
Ved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 762 328 ma 
Branntorv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 260 dt 
, 'tenkol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 494 186 •> 

Kon umtionen for statsjarnvagarnas b ehov var: 
inalles diirav i lokomotiven 

v d ........... . I 822 09I m3 I 599 958 m 3 

BranntorY ..... . 776 552 dt 766 413 dt 
tenkol ....... . 3 530 060 >) 3 456 855 * 
DesRutom bar und r samma tid alts at jarn· 

vagsfLmktionarer 290 483 m 3 ved. 
.Aven brii.nnolja har anvii..nt. under 1\r 1951 

inaUes 2 361 331 kg, varav for lokomotiven 
1 969 076 kg. 

Upphandlingen av varme· och gjuterikoks 
tmder ar 1951 . teg till ca 2 350 000 kg, som 
till . tor ta delen ii.ven konsumerades. 

Kostnaderna for hantering av nedannii..mnda 
fasta bransleii.mnen (lo sning, lastning, travning, 
sagning och utgivning till lokomotiven o.s.v.): 

For ved ................ mk 410 274 166:-
branntorv . . . . . . . . . . . 30 637 04: -
stenkol . . . . . . . . . . . . . . 150 92 245: -
brii.nnolja . . . . . . . . . . . . 1 440 363:-

Arbetareantalet var 
i borjan av a.r 1951 1 473 amt 74 brii.nslearbetsl. 
i slutet >> •> 1951 1 299 75 

Bransleutgivningsplattformer amt nyanord· 
ningar av spar ha utforts 1\som foljer: 

Utgivningsplattformer for vii.ltring i Rova· 
niemi, Kontiomaki, a nya brii..nsleplanen i Pieksa· 
maki ocb a garola utgivningsplatsen i Vaala 
samt for forsaljning ved i Fredriksberg. 

Utvidgning av los nings paren bar utforts i 
Vaala och Imatra. 

kyddslider (stall) har byggts for lastnings· 
maskinerna i Maim, Bjorneborg ocb Abo sarot 
blir likadana fardiga vid Arskiftet i Riihimii.ki 
och Kouvola. 

I Haapamii.ki brii.nsleforrAd bar under ar 1951 
forfii.rdigats JadmAttsvagnar for en mans sag· 
maskiner. 

VArdbyggnader ha blivit fardiga i Fredriks· 
berg, Haapamaki och Vaala ocb pA nagra orter 
bar utforts nodvandiga reparationsarbeten. 

Anslag for utgivningsp1attform· och spArar· 
beten har beviljats till ett belopp av 5 milj. 
mark och for vil.rdbyggnader 1. 5 milj. mk samt 
for anskaffning av nya maskiner 77 milj. mark 
ur nyanskaffningsfondens medel. 

H ankasalmi sag. 

Omandrings· och moderniseringsarbetena pa 
sagen har fortsatts. For detta iindamal har for 
»Otso>> - ramsagen an kaffat en ny pneuroatisk 
stockvagn oeh slaglangden for Karlstad ram· 
ag har forliingts. Angpannan har forsetts 

med nya gavelplAtar, vill{et mojliggjort hojande 
av tryeket fran atta till tio atmosfarer. Ny trans· 
formator httr an kaffats for starkstromsnatet. 

Ett stockupplyftningsverk bar anskaffats fOr 
bradgarden oeh for underlattand av vagn vax· 
lingen en traktor, som ii..ven kan utfora smii.rre 
transporter. 

For arbetena bar uppforts ett nytt boningshns 
for fyra familjer och tidigare bostader har re· 
parerats, bl.a. ha.r en ny kii.llare byggts for 7 
familjer. Brand. iikerheten har i avseviird grad 
forbiittrats genom att vattenledning jii.mte pump 
och brandposten tagit i bruk i brii.dgarden. 
Uppforande av en brandsii..ker brand tation jii.mte 
torktorn for langarna har paborjat . 

Pa grund av sommarledigbeterna och repara· 
tion av rna kinerna bar sAgen statt fran den 23 
juli till den 31 augusti. Under borjan av aret 
har sagen arbetat i tva skiften, r::~en efter den 
21 september till arets lut i ett skifte . 

All ravarutillforsel har skett genom Stat jarn· 
vagarnas BranslebyrA (VAPO). 
SAg took har emottagits l 091 761 kubikfot 
Sleepersii.mnen har •> 67 321 st 
Byggnadstimmer har •> 18 962 m 

Den forsagade stockmii.ngden steg till 1 561 587 
kubikfot, ocb antalet sleepers till 33 023 st. 
Totala produktionen teg till 6 515 standard. 

1\gen levererande under ar 1951 2 945 stan· 
dard brader och plankor, 337 standard spanar 
och bjii.lkar, 75 000 st vagnsstolpar, 30 158 st 
sleepers, 22 000 ro timmer, l 575 travmeter 
pii.rtor, 26 180m 3 ribbvedssplint och sma mangder 
andra produkter. 

Arbetarantalet vid sagen var i medeltal 201. 

SJ :s inriittning i Konnunsuo for tillverkning 
av briinntorv. 

Brii..nntorvinrii.ttningen i Konnunsuo har till 
sitt forfogande 6 briinntorvmaskiner, av vilka 
fern ha varit i bruk. Branntorv produeerades 
I 7 500 ton oeh stego ti!lver kningskostnaderna 
till mk 2 600:- per ton. Arbetarantalet var 
storst i juni (282), och minst i februa.ri (29). 
I borjan av Aret fanns 11 539 ton torv upplagrad 
ocb vid arets slut 12 283 ton; leveranserna 
stego till 16 7 56 ton. 

Sasom biprodukt har aven tillverkats 5 259 
balar torvstro. leveranserna ba stigit till 5 351 
balar. 

Det hogsta arbetarantalet har varit 10. 
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I mpregneringsver ken. 

Tvenne impregnerings erk voro i gAng under 
Ar 1951, en i St . Michel och en i Somerharju. 
Impregneringsverken arbetade i tvA skiften un· 
der forra balften av Aret och i ett skifte under 
det senare halvAret. Arbetskraften bcstod av 
26 man och 2 hastar. 

FrAn impregneringsverket i t. Michel levere
rades foljande impregnerade travaror: 76 218 
sleepers, 15 315 st sleepers for vaxlar, 1 979 st 
ledningsstolpar och 12 413 m sAgat virk e, 
1 757 m timmer, 22 965 st stolp parrar och 
14 527 st gardselstolpar. 

AtgAngen av kreosotolja for impregneringen 
steg till 785 524 kg. 

Frll.n impr gnering verket i Somerharju levere 
rades foljande impregnerade travaror: 89 434 st 
sleepers, 8 325 st ledningsstolpar, 12 96.6 m 
sagat virke, 8 000 st stolpsparrar, 8 173.5 m 
timmer, 955 st sleepers for vaxlar, 920 st 
gardselstolpar och 11 866 st hagnadsslanor. 
Kreosotatgangen steg till 836 523 kg. 

Impregneringskostnaderna stego till mk 
1 700: - p er m 3 • 

Varu- och materialundersokningar under a1· 1951. 

Under ar 1951 utfordes i upphandlingsbyrans 
laboratorium inalle 1 510 olika varu- och ma
terialunder okningar: 

Met a 11 e r: 
Jarn och stal ............. . 
Koppar och rodmetaller .... . 
Vitmetall r ............... . 
Diverse metaller .... .. .... . 

66 st 
22 )) 

208 >) 
20 * 316 st 

m o r o l j o r o c h -f e t t: 
Cylinderoljor ............. . 
Maskin- och vagnsoljor ..... . 
Diverse oljor och fett ..... . . 

Gas- och brannolja 

F a s t a b r a n s l e n: 
Kok .. .. .............. . . . 
Stenkol . ............... . . . 
Torv .................... . 

M a 1 n i n g s t i ll b e h o r: 
Torra farger ....... . ...... . 
Olje- och la kfarger .. . . . .. . 
(Lack-) fernissor . ......... . 
Smorjor for vagnstak 

Konserverings - och 
i m p r e g n e r i n g s am n en: 

Bitumen och a faltlack ..... . 
Impregneringsoljor .... . ... . 
Tjara och karbolineum . .... . 

R e n g 6 r i n g s m e d e 1: 
Tvltl . .. . . ........ . ...... . 
Diverse .... . ............. . 

10 st 
35 )) 
17 )) 

2 st 
128 )) 
586 )) 

20 st 
117 

18 
11 )) 

5 st 
16 )) 

4 )) 

3 st 
2 >) 

Limamnen ............. . ...... . 
Black ........................ .. 
Tyger och garn ............ .. 
Gumm ivar or .. . .............. . 
Dricks- och pannvatten .. . 
Diverse amnen ...... .. ...... . 

62 st 

10 )) 

716 .· t 

166 st 

25 st 

5 t 

12 >) 

1 >) 

27 >) 

6 >) 

91 >) 

73 >) 

1 510 st 

VI. TRAFIKEN. 

Ar 1949. 

AllnUinna trafikbestammelse1' . I statsjarnvagar
nas trafikstaclga av den 26 april 1929 ha under 
verksamhetsaret foljande andringar inforts: 

Genom jarnvag tyrelsens beslut den 8 januari 
erholl tillaggsbestammelsen 7 till trafikstadgans 
45 § (Expressgodsets mottagning till befordring) 
foljande andrade lydelse: 

•>7. Frakten for expressgods erlagges pa av
sandning stationen . Expre ·gods far ej belaggas 
med efterlcrav. >> 

Den 28 januari bestamde jarnvagsstyrelsen, 
att sista meningen i tillaggsbestammels n 1 till 
forenamnda paragraf skall lyda alunda: 

•>lntet transportforemal fll.r i vikt overstiga 
100 kg, men i trafik inom en trafiksektion far 
denna viktgrans overskridas med sektions
forestandarens tillstAnd i varje enskilt fall och i 
trafik frd.n en trafik ektion till en annan med 
per telefon inhiimtat till tand frlm transport
byrll.n. •> 

Samtidigt andrades t illaggsbestammelsen 4 till 
45 § att lyda: 

>>4 . Med samma kort befordras hogst 5 fore
mal.>> 

Den 3 juni bes!Ot jarnvagsstyrelsen, att ex
pressgods f!r belaggas med efterkrav och andrad.E:' 
tillagg b stiimmels n 7 till 45 § i trafikstadgan 
att lyda: 

>> 7. Frakten for expressgods erHigges pa a.v
sandningsstationen, s!vida jarnvagsstyrelsen i 
sarskilda fall icke annorltmda forordnar . Ex
pressgods, med undantag av levande djur, fAr 
belaggas med efterkrav. 

I anslutning hartill bestamdes, att orden >>och 
fterlcrav•> skall strykas ur tillaggsbestammelsen 

2 till 76 § i trafikstadgan (Efterkrav) . 
Genom forordningen, som gavs den 22 juni 

och tradde i kraft den l juli, upphavdes mom. 
7 i trafikstadgans 83 § (Avhamtning av gods. 
Avhamtnings- och lossningsfrister) och andrades 
25 § (Kontroll ring av biljetter), 29 § (Aterbe
talning av biljettavgift), 45 § (Expressgodsets 
mottagning till befordring), 62 § (Olika b -
fordringssatt), 69 § (Inlamning och lastning av 
gods) mom . 14 och 15, 74 § (Betalning av b -
fordrings- och andra avgifter), 76 § (Efterkrav), 
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83 § mom. 5 och 6 sa.mt 97 § (PI\, fra.kta.vtalet 
grundade anspraks preskription). 

Dessa andringar publicerades i tillagg 2 till 
andra. upplagan av tra.fikreglementet, som aven 
inneholl de hithorande tillagg be tammelserna, 
vilka tradde i kraft den 1 juli. 

Genom beslut den 8 augusti andrade jarn
vagsstyrelsen ordalydels n i tillaggsb stammelsen 
3 till tra.fikreglementets 83 § (Avhamtning av 
gods. Avharotnings- och lossningsfrister) salunda: 

>>3. Dei fOrsta. stycket av denna paragrafs mo
ment 5 namnda lossningsfristerna tillampa i 
foljande ha.mnar: Fredrikshamn, Hertonas, Hillo, 
Kotka, Helsingfors ( katudden och Vastra ham
nen), Sorna , Hango, Abo, ystad, Raumo, 
Mi:intyluoto, Kristinestad, Kasko, Va klot, At
holmen, Yxpila, Lapa.luoto, Toppila och Ajos. >> 

Tagsakerhetsordningen. Den 23 mars utfardade 
jarnvagsstyrelsen sasom tillagg till 111 § i tag
sakerhetsordningen (Sammankoppling och los
koppling av lokomotiv och vagnar) en bestam
mel e angaende motorvagns sammankoppling 
och loskoppling. 

Den 8 april utfardade jarnvagsstyrelsen 
tillaggsbestammelser angaende korforbudsmarket 
for lokomotiv (Vm). 

Den 13 maj be lot jiirnvags tyrelsen, att 

•> Iso leringsmar ket (Erm) 

fr. o.m. den 1 juni skulle tagas i bruk och 
foljande bestammelser darom intaga i tag aker
het ordningen: 

1. Isolering miirke anvande for att angiva 
den isolerade riilens eller sparstrackans griins 
(d ss begynnelse- och slutpunkt). 

2. SAsom isoleringsmiirke anvand s antingen 
den i olerade ralskarvens orangefii.rgade bind
ningsskenor ller en orangefiirgad bokstav E, 
anbragt pli en 1- 1.5 m hog, runtom viixelvis 
svart och orangefargad mast, som uppsatt s vid 
isolerings karv n pli vardera sidan om p!\ret . 

3. Om trafiken icke dirigeras med ljusspar
signaler, bor en centralt stalld vaxels isolerade 
sparstracka vid behov utmii.rka med E-boksta
ven for att vid vaxlingsarbeten angiva den 
spAr triicka sl<enskarv, ytterom vi&en tAget 
bor forflytta ig, da vaxeln omHigges. 

Anm. 1. Vaxeln kan icke omlaggas, ifall pA 
den isolerade sparstriickan finne om ock ett 
enda hjulpar. 

4. Angll,ende isoleracl sparstriickor och deras 
utmiirkande stadgas ni:irmare i specialinstruktio
nen for traflliplatsens sakerhetsanlaggning•>. 

Den 29 september iindrade jarnvi:igsstyr l en 
delvis den i 108 § av tagsakerhetsordningen 
moment 2 ingaende tabellen for antal och for
delning av bromsaxlar i tag. 

Trafikplatserna. Med hansyn till trafikens art 
och omfAng pa respektive trafikplatser genom
fordes under verksamhetsaret foljande iindringar: 

Kuusankoski och Manttii stationer av fjiirde 
kla s uppflyttades till tredje klass; 

Grankulla och Viiala stationer av tredje klass 
nedflyttades till fji:irde klass; 

Haistila och Karijoki hAllplatser nedflyttades 
till plattformviixlar; 

Mellan Voltti och Jeppo anlades Koykki:iri 
plattform vii.xel; 

uppulinna plattform och vi:ixel andrades till 
plattformviixel; 

Asemiiki stations namn iindrades till Tainion
ko ki, Ronkkii stations narnn till V uoksenniska 
och Vuoksenniska stations narnn till Vuoksen 
satama, Paha plattformvaxels namn till Pohja
koski och Kainunmiiki plattformviixels namn 
till Kainuunmiiki. 

Kovjoki- ykarleby handel oppnades for full
standig person- och godstrafik den 20 april. 

Den direkta tagforbindelsen med bandelen 
Kemijiirvi- Kelloselki.i blev avbruten den 23 
april och med bandelen Rovaniemi- Kemijiirvi 
den 26 april, dA man till foljd av vltrflodet mdste 
avli:igsna spAren, som i Kemijarvi vono utlagda 
over Kemi alv pa isen och i Rovaniemi over 
Ounas iilv pa bockbro. Person- och styckegod -
trafiken ombe orjdes diirefter frltn Rovaniemi 
over Ounas iilv med bilar, tills bockbron Ater 
blev fiirdig, varefter bandelen Rovaniemi
Kemijarvi den 11 juni ltnyo oppnades fOr ail
man person- och godstrafik, som diirstiides sedan 
des fortgatt utan avbrott. '.rrafiken frAn Kemi
jarvi till band len Kemijarvi- Kcllose&i.i oT
besorjdes over Kemi iilv uteslutande med bilar 
anda till den 16 januari 1950, da spll,ren anyo 
kunde utli.iggas pa Kemi alva is och man utover 
biltrafilien fick direkt tAgforbindel e fran Kcmi
jiirvi till K llos lka. 

Pa bandelen Kemi-Veitsiluoto upphorde per
sontagtra.fiken fran och med den 31 maj . 

Bandelen Lankipohja- Evajarvi, horande till 
den under byggnad varande Orivesi- Jam a 
banan, oppnades for allmiin trafili den 1 oktober. 

Tidtabellerna. I tidtabellen N:o 114 av den 
1 juni 1948, giillande under verksarnh tsd.ret 
t.o.m. den 31 maj, infordes vissa andringar. 

Fr. o.m. den 1 januari indrogos . alunda tll.gen 
N:o 63 och N:o 64 mellan Rovanierni och Kemi
jarvi, men i stallet forlangde striickan for tAg
paret :r:o 65/66 anda till Kemijii.rvi. 

Fr.o .m. den 19 februari tilliimpades pa 
striickan Joensuu- Outokumpu om ondagarna 
pA ort bornas anhallan en andrad t.idtabell. 

I tidtabellen :o 115, om triidde i kraft den 
1 juni, kunde forbattringar genomforas i vissa 
fjarrforbindelser. 

A stri.ickan Helsingfors- Tammerfors insattes 
tva nya sniilltagpar, expedierade morgnar och 
eftermiddagar i vardera riktningen. I anledning 
hiirav iindrades tidtabellen for striickan Tammer
fors- Bjorneborg, dar aven ett nytt Mgpar in
sattes. 

Da tagen N:o 61 och N :o 62 andrades till 
snalltAg A triickan einajoki-Kemi, varigenom 
deras gAngtid forkortade med 2 % timme, in
sattes ett nytt persontAgpar a trackan eina
joki- Kemijarvi. 

Under sommarmanaderna expedierades ett 
weekendtag lordagar frAn Helsingfors klo 13 till 
Kuopio, varifrAn det Atervande son- och helg
dagar kl . 23.50 till Helsingfors. ReturtAget frli.n 
Kouvola till Helsingfors expedieradcs aven om 
vintern. 
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Till forbattrande av forbindelserna fran 
mellersta Finland till ys lott och Vuoksendalen 
insatte mellan Pieksi:imaki och Nyslott ett nytt 
persontagpar. 

Strtickan fot· det blanclade taget Riihimaki
Tava ·tehus forlii.ngdes till Toijala, varigenom 
personvagnen i ett godstag ku11de indragas. 

l\Iotortagen mellan Kouvola o ·h Voikka 
inclrogos sasom icke !Onande. 

PA bandelen Pieksamaki- Huutokoski minska
des tagens antal genom sammanslagning av 
tagen Pieksamaki- Joensuu och Pieksamaki
Nyslott. 

T11gens farhastighet kunde icke i namnvard 
grad okas. 

Den 1 september in attes i overensstiimmelse 
med ort bornas onskan ett nytt persontagpar a 
stdickan Bjorneborg- Niinisalo. 

Framst till. forbiittrande av arbetartranspor
terna insattes ett nytt motortag a strackan 
Kouvola- Voi koski. 

Avgangstidon for persontaget N:o 437 Tammer
fors- "iuro ii.ndrades pa ortsbornas begaran till 
50 minuter tidigare och avgang. tiden fran Kemi 
for taget 65 andracl s till 15 minuter senar-e 
for skolelevernas resor. 

Fr. o.m. den 1 dec mber insat tes tvA. nya 
persontA.gpar clagligen A. strii.ckan Helsingfors
Boback och ett nytt motortagpar pA. bandelen 
Lahti- Riihimiiki samt Riihimaki- Iittala. 

edan vis a bt·oar pa strackan Kemi- Rova
niemi blivit fardiga och uppehA.llen pA. hA.ll
plats rna minskats, kunde gangtiden for tA.gen 
N :o 61 och N:o 62 fOrkortas med 40 minuter. 

Statsji:irnvi:igarnas automobiltrafik. Denna tra
fik, som regelbtmdet fortgick med befordring av 
resande och gods, utgjorde under verksam
het aret dels en e rsattning for begransad e ller 
indragen tA.gtrafik, dels egentlig automobiltrafik 

Den 1 juni blev den automobiltrafik, som 
anordnats i stallet fo1· den indragna tagtrafiken A. 
strackan Kemijarvi-Kelloselka, genom sarskild 
overenskommelse overlA.ten A.t Oy Pohjolan Lii
kenne Ab. Darjamte ingick jarnvagsstyrelsen 
den 22 jlmi med sagda bolag en generell overens
kommelse, en ligt vilken jarnvii.gsstyrelsen sam
tyckte till att pA. vissa niirmare angivna villkor 
och genom siirskilda kontrakt till bolaget over
IA.ta sin biltrafik och erforderliga kordon pA. 
vissa trafikplatser och linj er . Under verksam
hetsAret overlamnades at bolaget genom dylika 
kontrakt biltrafiken pA. foljande trafikplatser: 
den 1 juli i Kauliranta, TorneA., Rovaniemi och 
Kemijiirvi, den 15 juli personbillinjen Hel ing
fors-Abo, den 1 sept mber i Kajana, Iisalmi, 
Sotkamo och Hyrynsalmi, den 1 oktober i UleA
borg, Kemi, Siilinjarvi, J oensuu, Lieksa och 
Kuopio samt den 1 november i Lojo. 

Under verksamhetsAret utbyrd s at ifrA.ga
varande bolag inalles 26 linje-, 1 kombinerad, 
65 last- och 2 bogserbilar samt 13 slapvagnar. 

Biltrafiken i stallet for tA.gtrafik. 
Den 16 januari borjade A. linjen Virasoja
Imatra-Tainionkoski-Vuoksenniska en biltra
fik av lokal natur i stallet for den upphorda 
persontA.gtrafiken. Ocksa den pll. linjen Kuopio 
- iilinjarvi den 13 mars och pA. linjen Karis-

Lojo den 1 juni oppnade biltrafiken harledde 
av in krankningarna i en per. ontA.gtrafik, som 
icke bar sig. Den person.- och godsbefordring per 
bil, som borjade den 20 september 1948 mellan 
Kovjoki ocb Nykarleby, indrogs under verk
samhetsAret den 20 april, dA. den nybyggda 
jarnvagen mellan dessa orter oppnades for trafik. 

I amband med styckegodstrafikens omorgani
sation ocb for att skona vagnsparken, minska 
omlastningarna samt pAskynda transporterna 
inford styckegodsbefordring per bil pA. fol
jande satt: fran Helsingfor fr. o.m. den 4 april 
till VallgA.rd, katudden, ockenbacka, Hertonas, 
Aggelby och Fredriksberg; fr. o.m. den 1 sep
tember frAn Virasoja till Tainionkoski, Vuoksen
niska, V uoksen baron, Kaukopaii och Immola. 

D e n e g e n t l i g a a u t o m o b i 1 t r a f i
ke n. Personlinjerna. Den 18 juli borjade 
trafiken pa den nya per onbillinj en Helsing
fors-Abo, vilken trafik i sitt praktiska ut
forancle dock genast blev overlamnad At Oy 
Pohjolan Liikenne Ab . Personbillinjen Kajana
Hatulanmaki utstracktes fr. o .m. den 7 juni till 
Sukeva (Somemkoski) och den nya linjen Aava
saksa- Portimonjiirvi trafikerades undet· tiden 8 
april- 1 juni. 

Befordringen av jarnvagens personal. nder 
bela verksamhetsA.ret beforchades tA.gpersonalen 
fortfarande A. strackan Helsingfors- Fredriksberg 
i natt-trafik. edan statsjii.rnvagarna overlatit 
all biltrafik i Nordfinland At Oy Pohjolan Lii
kenn Ab, upphorde befordringen av Uleaborg 
verkst.adsarbetare den 17 oktobcr A. linje1·na 
UleA.borg- Tuir Pakon n och UleAborg
Tuira- Korvenkyla. 

Hemforslingen. Hemforsling av gods in.riitta
des den 15 april i Iisalmi och den 1 september i 
Virasoja. Iisalmi och Salo stationer erhollo w1der 
verk amhetsA.ret ratt att inom ett visst omrA.de 
med hemforslingsbilar transportera aven annat 
gods an sA.dant, som anlant per jarnvag eller 
darmecl skall vida.re befordras . 

Godslinjerna. Linjen Lahti- Tammerfors 
trafikerades fr. o .m. d n 1 januari vid behov 
over Kiirkola och Aitoo. Under verksamhets
aret oppnade foljande nya godslinjer for trafik: 
den 11 januari linjen Kajana-Vuokatti- Sot
kamo- Kuhmo: den 23 mars linj en Joensuu
Nurmes; den 2 maj linjen Helsingfors-BorgA.
Lahti; den 2 juni linjen Helsingfors- Urjala
Bjorneborg och den 1 november linjen Virasoja
Puumala-(Nyslott). 

Sam t r a fi ken . Den 1 september upp
horde samtrafiken mellan statsjarnvagarna ch 
billinjen Jarvenpaa-Orimattila, men med linjen 
Suonenjoki-Iisvesi fortgick samtrafiken under 
hela verksamhetsA.ret. 

T a r i f fa n d r i n g . I stallet for landsvags
tariffen infordes den 15 augusti tillampningen av 
statsjarnvagarna avgiftstabeller, varigenom av
gifterna for biltransport i nAgon mA.n blevo 
billigare. 

B i l p ark en. nder verksamhetsll.ret an-
skaffades 2 person-, 16 linje- och 61 lastbilar 
samt avforde ur inventarieforteckningen sA.som 
slutkorda och onyttiga 1 personbil, 2 kombine
rade och 36 lastbilar, vilka bortauktionerades 
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den 16 maj i Helsingfors ooh Kemi samt den 
19 maj i UleAborg. 

B i 1 r e p a r a t i o n e r n a. Bilreparations-
verkstaden i Kemi indrogs sAsom obehovlig, 
sedan ombesorjningen av biltrafiken har over
l&tits At Oy Pohjolan Liikenne Ab, som i sam
band med trafikoverlatelsen erholl till sin dispo
sition bilreparationsverkstaderna i Kau.liranta 
ooh Sotkamo. I statsjarnvagarnas bii'reparations
verkstader i Helsingfors och Lojo fortgick ar
betet under verksamhetsAret oavbru.tet. 

0 r g a n i s a t i o n e n a v s t a t s j a r n
v agar n as b i 1 t r a f i k. Till foljd av 
trafikoverlAtelserna genomfordes enligt jarnvags
styrelsens beslu.t fr. o .m. den 20 oktober en ny 
inledning av biltrafiksektionerna med fores
tandare plaoerade i Helsingfors, Lahti, Tammer
fors ooh Jyvaskylii. 

Forlcommet gods. Under verksamhetsaret ha 
fran olika trafikplatser ingatt 4 284 anmalnin
gar om saknad av till befordring inlii.mnat gods 
med anledning av vilka anmalningar reklamations
sektionen verkstallt undersokningar. ForegAende 
Ar var antalet av dessa anmalningar 8 774. 
Denna ansenliga min kning harleder sig av storre 
ornsorg hos jarnvii.gspersonalen vid mottagning 
och utgivning av gods samt delvis ii.ven av 
minskningen i jarnvagens godstransporter. 

Skadat gods. Arunalningar harom inkommo 
till reklamationssektionen under verksamhets
Aret till ett antal av 9 345. Foregaende ar var 
detta an tal 13 817 . Till foljd av jarnvii.gsvagnar
nas bristfalliga s1.---iok ha vattenskadorna a gods 
varit synnerligen tah·ika. Da extra personal 
icke behovt anvandas vid lastning och lossning 
lika myoket som foru.t, ha.r skadornas antal 
emellertid kunnat nedgA. 

Stolde1·. Under verksamhetsAret anmaldes 496 
stolder, foregAende Ar 799. Minskningen beror 
pA den betydligt lattade varu.reglementeringen 
avensom darpA att varor, som forut alls icke 
funnits i handeln, nu funnits fritt att kopa. 

Ford1·ojda transporter. Undersokningar ha aven 
verkstallts i anledning av klagomal frAn sAvaJ 
godsmottagare som godsavsii.ndare angAende 
drojsrnAl och andra oregelbundenheter i be
fordringen. Under verksamhetsAret inkommo 930 
sadana klagoroal. Deras antal foregaende ar var 
1 543. Ooksa denna avsevarda minskning ut
visar en forbii.ttring i godsbehandlingen pa stats
jarnvagarna. 

Ersdttningsanspraken. Under verksamhetsAren 
behandlades inalles 2 746 ansprAk pa ersattning 
i foljd av forsenad utlamning, forlust eller minsk
ning av eller skada a god . Foregaende 1\ir var 
sAdana arendens antal 5 404. 

Outtaget gods. PA reklaroationssektionens 
foranstaltande anordnades i Helsingfors under 
verksamhetsaret 15 auktioner pa outtaget gods 
ooh hittegods, som stationerna enligt gallande 
foreskrift insant till forsaljning. Inalles sAldes 
pa dessa auktioner 3 867 foremal, foregaende ar 
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4 361. PA anru·a trafikplatser verkstii.lldes dy
lika forsaljningar till ett antal av 342. 

Antalet anmalningar rorande overtaligt gods 
ooh outtaget resgods bar icke kunnat faststallas 
till foljd av de tekniska anru-ingar i arbetet, som 
pA arbetsu.ndersokningsbyrans forslag infordes 
Ar 1946. 

Ar 1950. 

Allmiinna trafikbestdmmelser. I den for stats
jarnvagarna den 26 april 1929 givna Tra
fikstadgan har under verksamhetsAret vidtagits 
foljande andringar: 

Medels forordning av den 12 maj gjordes i 
paragraferna 39, 43, 46, 47, 88, 94 och 99 fol
jande andringar: 

39 § (Jii.rnviigens ansvarighet for forsening av 
resgods) ii.ndrades i sin helhet att lyda som foljer: 

>>L Har utlamning av resgods fordrojts, ar 
jarnvagen, ifall de resande icke styt·ker att skada 
uppstAtt pa grund av detta forsenande, skyldig 
att i ersattning erlagga tvA mark for varje kilo
gram av det forsenade resgodsets totala vikt 
ooh for varje pAbOrjad tidrymd av tjugufyt·a 
timmar, som resgodset fordrojts over den tid, 
dA godset forsta gangen efterfrAgades A bestam
melsestation, likval for hogst fjorton dygn och 
min t tvAhundra mark. 

Utredes det, att skada uppstAtt pA grund av 
detta forsenande, skall ersattning erlaggas till 
hogst fyrdubbla beloppet av den i foregaende 
punkt namnda ersattningen. 

2 . Angaende ersa.ttningens storlek, dA skada 
fororsakats av jarnvagen med uppsAt eller genom 
grov vardsloshet, samt ranta pA ersattningsbe
loppet bestammes i paragraferna 94 och 95. 

3. I denna paragraf namnd ersattning utbe
talas icke samtidigt med ersattning for helt och 
ballet forkommet resgods, men om en del av 
resgodset forkomrnit eller skadats, skola namnda 
foreslcrifter landa till efterri:ittelse med avseende 
A den Aterstaende eller oskadade delen. 

4. Har forseningen foranletts av orsaker, som 
icke kunna tillskrivas jarnvii.gen eller vilka jarn
vagen icke kunnat hindra, ar jarnvagen fri frAn 
ersattningsskyldighet.~ 

Moment 4 i paragraf 43 (Barare) andrades att 
lyda som foljer: 

»4. For resgods, som i det i punkt 1 ni:imnda 
syfte overli:imnats till biirare, ansvarar jarn
vagen sAsom for inskrivet resgods, dock med 
hogst femtusen mark for varje kolli.•> 

Moment 2 i paragraf 46 (Befordran) andrades 
att lyda som foljer: 
>> 2. Anmii.ler icke avsandaren med vilket tag 
godset skall befordras, verkstalles befordringen 
med forsta lampliga tAg. 

A expressgodskortet bor vid mottagningen an
teoknas det tAgs nu.mmer, med vilket godset 
skall befordras.>> 

Moment 1 i paragraf 47 (Utgivning) anru·ades 
att lyda som foljer: 

>> 1. Mottagaren ar beri:ittigad att utfa ex
pressgodset a bestammelsestationen sa snart det 
tAg, med vilket godset ii.r befordrat, eller med 
detta tag kombinerande, expressgods befordrande 
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tag bar anlant till bestamrnelsestationen ocb det 
med taget anlanda godset efter nod.ig beband
ling ar fardigt att utgivas.>> 

Moment 2 i paragraf 88 (Av sarskilda orsaker 
foranledd skadestandsskyldigbet) andrades att 
lyda som foljer: 

>>2 . Kan skada tillskrivas nagon av de i denna 
paragraf namnda orsakerna, antages, inti11 dess 
motsatsen bevisats, att skadan barror av denna 
orsak. Detta antagande kommer dock icke i 
fraga i de fall, varom bestammes i punkt 1 a, 
ifall bela transportforemal forkommit.•> 

Paragraf 94 (Ersattningens storlek, da skadan 
fororsakats av jarnvagen med uppsat eller grov 
vardslosbet) andrades att lyda som foljer: 
~Har skada fororsakats av jarnvii..gen med 

uppsat eller genom grov vardsloshet, ar jarn
vagen skyldig att lamna full ersattning for dari
genom uppkommen skada, likval dock till bogst 
dubbla beloppet av de i paragraferna 39, 47 a, 
92 och 93 namnda bogsta beloppen. •> 

Moment 7 i paragraf 99 (Framstallande av 
ersattningsansprak mot jarnvagen) andrades att 
lyda som foljer: 

•> 7. Ersattning, som beviljats pa grund av 
stadgandena i punkterna 3 ocb 5, erlagges till 
den dartill berattigade genom postgiro. •> 

Medels samrna forordning av den 12 maj 
fogades till Trafikstadgan en ny paragraf 4 7 a, 
som lyder som foljer: 

•> 47 a §. Jar n vag ens an s v a rig he t 
v i d f o r d r o j d u t g i v n i n g, n o t i f i k a
t i o n o c h h e m f o r s 1 i n g a v e x p r e s s
g 0 d s. 

Har expressgods icke kunnat utgiva , da 
mottagaren kommit for att avhamta detsamma 
eller bar notifikation om godsets ankomst eller 
godset sj ii,lv icke avsants till mottagaren inom 
tolv timmar raknat fran det klockslag da det 
tag, med vilket godset befordras, eller darmed 
kombinerande, expressgods befordrande tag en
ligt tidtabellen aulander till bestammelsestatio
nen, nattetid samt son- och helgdagar hari dock 
icke inraknade, ar jarnvagen skyldig att ersatta 
skada, som uppstatt genom detta forsenande, 
med hogst tiotusen mark. Jarnvagen blir icke 
fri denna ersattningsskyldigbet pa grund av 
punld 1 d i paragraf 88, ifall det utredes, att 
skadan i huvudsak fororsakats av ovanangivna 
f6rsenande. •> 

Medels forordning av den 26 maj andrades 
paragraf 21 i forordningen av den 26 april 1929 
angaende befordran av explosiva amnen a jarn
vag (Bilaga II till Trafikstadgan) att lyda som 
foljer: 

•>21 §. J arvagen tillkommande avgift for be
fordran av sprangamnen bor erlaggas a av
sandningsstationen.•> 

Medels jarnvagsstyrelsens beslut av den 16 
mars andrades tillaggsbestammelsen 5 till pa
ragarf 45 (Expressgods. Mottagning till be
fordran) att lyda som foljer: 

•> 5. Frakten for expressgods erlagges i allman
het pa avsandningsstationen. I vissa av jarn
vagsstyrelsen foreskrivna fall kan det bestammas, 
att frakten skall erlaggas a bestammelsestatio
nen. Angaende dessa fall meddelas var gang 
skilt for sig. 

Express gods, utom levande dj w·, kan belaggas 
med efterkrav.•> 

Medels samma beslut andrades tillagsbestam
melsen 2 till paragraf 76 (Efterkrav) att lyda 
som foljer: 

•>2. Aven sasom paket befordrat gods far be
laggas med efterkrav. Daremot rna levande djur 
icke belaggas med efterkrav.•> 

Medels jarnvagsstyrelsens beslut av den 7 juli 
andrades tillaggsbestammelsen 11 till paragraf 
68. (Godsets emballering och mii.rkning) punkt 
c, forsta stycket, att lyda som foljer: 

»c. Kraftpapperssackar, till vill;:as forfar
digande anvants papper av minst 7 5 grams vikt 
per kvadratmeter och vilka aro minst tredubbla, 
pa villkor likval, att totalvil;:ten for ett be
fordrinsf6remal med tredubbel omslagssiick utgor 
bogst 30 kilogram och totalvikten for ett be
fordringsforemal med minst fyrdubbel omslags
sack utgor bogst 60 kilogram. •> 

Medels jarnvagsstyrelsens beslut av den 8 
augusti andrades tillaggsbestammelsen 2 till 
paragraf 65 (Fraktsedels utskrivning och dess 
innehall) punkterna b) och d) att lyda som 
foljer: 

•> b) mottagarens namn oforkortat, postadress 
ocb eventuell telefonnummer; adress, varav 
mottagarens namn icke framgar, sasom ~Till 
order av N. N.>> eller •>Till duplikatinnehavaren•>, 
iir icke tillaten; 

d) avsiindarens namn oforkortat och post
adress;•> 

Medels amma beslut andrades tilliiggsbe
stammelserna 14 ocb 15 till paragraf 68 (Godsets 
emballering ocb miirkning) att lyda som foljer: 

~14 . Pa befordringsforemal, som befordras som 
styckegods, eller pa deras adresslappar skall an
tecknas bestamrnelsestationen, mottagarens namn 
och adress, avsiindningsstationen samt avsanda
rens namn och adress. Bestiimmelsestationens 
namn bor antecknas med minst 1 em hoga 
bokstaver. Adresslappen bor vara av trii, Iader 
eller segt papp. Pa lador, tunnor m.£1. dyl. kan 
adresslapp av papper fastlimrnas och av papp 
fastspikas vid omslaget. Langa foremal av jarn 
skola sammanknippas med jarntrad och adress
lapparna vid desamma fastas jamval med jarn
trad. Vid befordring av massartiklar som t.ex. 
tegel forses endast nagra stycken med adress, 
varvid a desamma antecknas foremalens antal. 

15. De i foregaende tillaggsbestammelse fore
skrivna markningarna bora a mjolktransportkarl 
anbringas a traskiva eller metallplat, som medels 
ked eller metalltrad ar fast (metallplat aven 
fastl6dd) vid karlet. A papp eller tyglappar 
skrivna adresser for mjolldransportkarl godkan
nas icke.•> 

Medels jarnvagsstyrelsens beslut av den 7 
ju1i bifogades till bestammelserna angaende 
varor, vilka mottagas till befordran under 
sarskilda villkor (Bilaga I till Trafikstadgan), 5. 
kapitel (Lattantandliga fasta amnen) paragraf 9 
(Emballage och befordran) tillaggsbestammelse 
3, vilken lyder som foljer: 

•> 3. Pa de villkor, som foreskrivits i foregA.ende 
tillaggsbestamrnelse 2, kan aven lufttorr bark 
befordras i oppen vagn utan presenning aret om. 
Bestamrnelser, som i tagsakerbetsordningen 
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g.ivits angande anvandn.ingen av skyddsvagnar, 
bora aven i detta fall efterfoljas.•> 

Medals jarnvagsstyrelsens beslut av den 11 
maj andrades pnnkt 3 i 18. kapitlet (Idkande 
av handel a stationsomradet och i tag) i Order
samling V att lyda som fo ljer: 

~3. Idkande av handel a stationsomradena 
och i tag ar utan vederborande t.illstand forbju
det. 

Forestandare for trafikplats kan avvikande 
fran bestammelserna i paragraf 11 punkt 10 i 
arbetsordningen for jarnvagsforvaltningen ge 
trafikanten tillstand, ifall omstandigheterna det 
tillata, att a jarnvagsomradet stUja varor ifran 
till honom som vagnslast anland vagn, pa villkor, 
att for denna rattighet till stationskassan a 
bestammelsestationen for varje vagnslast er
lagges i ett for aUt en avgift av 500 mark, som 
redovisas som diverse inkomster. Denna avgift 
bor uppbaras oberoande av om forsaljandet sker 
inom faststalld lossningstid eller under en sadan 
tid, for vilken liven vagnshyra skall betalas. 
Angaende platsen for forsaljande bor pa for
hand overenskommelse triilfas med forestandaren 
for trafi..k'J>latsen. - Denna bestammelse beror 
icke sadana fall, da direktOren for traf.ikavdel
ningen har beviljat rattighet till forsaljning frim 
vagn i genomgaende tag under dettas uppehall 
a trafikplatser. 

Tagsiike1·hetsordningen. Medels beslut av den 
12 januari godkande jarnvagsstyrelsen sasom 
signal samt for intagande i Tagsakerhetsord
ningen och tagande i brul" •>Signaler for sparav
stangande grindar.~ 

Medals beslut av den 26 maj andrades moment 
4 i paragraf 105 i Tagsakerhetsordningen 
(Vagnsordn.ingen i tag) att lyda som foljer: 

~4. Av specialvagnar, som anviindas i person
trafik, far post-, konduktors-, resgods- och fang
vagn placeras i taget a den for densamma i 
forhallande till skotseln av taget fordelaktigaste 
platsen. Dock ma en dylik tva- (eller tre-) 
axlad vagn, vars egen v.ikt understiger 16 ton, 
icke placeras mellan fyraxlade personvagnar.•> 

Tmjikplatserna. Betraffande traf.ikplatserna 
vidtogos under verksamhetsaret foljande av 
traf.ikens art och omfang betingade andringar: 

Vuoksen sa.tama station av femte klass ned
flyttades till hallplats; 

Komu hal1plats nedflyttades till platform
vaxel; samt for traf.ik oppnades nya platform
viixlarna Kollinjoki och Rajasuo. 

Raumo jarnvag forenades fran och med den 
1 juli med statsjarnvagarnas ovriga bannat. 

Sedan jiirnvagssparet ater utlagts pa isen over 
Kemi alv begynte godstrafil•en a bandelen 
Kemijarvi- Kelloselka den 16 januari. Denna 
direkta tagforbindelse med bandelen i fraga 
avbrots den 15 april och med bandelen Rova
niemi-Kemijarvi den 25 april, da det pa isen 
i Kemijarvi over Kemi iilv och i Rovaniemi 
over Ounas alv pa en trabro utlagda jarnvags
sparet pa grund av varens intrade maste av
lagsnas. Person- och styckegodstraf.iken om
besorjdes darefter iRovaniemi overOunas alv med 
bilar, tills triibron blev fiirdig, da bandelen Rova-

niemi- Kemijarvi den 1 juni aterigen oppnades 
for allman person- och godstraf.ik, vilken sedan 
dess har fortgatt utan avbrott. 

Trafiken fran Kemijiirvi till bandelen Kemi
jiirvi- Kelloselkii ombesorjdes over Kemi alv 
Jikasa med bilar iinda till den 9 januari 1951, 
da jarnviigssparet aterigen kunde utliiggas pa 
isen och direkt tagforbindelse uppriittas till 
Kelloselkii. 

Bandelen Evajiirvi-Jiimsa av den under 
byggnad varande Orivesi--Jamsa jiirnvagen opp
nades for allman trafik den 15 juli. 

Tidtabellerna. I tidtabellen N:o 115 av den 
1 juni 1949, gallande under verksamhetsaret 
t.o.m. den 31 maj, infordes vissa andringar. 

Fran och med den 1 mars indrogos salunda 
tagen N:o 428 och N:o 429 mellan Tyrvaa och 
Peipohja samt tagen N:o 497 och N:o 498 mellan 
Bjorneborg och Niinisalo. 

I tidtabellen N:o 116, som tradde i kraft den 
1 juni, insattes tva nya snalltagspar, det ena a 
strackan Abo--Toijala och det andra a strackan 
Tammerfors-B j orne borg. Dessutom trafikera
des w1der sommarmanaderna, anda till den 31 
augusti, striickorna Helsingfors-Kuopio och 
Tammerfors-Vasa av ett nytt snalltagspar och 
varje lOrdag expedierades fran Helsingfors ett 
weekendtag till Jyvaskyla. 

A strackan Bjorneborg-Haapamaki insattes 
ett nytt persontagspar. 

For lokaltraf.iken insattes a strackan ~e
roinen-Fredrikshamn ett nytt motortagspar. 
Likasa insattes a vardera strackan Ukkola-
Nurmes och Joensuu-Kaltimo ett nytt person
tagspar, varigenom fOrbindelsen mellan J oensuu 
och Nurmes betydligt forbattrades. Tm·ist
traf.iken betjanades under sommarmanaderna av 
ett nytt persontagspar a vardera strackan 

yslott--Parikkala och Haapamaki-Jyvaskyla. 
Fornyandet av skenbeliiggningen a Savolaks

banan mojliggjorde okande av snalltagens far
bastighet a striickan Kouvola--Pieksamaki. 

En ny sovvagnsl.inje inrattades mellan Abo 
och Vasa. 

Fran och med den 1 september indrogs ett 
persontagspar vardagar a strackan Helsing
fors- Karis, varfor sagda tagpar expedieras a 
namnda stracka endast son· och helgdagar. 

Sedan bandelen Evajarvi--Jamsa oppnats for 
allman traf.ik fran och med den 15 juli, ut
stracktes tagtrafiken anda till Jamsa. 

Fran och med den 1 december togs a Raumo 
jarnvag i bruk ny tidtabell, som for person
traf.iken omfattar tva persontagspar i dygnet. 

For okande av god transporternas hastighet 
insatte a strackan einajoki-Uleaborg ett 
snabbgaende ilgodstagspar. 

Statsjiintviigarnas automobiltrajik. 

I. Biltrafik 
t r a f i k. 

s t, a 1 I e t f o r t a g-

Person t r a f ike n . Den biltrafik, som fran 
och med den 16 januari 1949 i Vuoksendalen 
insattes i stallet for lokalta.gen, overlats den 1 
mars 1950 till Viipurin Linja-auto Oy. 
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G o d s t r a f i k e n. FrA.n den 1 mars 
anordnades styckegodsbefordran med bilar a 
bandelarna Villahde--Koria, Aitomaki-Luu
maki och Lauritsala--Rauha. 

Fran den 16 april anordnades styckegodsbe
fordran med bilar a bandelen J'yvaskyla
Haapamaki. 

Fran och med den 1 september indrogos 
persontagen N:o 35 och :o 34 mellan Helsing
fors och Karis och det ilgods, som befordrats 
med sagda tag, skulle darefter befordras med 
bilar. 

Angaende till K uusankoski och V oild{a sta
tioner adresserat il- och fraktstyckegods bestam
des, att detsamma fran och med den 1 februari 
skulle adresseras till Kouvola station for vidare
befordran med statsjarnvagarnas bilar. 

Angaende il- och fraktstyckegodsforsandelser 
till Imatra station bestamdes, att de samma 
fran och med den l januari skulle adresseras till 
Virasoja for vidarebefordran med statsjarn
vagarnas bilar. Samma bestammelse omfattade 
redan tidigare Tainionkoski, Vuoksenni ka och 
Vuoksen satama stationer samt Immola platt
formvaxel. 

I I . D en e g en t I i g a aut o m o b i I
t r a f ike n. 

P e r s o n I in j ern a. Personbiltrafiken mel
Ian Willmanstrand station och staden upphorde 
den 1 mars, varefter den skotes av Saimaan 
Osuusauto och Autolinjat Oy i samband med 
deras egna turer. 

Alia statsjarnvagarnas personlinjers praktiska 
skotsel har under verksamhetsaret omhander
hafts av Oy Pohjolan Liikenne Ab. 

Gods I in j ern a. Foljande nya godslinjer 
oppnades for trafik: den 6 februari Iinjen Vasa-
Kyyjarvi, den 15 mars linjen Tammerfors
Vasa och den l april Iinjen Tammerfors-Kuru
Virrat. De tva sistnamnda linjerna indrogos 
fran och med den 1 november pa grund av 
brist pa bilar. 

Hem for s I in gen. Under verksamhets
aret har hemforsling av gods icke inrattats a 
nAgra nya stallen. 

S a m t r a f i k e n. Samtrafikavtalet mellan 
jarnvagsstyrelsen och Angfartygs Ab Aland 
galler fortfarande. Prissattningstalet a bil
transporten bar fran och med den 1 september 
hOjts fran 3 till 4. 

T a riff ern a: All a tariffer inom biltrafiken 
hOjdes fran och med den 20 juli med cirka 25 
procent. Den 29 juni utfardade jarnvagsstyrel
sen bestammelser angaende faststallande av 
avgifter for anvandningen av bilar for jarn
vagens egen personals behov. 

Fran och med den 1 december gjordes i be
stammelserna angaende godstrafiken bl.a. en 
sadan andring, att fraktsedlar av alla slag, som 
anvandas vid jarnvagen, aven fa anvandas vid 
statsjarnvagarnas automobillinjer. 

B i l p ark en. Under verksamhet luet an
skaffades en person- och 17 lastbilar samt av
fordes ur inventarieforteckningen 2 person-, 5 
Iinje-, 1 kombinerad och 1 lastbil, som saldes 
pa grund av inforskaffade anbud eller bortauk-

tionerades i He1singfors den 19 maj och den 
31 oktober. 

I slutet av verksamhetsaret voro 34 linje
och 62 lastbilar samt 11 slapvagnar uthyrda 
till Oy Pohjolan Liikenne Ab. 

B i 1 r e p a r a t i o n e r n a. Bilreparations-
verkstaden i Lahti indrogs den 1 augusti och 
dess personal flyttades till bilreparationsverksta
den i Helsingfors. 

0 y Po h j o Ian L i ike nne A b. Under 
verksamhetsAret ha inga nya overlatelser av 
statsjarnvagarnas biltrafik till bolaget agt rum. 
A v bilparken uthyrde till boiaget 9 st nya 
Iinjebilar. Dessutom har statsjarnvagarna en
ligt samtrafikavtalet for bolagets rakning 
lAtit reparera 6 till bolaget uthyrda Iinjebilar. 
Kostnaderna voro sammanlagt 1 498 233 mark. 
Bolaget aterstallde till statsjarnvagarna 4 linje-, 
1 kombinerad och 6 Iastbilar samt 2 siapvagnar, 
viikas reparation icke mera lonade sig. For 
verksamhetsAret bar bolaget att betaia At 
statsj'!:irnvagarna arrendeavgifter for biiparken 
9 323 752 mark och for arbetsmaskiner 22 652 
mark. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab har under verksam
hetsaret skott all person- och godstrafik A alia 
de billinjer, som statsjarnvagarna oppnat for 
trafik norrom linjen Gamlakarieby-Pieksa
maki-Nyslott samt a Lojo station. Det slut
liga samtrafikavtalet mellan stat jarnvagarna 
och Oy Pohjolan Liikenne Ab undertecknades 
den 27 april. 

I sitt utlatande till ministeriet for kommuni
kationsvasendet och allmanna arbetena av den 
26 oktober samtyckte jarnvagsstyrelsen till att 
de statsjarnvagarna beviljade trafiktillstAnd, pa 
grund av vilka trafiken sedermera overlatits att 
skotas av Oy Pohjolan Liikenne Ab, innehas 
gemensamt av jarnvagsstyrelsen och boiaget. 

Forkommet gods. Under verksamhetsaret ha 
fran olika trafikplatser ingAtt 4 005 anmal
ningar om saknat gods som inlamnats till be
fordran, med anledning av vilka anmiiJningar 
reklamationssektionen verkstallt undersokningar. 
Foregaende Ar var antaiet av dessa anmal
ningar 4 284. Denna minskning harleder sig av 
storre omsorg hos jarnvagspersonalen vid mot
tagning och utgivning av gods samt deivis aven 
av minskningen i jarnvagens godstransporter. 

Skadat gods. Anmalningar harom inkommo 
till reklamationssektionen under verksamhets
aret till ett antal av 10 215. ForegAende ar var 
detta antai 9 354. Denna olming av anmaida 
skador A gods har fororsakats av den omstandig
heten, att sedan Oy Lahden Vientikermatehtaat 
Ab ingatt ·fraktavtal med jarnvagsstyrelsen, 
sagda bolag anhallit om ersattning for varje 
returneracl tomflaska, som tmder befordran gatt 
sonder eller forkommit. Tidigare gjordes i dylika 
fall av Oy Lahclen Vientikermatehtaat Ab inga 
ansprak pa ersattning. Till foijd av jarnvags
vagnarnas bristfalliga skick ha vatt nskadorna 
a gods fortfarande varit talrika. 

Fordrojda transpo1·ter. Undersokningar ha aven 
verkstallts i anleclning av klagomal fran sAval 
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godsmottagare som godsavsandare angaende 
drojsmal ooh andra oregelbundenheter i be
fordringen. Under verksamhetsaret inkommo 
862 sadana klagomal. Deras antal foregaende 
ar var 930. Ooksa denna minskning utvisar en 
forbattring i godsbehandlingen vid statsjarn
vagarna. 

E1·sattningsans1J1·aken. Under verksamhetsaret 
behandlades inalles 2 242 ansprak pa ersattning 
i foljd av forsenad utlamning, forlust eller minsk
ning av eller skada a gods. Foregaende ar var 
dessa arenden antal 2 746. 

Outtaget gods. Pa reklamationssektionens 
foranstaltande anordnades i Helsingfors under 
verksamhetsaret 13 auktioner pa outtaget gods 
ooh hittegods, som stationerna enligt gallande 
bestammelser insant till forsaljning. Antalet 
forsaljningar vid dessa auktioner var sarnman
lagt 3 787 . Foregaende ar var deras antal 3 867. 
Pa andra trafikplatser verkstalldes dylika for
saljningar till ett an tal av 301. 

Antalet anmalningar rorande overtaligt gods 
ooh outtaget resgods bar ioke ku,nnat faststallas 
tillfoljd av de tekniska andringar i arbetet, 
som pa arbetsstudiebyrans forslag infordes ar 
1946. 

Ar 1951. 

Allrnanna trafikbestiimrnelser. I statsjarnvagar
~as trafikstadga av den 26 april 1929 ha under 
verksamhets· ret inforts foljande andringar: 

Genom jarnvagsstyrelsens beslut av den 13 
februari erholl tillaggsbestammelsen 4 till 68 § 
av namnda stadga foljande andrade lydelse: 

•>4. Damejeaner samt andra glas- ooh lerkarl, 
i vilka forvaras flytande eller i fuktigt tillstand 
befintliga amnen, bora vara tatt till Iutna ooh 
omsorgsfullt forpaokade i hil.llbara korgar eller 
trakarl. 

Som emballage for mindre glas- ooh lerkarl, 
sasom kryddburkar, smaflaskor o.dyl., kunna 
dock pa bar nedan under tb 11 mom. d angivna 
villkor anvandas lador av wellpapp.•> 

Samma paragraf tillfogades foljande nya 
tilU:iggsbestarnmelse 4 a: 

~4 a. Pappburkar, i vilka forvara. flytande 
eller i fuktigt tillstand befintliga amnen, sasom 
marmelad, sirap o.dyl., bora vara tatt tillslutna 
ooh omsorgsfullt forpackade i hallbara tralador 
eller karl.» 

Vidare upphavdes momm e och f av tillaggsbe
stammel en ll; mom g omandrades till mom e 
och mom d tillfogades foljande nya stycke; 
~DA 1 dor av wellpapp anvandas som emballage 

fOr mindre glas- och lerkarl innehallande flytande 
och andra i fuktigt tillstand befordrade amnen, 
skola de vara forsedda med fack. •> 

Tagsiikerhetsordningen. Genom jarnvagsstyrel
sens beslut av den 20 april tillfogades mom 3 i 
104 § av tagsakerhetsordningen (Begriinsningar 
rorande vagnars kopplande till olika tag) fol
jande mening: 

•>M- och Ma-vagnar med underrede av tra ma 
endast framforas med arbetstag.•> 

Mom 4 i A-bilagan till sagda siikerhetsord
ning iindrades att fr.o.m. den 15 november lyda 
som foljer: 

•>4. Till godstag utan konduktor rna med de 
undantag, som tillatas i jiirnvagsstyrelsens 
skrivelser n:o 1 919/13 650, 28. 10. -43, och n:o 
2 018/9 218, 20. 7. -45, endast kopplas vagnar 
som ga till tagets be tammelsestation. Samtliga 
vagnar skola vara forsedda med luftbromsled
ning ocb skola de alla vara salunda samman
kopplade, att luften gar genom bela tAget. 
Sist bor placeras vagn som ar forsedd m d krokar 
fOr uppsattande av slutsignalerna. 

Da till tA.g kopplas vagnar som fordra 
s p e c i a 1 s e r vice (sasom varm- och kyl
vagnar), bor foljande iakttagas: 

a) Vid behov bor bestiimmas, pa vilka trafik
platser tA.get skall gora uppehall i och for service 
for dessa vagnar. 

b) Med lokanga uppvarmda Gg-vagnar kola 
placeras friimst i taget. Kontrollen av tempera
turen i dem ombesorjes av lokomotiveldaren. 

c) Framforas med tAget flera vagnar som 
fordra specialservice eller kunna de ej ombesorjas 
pa servicestallen som inrattats vid farviigen sa 
skall pa begynn.elsestationen utses tagkarl med 
uppdrag att ombesorja dem.•> 

Den 3 juli godkiinde jiirnvagsstyrelsen ett 
forslag till fornyad TA.gsakerhetsordning och 
forordnade, att denna siikerhetsordning skulle 
trada i kraft den 1 mars 1952. 

Inst1·uktionen for stationsinspektorer, som upp
gjordes for att ersiitta den tidigare Instruktionen 
for stationsinspektorer, bitradande stationsins
pektorer och hallplatsforestandare, godkandes av 
jarnviigs tyrelsen den 15 augusti att trada i 
kraft den 1 januari 1952. 

Mom 1 i 27 § av Stations- och tagtjanstO?·d
ningen andrades att fr.o.m. den 13 oktober ha 
foljande lydelse: 

•> 1. Som tagchef fungerande kondukti:ir bor 
arligen riikna resande i alla tag den 11-17 
februari, juli och oktober samt dessutom resan
dena i alia lokaltag den 11-17 juni och sep
tember (blank. 4 426). Skulle dock under dessa 
tider pa n gon ort forekornmande marknader, 
utsttUlningar el.dyl. tillstallningar synas vara 
egnade att oka antalet resande utover det nor
mala, skall rakningen utforas vid s dan av 
chefen for vederbo1'ande trafiksektion be tamd 
senare tidpunkt, dA. ett hiir asyftat tillfalle ej 
mer inverkar pa resandeantalet. Transport
byran ager vid behov bestiirnma, vilket tag som 
bi:ir betraktas som Iokaltag ocb huruvida rak
ning skall foretagas aven pA. andra an de bar 
avsedda tiderna. •> 

Jarnviigsstyrelsen godkande den 4 december 
en ny tations- och tagtjanstordning, om vars 
ikrafttradande beslutes senare. 

Trafikplatser. Under verksamhetsA.ret fore
togas for trafikplatsernas vidkornmande, sasom 
atgarder som betingats av den pa dem fore
kommande trafikens beskaffenhet och omfatt
ning, foljande andringar: 

Barga station av andra ldass sanktes till 
tredje klass; 



-86-

Nystad, Skuru, Nw·mes. Viinijarvi, Huuto
koski, Oulainen och Taavetti stationer av tredje 
klass sii.nktes till fjarde klass; 

Mellilla, Joutseno, Sievi och Korkeakoski 
stationer av fjarde kla s sanktes till femte klass; 

Si.mola och Imatra (numera Imatrankoski) 
stationer av tredje klass, 

Otalampi station av fjarde klass 
samt Noormarkku, Vaskuu, Ryonanjoki, 

L eppavesi, Laikko, Fagervik, Rajala, Valti.mo, 
Kauppilanmaki och Tainionkoski stationer av 
femte klass sanktes till hallplatser; 

Eurajoki och Karunki hallplatser sanktes till 
plattformvaxlar; 

Kauppi plattformvaxel sanktes till vaxel och 
haltpunkt; och 

Imari och Kukkola plattformvaxlar samt 
Peura och Kiusanmaki plattformer sanktes till 
haltpunkter. 

Malms station av tredje kla s hojdes till 
andra klass; 

Vallgards, Peipohja, Parikkala och Aanekoski 
stationer hojdes till tredje klass; 

Rantamaki och Voikkaa stationer av femte 
klass hojde till fjarde ldass; samt 

Ulvila, Pihlava och Lohja koping hallplatser 
hojdes till stationer av femte klass. 

Oklassificerade Jamsa trafih.-plats forordnades 
till station av femte ldass. 

Genom jarnvagsstyrelsen · beslut av den 14 
novemb r iindrades namnet pa Virasoja station 
till Imatra och namnet pa d varande Imatra 
hallplats till Imatrankoski fr.o.m. den 1 januari 
1951. Namnet pa Palojoki plattform andrades 
till Palopuro fr.o.m. den 1 oktober. 

Bandeien Jiimsii-Jiim iinkoski, . om hor till 
den under byggnad varande jiirnviig n Orivesi
Jarnsii, oppnades for godstrafik den 1 juli och 
den fortsatta bandelens Harma- Kauppi and
trafikplats Ylihiirrna oppnades som hallplats for 
trafik den 1 oktober. Tillika oppnades den 
privata normalspariga banan Sunil Halla for 
trafik den 1 juni. Persontrafiken mellan statio
nerna Kouvola och Kuusankoski instiilldes den 
1 juni. 

edan i banan i Kemijiirvi blivit fiirdig, bor
jade godstagtrafiken pa bandelen Kemijiirvi
Kelloselkii den januari. D enna direkta tagfor
bindelse med niimnda handel avbrots den 16 
april, da roan till foljd av v rens ankomst maste 
avliigsna sparen, som i Kernijarvi utlagts over 
Kemi iilv. Trafiken ombe orjdes emellertid 
vidare medels bilar. 

Sedan bron over Kerni iilv fullbordats, opp
nades niimnda handel for godstagtrafik den 1 
september. Person- och godstrafiken bestamdes 
att fortsattningsvis bli ombesorjd medels bil
transporter. 

Tidtabellerna. Tidtabellen n:o 116 fortfor att 
giilla und r verk amhetsaret iinda till den 31 
maj satillvida reviderad, att tidtabellerna for 
godstagen pa bandelen Kouvola- Pieksiirniiki 
fr.o.m. den 1 februari grundligt iindrades genom 
att oka tmer, vilket blivit mojligt till foljd av 
att antalet s . k . sommarta.g minskades. 

Tidtabe llen n : o 117, som tradde i kraft den 
1 juni, inneholl endast mindre iindringar, av 

vilka den viktigaste var forlangningen av trackan 
for sniiJJtaget n:o 67/68, som under sommar
sasongen varit insatt mellan Tammerfors och 

einajoki, till Kemi, varigenom astadlwms dags
nalltagsforbindelse i bagg riktningar pa strackan 
Helsingfors- TorneA-Rovaniemi. 

Da erfarenheterna om trafilu;kotseln under 
forra vintern visade, att jarnvagen inte ar i 
stand att utan att nedskara persontrafiken 
klara den tarkt okade godstrafiken under svara 
vinterforhallanden, da befordringsvagarna ar langa 
och trafiken koncentreras pa de till sodra och 
sydvastra Finland ledancle redan ticligare over
belastade stambanorna, beslot jiirnvagsstyr I en 
att for astadlwmmande av storre spelrum for 
godstag pa de varst belastade bandelarna samt 
for okande av dragluaft och lokomotivmanskap 
pa god trafikens sida fr.o.m. den 1 oktober, da 
vintertidtabellen n:o 11 tradde i kraft. minska 
persontagstrafiken. Inalles indrogos cirka 100 
nall- och persontag motsvarande samman

Jagt cirka 10 000 tagkilometer per dygn. 
For fjarrtagens del skedde in ·krankningen 

huvudsakligast genom att parvis forena tag pa 
strackorna Helsingfors-Tammerfors och Helsing
fors- Pieksamaki, dar tunga snallt gslokomotiv 
kunna anvandas, i det vagntalet i de olika 
tagsatten minskade s att d motsvarade loko
motiven dragkraft. S lunda kunde indras snall
tagen n:o 45 Helsingfors-Bjorneborg, n:o 46/44 
Bjorneborg- Helsingfors, n:o 51 /52 Helsingfors
Vasa--Helsingfors, n:o 61 /62 Seinajoki- Rova
niemi-Seinajoki, n:o 1/ 2 Helsingfors-Pieksa
mi:iki-Helsingfors, n:o 369/ 370 Toijala--Abo
Toijala samt av fjarrpersontagen n:o 55/56 och 
63 /64 H lsingfors- Tammerfors- Helsingfor. och 
n:o 77/78 Helsingfors-Kouvola-Helsingfor. 
Fjarrforbindelserna kunde samticligt goras snab
bare genom att andra per ontaget n:o 11 till 
. nalltag H lsin.gfors-Kouvola! och n:o 73 /74 
Kouvola-Pieksiimiiki--Kou vola. 

Indragningar av lokaltag utfordes jamnt pa 
hela bannatet, dock salunda, att inga s dana 
tag som forde arbetare och skolbarn till bostads
centra slopades, darest antalet r esande ej var sa 
lagt att tagens b evarande i trafik skulle ha 
blivit uppenbart forlu tbringande. 

T agindragningarna fororsakade naturligtvis 
kritik fran land ortspressens och allmanhetens 
sida. Mi snojet grundades huvudsakligen pa att 
resemojligh terna med begagnande av billiga 
manadsbiljetter mellan landsortskommuner och 
stader minskades och att platsbrist forekom i 
fjarrtagen, da persontrafiken fortsatte att vara 
ratt livlig hela hosten, samt i synnerhet pa att 
tagindragningar delvis kunde foretagas enclast 
genom att minska sovvagnslinjer samticligt som 
efterfragan pa sovplatser aven i fortsattningen 
blev livlig. 

I tidtabellen m ste senare goras nagra and
ringar. Salunda insattes mellan Helsingfors och 
Riihimaki ett ytterligare lokaltagpar fr.o .m. den 
29 oktober och pa strackorna Helsingfor -
Tammerfors och Helsingfors- Kouvola ett wee
kentag fr.o.m. den 17 november. 

Den inskrankta vintertidtabelien var avsedd 
att galla anda till slutet av april foljande ar, 



varefter overgang till den normala tidtabellen 
skulle ske. 

Statsiarnvagarnas automobiltrajik. Den 17 ap
ril faststii.llde jarnvagsstyrelsen till efterrattelse 
inom statsjarnvagarna automobiltrafik angaende 
de utstrackning foljande allmiinna grundsatser: 

•> I . Statsjarnvagarna bora forfoga over mojlig
heter att overfora pa viss forbindelsestracka 
fOrekommande jarnvagstransportter endera belt 
eller delvis till landsvagstransport i sadana fall, 
dar dylik anordning kan an es bliva ekonomiskt 
fordelaktigare, samtidigt som trafikbehovet till
godoses. 

II. Statsjarnvagarna bora forfoga over mojlig
heter att sjiHva ombesorja avhamtnings-, ut
delnings- (=terminal-) och vidarebefordringar 
av gods som lampar sig for beforch·an per jarnvag. 

III. Statsjarnvagarnas automobiltrafik bor 
vara kontrollerbart sjalvbestaende, med beak
tande av att vid kombinerad rals- och landsvags
trafik den for jarnvagen atersta.ende andel n 
minst motsvarar minimitariffen, eller att vid n 
omorgani ering av trafiken, som i alla ;fall skall 
uppratthallas, den genom anlitande av bilar 
nadda kostnadsminskningen ar storre an ett 
mojligen upp taende underskott for bil
trafiken. 

Viktigast bland de andringar, som under verk
samhets ret skett i automobiltrafikens ombe
sorjning, ar indragningen av bildi trikts kotarna 
befattningar fr.o.m. den 30 juni, varefter automo
biltrafiken skotsel och overvakning alades 
trafiksektionernas chefer och vederborande sta
tioner. 

H e m f o r s l i n g e n . Den 1 februari in
rattades hemforsling pa Varkaus station, vari
genom antalet hemforslings tallen okades under 
ar ts lopp med ett och uppgick till 27 vid 
verksamhetsarets utgang. Dessutom bedrevs 
hemforsling pa 13 trafikplat er genom Oy Poh
jolan Liil<enne Ab:s forsorg. 

Ersattandet av styck godstag 
m e d e l s b i I a r. Fr.o.m. den 15 mars borjade 
styckegods befordras med bilar p bandelarna 
Ta.rnmerfor - Vatiala, Tammerfors - Toijala
Tavastehus - Riihimaki och Riihimaki- Lahti; 
fr.o.m. den l jwti pa bandelarna Tarnmerfors
Tyrvaa, Bjorneoorg- Harjavalta och Piek a
maki-St Michel- Mantyharju; samt fr.o.m. den 
l november pa bandelen Bjorneborg - Manty
luoto. 

Till lmatra ( = Imatrankoski), Immola, Kauko
paa, Tainionkoski, Virasoja ( =Imatra), Vuok
senniska och Vuoksen barons trafikplatser be
stamda expressgodsfor andel er forordnades att 
fr.o.m. den 10 augusti adress ras till Virasoja 
( = lmatra), varifran de befordras vidare med 
bilar, sasom redan tidigare forordnats angaende 
il- och fraktstyckegods. 

G o d s 1 i n j e r n a. Inga nya godslinjer opp
nades under verksamhetsaret, tvartom indrogos 
nagra med iakttagande av den av jarnvagen givna 
allmanna instruktionen rorande skotseln av auto
mobiltrafik. 

Fr.o.m. den 1 april installdes trafiken pa linjon 
Abo-Forss~Tavastehus och fr.o.m. den 15 
april pa linjen Va a-Kyyjarvi. Pa linjen 
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Gamlakarleby--Jyvaskyla installdes trafik pa 
strackan Gamlakarleby-Kyyjarvi fr.o.m. den 15 
april, varefter endast traokan .Jyvaskylii.--Kyy
jarvi trafikerades. Pa linjen Vas~Kristinestad 
upprattholls trafiken fr .o.m. den 15 oktober 
endast pa strackan Vas~Narpes. 

T a r i f f er n a. Vid faststtillandet av tariffer 
for automobiltrafik tillampades allmanna, av 
lansstyrelsen faststallda normtariffer. Darfor 
maste tarifferna tva ganger andras under verk
samhetsaret, namligen den 1 f bruari och den 
1 juni. 

B i 1 p a r k e n. ya bilar anskaffades under 
ar 1951 som foljer: 3 t linjebiJar av market 
Volvo och 5 st paketbilar av market Austin 
samt 52 st la tbilar av vilka 3 t av market 
Austin, 5 st av market Volvo, 7 t av market 
Vanaja och 37 av market Fordson Thames. om 
slutkorda utrangerades 3 linjebilar och 27 last
bilar, av vilka storsta delen saldes pa auktion 
den 18 augusti, medan en del kommer att efter 
nedskrotning anviindas till reparation av andra 
bilar. 

Till 0 y P o h j o I an L i i k e n n e A b ut
hyrcles under verksamhetsaret 3 nya linjebilar 
av market Volvo. Saltmda steg antalet till bo
laget uthyrda bilar vid ars lutet till 35 linje- och 
58 lastbilar samt 11 lapvagnar. I enlighet med 
avtalet om samtrafik lat statsjarnvagarna repa
rera tva till bolaget uthyrda linjebilar, varvid 
kostnaderna utgjorde 452 440 mark. Dessutom 
saldes till bolaget for en kopeskilling av 2 128 335 
mark en 1949 anskaffad linj bil av market 
Lko L 5 , som hade blivit ilia medfaren i bolagets 
anvandning. Under arets lopp aterstallde bo
laget 2 linjebilar och 4 la tbilar, som redan voro 
odugliga till trafik eller i behov av fullstandig 
reparation. 

Den 12 september beslot jarnvagsstyrelsen att 
saga upp avtalet om samtrafik som slutits mellan 
Oy Pohjolan Liikenne Ab och jarnvii.gsstyrelsen 
den 27 april 1950, och utsag den 3 oktober 
representanter for jiirnvagsstyrelsen med upp 
drag att underhandla om nytt avtal. 

Forkom.met gods. Antalet fran olil<a trafik
platser ingangna saknadsanmalningar betriiffande 
gods, som inlamnats for befordran, vilka foran
lett undersokningar fran reklamationssektionens 
sida, gick under verk amhetsaret upp till 6 320. 
Foregaei)-_de ar var antalet motsvarande iirenden 
4 005. Okningen av anmii.lningarna om bort
kommet gods kan tillskrivas de andringar som 
skett i arbetets utforande vid mottagning av 
gods for befordran och vidare vid omlastning 
och avlastning. 

Skadat gods. Anmiilningar harem ha ingatt 
till reklamationssektionen under verksamhets
aret till ett antal av 10 836. Foregaende ar 
1;~ppgick antalet anmalda fall av skada till 10 215. 
Okningen av anmalningarna harleder sig av att 
anmalningar om skadat gods gjorts med storre 
omsorg an tidigare. Vattenskador som foran
letts genom vagnarnas daliga skick ha fortsatt
ningsvis forekommit rikligt. 

FordToida tTa.nsporter. Undersokningar ha aven 
foretagits till foljd av anmalningar, som gjorts 
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om drojsma,l som forekommit i transporter av 
godsforsande1ser och om andra orege1bunden
heter som drabbat godstransporten samt till 
foljd av reklamationer som gjorts av avsandare 
eller mottagare av gods betraffande godssand
ningar. Dylika anmalningar voro under verksam
bets{l,ret 852 till antalet. Motsvarande siffra 
fr{l,n foreg{l,ende ar var 862. 

Skadestdndsanspraken. Under verksambetsaret 
ba behandlats 3 187 ansokningar om ersattning 
till foljd av forlu t av eller skada a gods ocb 
oregelbundenheter i befordring av gods. Fore
g{l,ende 8,r var s8,dana arendens antal 2 242. 

Outtaget gods . Pa reldamationssektionens at
gard f6rrattades i Helsingfors under verksam
hetsaret 11 olika auktioner, till vilka stationerna 
enligt gallande foreskrift sande till forsaljning det 
outtagna godset av olika slag samt hittegodset. 
Antalet saluforemal pa dessa auktioner var 
sammanlagt 3 48 . Foregaende ar var deras 
an tal 3 787. Pa olika traflliplatser forrattades 
dylika forsaljningar i 328 fall. 

Antalet anmalningar rorande 6vertaligt gods 
och outtaget resgods har inte kunnat faststallas, 
beroende pa de tekniska andringar i arbetets 
utforande, som ar 1946 infordes p arbetsunder
sokningsbyrans forslag . 

VII. TARIFFERNA. 

Ar 1949. InternationeU samtmfik. 

Den 4 mars gjorde jarnvagsstyrelsen en fram
stallning till ministeriet for kommunikations
vasendet och allmanna arbetena om tillsattandet 
av en kommitte, vill{en skulle fa i uppdrag, att 
fornya passagerartarifferna och i sitt den 23 
mars 1949 daterade brev n:o 2 569 tillsatte mi
nisteriet namnda kommitte . 

Den 2 november 1949 fick kommitten sitt 
forslag till ny passag rartariff fardigt och over
lamnade detsamma till ministeriet. 

I sitt betiinkande foreslog kommitten en sadan 
andring av tariffsystemet, att prisen saval for 
enlda som tur- och returbiljetter s imile beralmas 
enligt en enhetlig tariff. Som en foljd av det 
andrade systemet skulle biljettpriset for enlda 
biljetter pa langre strackor i n8,gon m n stiga, 
medan ater priset for tur- och retm·biljetter all
mant skull nedga fr{l,n den tidigare nivan. 
Vidare foreslogs, att lokaltrafiktariffen skulle 
slopas, men samtidigt foreslogs, att biljettprisen 
pa kortare strackor skulle sankas samt att priset 
for en biljett i andra klass skulle vara 7 5 % 
hogre an motsvarande tredje klass bilj tt och 
att snalltags t.illaggsbiljetten skulle slopas for 
strackor overstigande 400 km. 

Medels forordningen (N:o 434) av den 22 juni 
1949 gjordes till statsjarnvagarnas tariff tadga 
~!lsenliga andringar gallande fran den ~. juli 1949. 
Andringarna berorde godstrafiken. AndamaJet 
med fornyandet av godstariffen var att oka 
jarnvagarnas konkurrenskraft. Pa grund av 
andringarna siinktes avgifterna for gods av h6gre 
klass och avgifterna pa korta strackor. Tarifferna 
pa medellanga strackor och avgifterna for de 
lagsta ldasserna hojdes i motsvarande grad. De 
tidigare forefintliga fyra styckegodsldasserna 
ersattes med en enda styckegodsldass. 

Efter det den nya tariffstadgan tradde i kraft 
erholl jarnvagsstyrelsen rattighet, att med tra
filcanterna uppgora transportoverenskommelser 
med speciella villkor for gods, som transporteras 
i storre mangder. Av sadana overenskommelser 
voro vid arets utgang 37 stycken i kraft. For 
dessa specialoverenskommelser har ministeriet 
for kommunikationsvasendet och allmanna ar
betena faststiiJlt allmiinna regler. 

Finsk-svensk-norsk godssamtrafik. 

A b o h am n- v i a - S t o c k h o m . Den 
I septemb r hojdes de enligt samtrafil;:stariffen 
gallande transportavgifterna for finska stats
jiirnvagarnas andel. 

Den 1 oktober slopades de begran ningar, 
vilka gallde erlaggandet av avgifterna. 

T o r n e a - v i a - H a p a r a n d a. Den 1 
oktober slopades de begransningar, vilka giillde 
erlii.ggandet av avgifterna. 

F i n s k - r a d s r y s k J a r n v a g s s am
t r a f i k . Den 14 april andrades mom. b i 
samtrafllistariffens art. 33 § 8. 

Den 12 november andrades § 3 i samtrafiks
tariffens art 3 och § I i jarnvag gransoverens
kommelsens art . 43 samt § 3 i redovisnings
foreskrifterna. 

Den 29 december andrades § 29 i redovis
ningsforeskrifterna. 

Internationell expnssgodssamtrafik. Mojlighe
terna, att i internationell trafik sanda expres -
gods hava under aret forbattrats pa foljande 
satt: Den nordiskschweiziska expressgodssamtra
fil;:en utstrii.cktes att fran den 1 juli omfatta 
aven Finland. Den tysk- nordiska expressgods
samtrafiken, vilken sedan kriget varit avbruten, 
aterupptogs anyo den 1 november. 

Inhemsk samtTajik. Den 5 maj traffades en 
overenskommelse mellan jarnvags. tyrelsen och 
Angbats Ab Alanrl (fran Abo stad) om samtrafik 
mellan Abo och Marieha.mn. I enlighet med 
overenskommelsen saljes samtrafiltsbiljetter sa val 
pa alia stat.sjamvagarnas tationer och haltpunk
ter som pA. batlinjens agentur i Mariehamn och 
pa batarna. 

Som godstrafikens samtrafikstation fungerar 
Abo hamn, till vilken aUt gods som skall transpor
teras vidare med angbatslinj en skall addresseras 
och vilken i sin tm· av angbatslinj en emottager 
god avsett att vidare transporteras per jii.rn
vag. aval jarnvagen som angbatslinj en debi
tera ooh uppbara sarskilt sin fraktandel am
tidigt som de tjanstgora som avsandarens och 



-89-

emottagarens ombud vid godsets forflyttning 
fran jtirnviigen till angbatslinjen och tvartom. 

Trafikombud. Den 22 september framstiillde 
jiirnvags tyrelsen hos ministeriet for ko=nni· 
kationsviisendet och allmanna arbetena, att tra
fikombu.dens antal sku.lle okas och i sitt den 9 
november 1949 daterade brev N:o 6 059 beratti
gade ministeriet jarnvagsstyrelsen att i sin tjanst 
anstalla tvA nya trafikombud. 

Den 10 november godkande jarnvagsstyrelsen 
verksamhetsregler for trafikombu.den och bo
stamde den 23 december, att de nya trafikom
bu.den sku.lle intrada i tjanst den 1 januari 1950 
tillsvidare, samt faststallde frAn namnda datum 
nya verksamhet distrikt for samtliga trafikom-
bud. · 

J iirnviigsstyrelsens presstjiinst. Den 14 oktober 
beslot jarnvagsstyrelsen att tillsvidare pa forsok 
koncentrera jarnvii.gsstyrelsens pres tJiinst till 
tariffavdelningen reklambyra och under dess 
overvakande. For denna informationstjii.nst fast
stii.llde jarnvagsstyrelsen benii.mningen •>Jiirn
vagsstyrelsens Presstjanst•>. Till detta verksam~ 
hetsomrade horande uppdrag handhaves 
av jarnviigsstyrelsens informationssekreterare. 
Bland u.ppgifter horande till presstjansten kunna 
niimnas: Redigerandet av S. J:s orderblad och 
den information som riktar sig till den egna 
personalen, studerandet av olika tidningar och 
skotseln av tidningsurklippen, formedlandet av 
nyhetsmaterialet samt anordnandet av informa
tionstillfallen for pressen avensom radioreferaten. 

Fribilietter. Den 22 december utgavs forord
ning N:o 816 innehallande fribiljettstadga for 
statsjarnvagarna. Denna stadga innehaller tal
rika forandringar. Forordningen trader i kraft 
den 1 ju.li 1950. 

Ringresebilietter·. Ringresebiljetter sa.! des mellan 
den 1 juni och den 31 augusti pa 42 egentliga 
ringresestrackor, varvid man till de fiesta lamp
ligen kunde forena ocksa tillaggsstrackor u.tom 
den egentliga reserutten. Under denna tid saldes 
ringresebiljetter jamte tillaggsresor sa=anlagt 
36 473 stycken eller for ett varde av omkring 
58. 1 miljoner mark. 

Vinter·semesterrabatt . Den 29 september be
viljade jarnvag styre!. en 25 % rabatt sava.l pa 
priset for enkla biljetter som pa priset for kurir
tagsbiljetter, om biljett loses for en stracka av 
minst 200 km. R.abatten ar gallande med 
siirskilda begransningar mellan den 1 januari 
och den 15 maj 1950. 

Fraktutjiimning. Den 29 oktober 1948 be
viljade jarnvagsstY.relsen alit exportgods, som 
befordras genom Abo och Hango hamnar, en 
sadan fraktu.tjiimning, att frakten for detsamma 
beraknas antingen till Abo eller Hango efter den 
frah.-tberiikningsgrund, som blir billigare. Frak
ten skall dock allticl beraknas for minst 100 km. 
Fraktutjamningen g~illde till den 30 juni I949. 

Den 15 december 1948 beviljade jtirnvags
styrelsen cellulosa- och tramassaforsandelser en 

12 

sadan fraktutjiimning, att frakten for desamma. 
beraknas fran UleAborg och norr diirom belagna 
trafikplatser till Abo baron till samma belopp 
som till Miintyluoto. Fraktutjamningen gallde 
fr{m den 15 januari 1949 till dess hamnen i 
Kasko oppnades for sjotrafik. 

Den 19 augusti bestamcle jarnvagsstyrelsen, 
att for det vagnslastvis avgaende export- och 
importgodset for vars lossnings- och lastnings
hamn man pa grund av strejken nodgats be
stiimma antingen Fredrikshamn eller Hango, far 
frakten beraknas genom att an vancla det pris
sii.ttningstal, som erhallits pa grund av det 
ursprungliga av tandet, dock for minst 100 krn. 
Fraktutjiimningen triidde i kraft den 20 augu.sti. 
Senare bestamde jarnvagsstyrelsen, att ovan
nii.mnda fraktutjamning berorde aven till Nystad. 
Kristinestad, Ekeniis, Alholmen, V alkom och 
Rau.mo hamnar eller fran dessa trafikplatser 
avsanda vagnslaster. 

Tiden for alia dessa fraktutjamningar, vilka 
beviljades pa grund av strejken, utgick den 20 
september. 

Ar 1950. 

Medels forordning den 3 mars 1950 (N:o 124) 
gjordes i statsjarnviigarnas tariffstadga raknat 
fr.o.m. den 1 juli 1950 anmarkningsvarda 
andringar, vilka giillde persontariffernas bygg
nad, men bibehollo tariffnivan oforandrad. 

Medels forordning den 21 ju.li 1950 (N:o 376) 
hojdes manadsbiljetternas pris fr. o.m. den 
24. 7. 1950 med 30 %· 

Den 26 maj foreslog jarnvagsstyrelsen minis
teriet for kommunikationsvasendet och allmanna 
arbetena, att godstatifferna skulle hojas fr. o.m. 
den I juli 1950 enligt ministeriets forordning 
med 29 eller 36 %. 

Den 28 ju.li 1950 gjorde jarnviigsstyrelsen till 
ministeriet for kommunikationsvasendet och all
manna arbetena en framstallning, att ministeriet 
sku.lle giva jiirnvagsRtyrelsen i uppdrag att for
bereda en ung. 25 %:s forhojning av person
tarifferna fr. o.m. den l. 10. 1950 dock sa, att 
2 klass biljettprisen skulle bliva 50 % dyrare an 
3 klass biljetterna i stiillet for gallande 75 %. 
Forhojningen for 2 kla s biljettpriserna skulle 
salunda ha varit ung. 7 %. 

Da mini teriet hade i skrivelse av den 7 
september 1950 meddelat att statsradet hade i 
princip godkiint forhojningen av persontarifferna 
med 25 %, siinde jii,rnvagsstyrelsen den 19 sep
tember 1950 sitt for lag till forandring av stats. 
jii.rnvagarnas tariffstaclga betraffande person
tarifferna. 

Den 29 december foreslog jarnvagsstyrelsen 
ater for ministeriet for kommunikationsvasendet 
och allmanna arbetena forhojning av saviil per
son- som godstarifferna samt meddelade sin 
standpunkt vara, att persontarifferna borde 
hojas med 25 % och godstarifferna med 36 %. 

De salunda foreslagna forhojda tarifferna 
triidde i kraft rnedels forordning den 19 januari 
1950 (N:o 27) fr. o.m. den I februari 1951. 

Den 12 december 1950 faststallde jiirnviigs. 
styrelsen nya forhojda minimi avgifter, vilka 
triidde i kraft raknat fran den 1 januari I95L 
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Ringbilietw·. Ringb iljetter saldes fran den 1 
maj till den 30 september med beaktande av de 
begransningar, som foranleddes av seglationstiden 
a insjoarna, till 42 egentliga ringresor, av vilka 
flera voro sadana, att man till dem lampligt 
kunde forena aven tillaggsresor ytterom den 
egentliga reserutten. Under denna tid saldes 
ringbiljetter med tillaggsresor sa=anlagt 37 631 
st eller for ett varde av c:a 67.7 3 milj. mark. 

Fraktutiamningar. Den 5 januari 1950 be
viljade jarnvagsstyrelsen for vagnslastgods, vilka 
sandas frll,n bandelen Kotka-Hyrynsalmi eller 
fran trafikplatser beliigna o ter om densamma 
samt fran KuusanJ,oski, Voikka och Iisvesi 
stationer till Helsingfors, Hango och Abo hamnar 
en sadan fraktnedsiittning, att befordringsavgif
ter for dessa skall beralmas sa att prissatt
ningstalet minskas med talet 5. For dessa for
sii.ndelser uppbiiras dock minst amma frakt 
som for forsii.ndel er till Kotka hamn. Nedsii.tt
ningen tillampades under tiden 5-20. 1. 1950. 

Den 28 november 1950 beviljade jarnvii.gs
styrelsen for exportgods, vilka sii.ndas vagnslast
vis till Hango och Abo hamnar en sadan frakt
forman, att om vagstrackan frlm avsii.ndnings
platsen till Abo hamn var kortare an till Hango 
hamn, uppbars aven for det till Hango hamn 
forsanda godset den frakt som beraknades till 
Abo hamn. Likaledes om vagstrackan fran av
siindningsplatsen till Hango hamn var kortare 
an till .Abo hamn, beraknades frakten for godset 
som sandes till Abo hamn enligt avstandet till 
Hango hamn. Pa detta satt beraknad fral<t
nedsattning fick dock hogst vara lika tor som 
den nedsattning, som uppstod da man beraknade 
den egentliga emottagningsstationens fral<t genom 
att det ur tarifftabellerna erhallna prissatt
ningstalet minskades med talet 5. D tta in
skrankningssyfte var att forhindra t .ex. gods 
fran Abo narbelagna stationer att sandas till 
Hango for samma frakt som till Abo hamn. 

Fraktformanen gallde under tiden 15. 12. 
1950-30. 4. 1951. Denna fraktformll,n be
viljades ej, om avsiindaren mojligen hade er
hallit for resp. transporter till Hango och Abo 
nagonslags siirskild nedsattning. 

Internationell samtrafik. 

G o d s s a m t r a f i k m e l l a n F i n 1 a n d, 
S v e r i g e o c h N o r g e . via Abo hamn
Stockholm. 

I samtrafil;:tariffen ingaende sarskilda be
stii=elser som berora veriges o h veriges
Norges jiirnvagars enhetspris och nagra trafik
platser gjordes andringar riiknat frAn den 1 
mars, den 10 juni och den 1 augu. ti. 

Godssamtrafik mellan Finland 
o c h S o v j e t. Forsta stycket i § 29 i redo
visningsstadgan andrades raknat fr.o.m. den 1 
januari. 

Andringarna till person-, resgods- och gods
tarifferna och de vid samtrafikkonfei·ensen gjorda 
andringarna till jarnvagsgran overenskommelsen 
triidde i luaft den 6 juli. 

Fr.o.m. den 15 september beslot man att upp
bara en rekvisitionsavgift vid bestii.llning av 
sovjet ti ll boriga vagnar. 

Intern at i o n e 11 p e r s o n t r a f i k. Per
son- och resgodssamtrafiken Skandinavien
NederlandernafStor-Britanien utstracktes att fr . 
o .m. den 1 juni 1950 aven galla Finland. 

Den skandinaviska rundrese
t r a f ike n, som efter l{]:iget sedan aren 1948-
49 varit i gang i begransad utstrackning mellan 
andra kandinaviska lander, utstrii.cktes ar 1950 
ater till Finland. A v rundresorna berorde 4 
Finland, namligen Nord H 2 (Huvudstadsresa), 
Nord N (Resa, Finland-Sverige), Nord 0 (Runt 
Bottenviken) och Nord Y 1 (Runt Bottenbavet). 
Sadana rundresor sal des under tiden 1. 5 .-30. 9. 
inalles 372 st. 

I n t e r n a t i o n e 1 1 e x p r e s s g o d s t r a
f i k. Expressgodsuafiken med Italien paborja
des den 1 september 1950. Samtidigt har jarn
vagsstyrelsen goclkant till efterrattelse E t t 
g e m e n s a m t r e g 1 e m e n t e, som den 
Internationella jiirnvagstransportkommitten upp
gjort angaende expres gods i internationell 
transport per ja1·nvag pa vilket reglemente de 
nya expressgodstarifferna ko=a att sti:ida sig. 

Inhemsk samtrajik. 

Mellan jii.rnvagsstyrelsen och Oy Pohjolan 
Liikenne Ab gjorde samtrafikoverensko=elser, 
av vilka den ena angick person- och resgods
transport a Oy Pobjolan Liil<enne Ab:s alla 
persontrafiklinjer och den andra godstransport 
a billinjerna Uleaborg-Kuu amo och Aava
saksa--Muonio. Overensko=elserna tradde i 
kraft fr.o.m. den 15. 2. 1950. 

Den 15 maj 1950 tradde i kraft den nya sam
trafikoverenskommelsen mellan jarnviigsstyrelsen 
och Oy Pohjolan Liikenne Ab och dartill horande 
tariffoverenskommelsen, vilka uppbavde bestam
melserna i de tidigare i:iverenskommelserna fr. 
o.m. ovannamnda dag och utvidgade overens
ko=elsen. 

Fribiljettstadga. Fr. o . m . den 1 juli 1950 
tradde forordningen den 22 december 1949 (N:o 
816) angaende jarnvagsfribiljetter i kraft. I den 
beviljades bland annat at extra innehavare av 
tjanst och befattning samt i arbetsforh{t!lande 
varande efter 10 ars tjanstgoring sa=a rattig
heter som ordinaria innehavare av tjanst och 
befattning bava. Dessutom beslots det att at 
personer med familj skulle ges en tillfallig fri
biljett for varje 4 ar fyllda barn. 

Jarnviigens presstjanst. Den 29 december 1950 
bes1ot jarnvagsstyrelsen utvidga jarnva.gsstyrel 
sens presstjanst att aven berorda linjeforvalt 
ningen. Harvid forordnades till alla andra tra
fiksektioner utom forsta trafiksektion, vars upp 
lysningsverksam11et jarnvagsstyrelsens upplys
ningssekreterare ski:iter, upp1ysningssekr terare, 
vilka skota ifragavarande uppdrag som bitjanst. 

Ar 1951. 

I borjan av berattelsearet tradde lagen om de 
allmanna grunderna for statsiarnvagarnas hus
hallning i kraft, vilken lag givits den 19 maj 
1950. Denna lag upphavde lagen om de all-
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manna grunderna for uppbarandet av avgifter 
pa statsjarnvagarna, given den 22 maj 1922 
(119/22). Den nya lagen och den i tod av denna 
givna forordningen angaende reglering av vissa 
statsjarnvagarna tillkommande ersattningar och 
undersokningsorgan, given 29. 12. 1950, inne
halla noggrannare bestammelser an tidigare 
angaende grunderna for den tariffpolitik som 
skall tillampas vid statsjarnvagarna. Likasa 
innehaller lagan bestammelser for statsjarn
vagarnas fornyelsefond, vilken inte tidigare 
funnits. Dessutom bor ledningen for stats
jarnvagarna enligt namnda Jag arligen i samband 
med sitt forslag till budget lamna utredning be
traffande jarnvagarnas kostnader och dessas ut
veckling samt for foljande finansar framlagga 
redogorelse for det allmanna trafiklaget. For 
utforandet av dessa arbeten har i jarnvags
styrelsen grundats ett affarsekonomiskt under
sokningsorgan, vilket borjade sin verksamhet 
den 1 juni 1951. 

Genom forordning given den 19 januari 1951 
(27/51) hojdes jarnvagstarifferna fran och med 
den 1 februari. Forhojningen var i medeltal 25 
% pa resebiljetterna och 36 % pa godstarifferna. 
Samtidigt be tamde statsradet, att till jarn
vagsstyrelsen bor erlaggas, enligt lagen om de 
allmanna grunderna for statsjarnvagarnas hus
hallning, for vedtransporternas del ersattning 
sa1unda, att fraktinkomsterna for bjorkved 
okas med 29 % och for barrved med 67 %
SA1unda har jarnvagen for vedtransporter fatt 
samma frakt som den skulle fatt om veden 
fraktberaknats enligt vagnslastklass 10. Fran 
borjan av ar 1952 beviljades for veden annu en 
extra nedsattning, vilken utgor 18. 5 % av de pA 
omnamnda satt sankta frakterna. En likadan 
nedsattning beviljades !ran borjan av ar 1952 
ocksa for spannmal. Aven for dessa special
sankningar skola jarnvagarna gottgoras ur andra 
statsmedel. 

Pa grund av stegrade driftkostnader gjorde 
jarnvagsstyrelsen den 17 april 1951 hos mi
nisteriet for kommunikationsvasendet och all
manna arbetena en framstallning om forhojning 
av persontarifferna med 9. 5 % i medeltal och 
av god tarifferna med i medelta1 11 %, raknat 
fran och med l. 5. 1951. 

Den 18 september 1951 gjorde jarnvags
styrelsen hos ministeriet for kommunikations
vasendet och allmanna arbetena en framstall
ning om tillsattande av kommitte med uppdrag 
att fi5rnya militartarijjen, och de 27 november 
1951 gav jarnvagsstyrelsen ministeriet for kom
munikationsvasendet och allmanna arbetena sitt 
utlatande angaende kommittens betankande, 
foreslog dess godkannande och den nya militar
tariffens ikrafttradande fran 1. 1. 1951. 

Den 9 oktober 1951 gjorde jarnvagsstyrelsen 
Anyo hos ministeriet for kommunikationsvasendet 
och allmanna arbetena en framstallning om for
hojning av persontarifferna med 18.5 % i medal
tal och av godstarifferna med 23 %, enar 
regeringens till riksdagen inliimnade budgetfor
s1ag forutsatte ett verkstallande av sadana for
hojningar raknat fran borjan av ar 1952. En 
forordning harom gavs den 14 december 1951 
(621 /51), och inneholl den namnda forhojningar. 

Forordningen av den 22. 6. 1949, i vilken 
statsjarnvagarnas godsklassificeringstalJell ingatt, 
jamte andringar givna i forordning den 19. l. 
1951 upphavdes genom forordning den 5. 10. 
1951 raknat fran borjan av ar 1952, varigenom 
bestammanderatten om godsklassificeringen sa
lunda overgick till jarnvagsstyre1sen. 

Ringresebiljettema. Ringresebi1j etter sal des 
fran den 15 maj till den 31 augusti med av 
seglationsperioden pa insjoarna harledda begrans
ningar till 42 ordinaria ringresor. 20 tillaggsresor, 
vilka 1ampligen kunde kombineras med flere 
ringresor, stod till forfogande for resor ytterom 
den egentliga ringreserutten. Ringresebi1jetter 
saldes inalles 24 959 st och tilHiggs- och anslut
ningsresor 10 869 st eller for 63.04 milj. marie 

Fmktutjamningar. Den 28 november 1950 
beviljade jarnvagsstyre1sen en sadan fraktforman 
for vagn 1astvis till Hango och Abo hamn desti
nerat exportgods, att om avstandet fran av
sandningsplatsen till Abo hamn var kortare an 
det till Hango hamn, uppbars aven for gods 
destinerat till Hang6 hamn samma frakt som 
gallde till Abo hamn. Samma1edes om avstandet 
fran avsandningsplatsen till Hango hamn var 
kortare an det till Abo hamn, beraknades frakten 
for gods som avsandes till Abo enligt avstandet 
till Hango hamn. Den sA1unda beviljade frakt
nedsattningen fick dock vara hogst lilta stox 
som den nedsattning, som skulle uppkommit 
vid berakning av frakt pa den verkliga bestam
melsestationen genom att minska det tariff
tabellenliga prissattningstalet med 5. Anda
ma1et med denna begransning var att forhindra 
sandning av gods fran stationer nara Abo till 
Hango med samma frakt som till Abo hamn. 

Fraktformanen gallde under tiden 15. 12. 
1950-30. 4. 1951. Dylika frakformAner be
viljades icke, om avsandaren mojligen hade fatt 
nagon specialnedsattning for i fragavarande 
transporter till Abo eller Hango. 

En likadan fraktforman beviljades den 11 
november 1951 aven for tiden 15. 12. -51-
30 . 4. -52. 

Internationella samtrajiken. 

Godssamtrafiken via Abo hamn 
o c h S t o c k h o 1 m m e l 1 a n F i n 1 a n d, 
S v e r i g e o c h N or g e . Fr. o . m. den 1 
februari hojdes minimiavgifterna p Fin1ands 
jarnvagar i samtrafiktariffen. 

Fr. o. m. den 1 mars hojdes onhetspriserna pa 
Finlands jarnvagar. 

Fr. o. m . den 1 juni hojdes enhetspriserna och 
minimiavgifterna pa Sveriges och Norges jarn
vagar. 

Fr. o. m. den 1 augusti andrades vissa bestam
melser gallande stationer i Sverige. 

Fr. o. m. den 1 oktober andrades enhetspri
serna for stationer i Norge. 

Jarnvagssamtrafiken me11an 
F i n I a n d o c h S o v j e t u n i o n e n. Den 
12 januari andrades genom forordning den i 
amtrafiktariffens 43 artike1 omnamnda tariffen

hetens varde i rube!. 
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Den 29 juni andrades genom forordning sam
trafiktariffens 43 artike1 salunda, att tariffen
hetens varde uppges endast i rubel. 

Fr. o. m. den 1 juli andrades §§ 3 ooh 28 av 
redovisningsstadgarna sll.1unda, att enligt saldo
forteokningen betalbara penningebelopp utbe
talas i rubel. 

T r an s it o t r an s p or tern a fran F in
land till Ungern ooh i motsatt 
r i k t n i n g g e n o m S R R - F o r b u n d e t. 
Den 19 mars godkande ministeriet for ko=uni
kation vasendet och allmanna arbetena Stadgar 
for transport av gods fran Ungerska folkrepub
liken till tredje land och i motsatt riktning genom 
SRR-Forbundet. 

Den 10 december gjordes i § 19 mom. 4 av 
stadgarna ett sadant undantag, att gods som 
si:indes fran Finland till Ungern aven kan sandas 
i SRR-Forbundets 4-axlade vagnar. 

Internationella persont1·ajiken. De nordi ka 
rundturerna, som for Finlands del aterupptogo 
ar 1950, kunna uppvisa en vaxande popularitet. 
A v dem sal des i Finland nytt rekordantal eller 
1 367 egentliga rundturer och 216 tilUi.gg turer. 
Den del av rundresetrafiken, som beror Fin
land, har dock inte annu natt a=a utstrack
ning som fore kriget, ty av ifragavarande rund
turer (H 2, N, 0, P 1, P 2 och Y 2) saldes i 
Finland ooh de ovriga nordiska Uinderna sam
manlagt 722 st, medan daremot det foregaende 
rekordantalet ar 1938 var 1 438 st. Sasom nya 
rundturer infordes ar 1951 P 1 och P 2, i vilka 
vardera ingick batresa Helsingfor -Kopenhamn 
och av vilka den foregaende var avsedd narmast 
for danska turister och den senare for finska 
turister. 

Pa den internationella trafikens omrade ar att 
observera bl. a. utvidgandet av Resetjansts (pa 
Hel ingfors station) forsaljningsrattigheter. Re
dan ar 1950 hade for denna byra forskaffats 
ratt att salja sovplats- och sittplatsoiljetter pa 
jarnvagarna i kandinavien. Ar 1951 erholls 
dartill ratt att salj a resebyrakuponger for jarn
vagarna i verige, Norge och Danmark med 
sedvanlig forsaljningsprovision. 

Betraffande den egentliga samtrafiken, vilken 
fortgatt som tidigare, rna namna , att Tornea 
och Uleaborg stationer ar 1951 upptogos iiven i 
andra for Finland gallande samtrafiktariffer 
forutom den norcliska, i vilken tariff de funnits 
linda fran borjan. Forsaljning av resebiljetter 
och inskrivning av resgods till andra lander an 
de skandinavi ka har harigenom mojliggjorts 
oberoende av batforbindelser, over Tornea
Haparanda. 

Den inhemska samtrajiken. Det gallande av
talet om samtrafik med Lovisa Jarnvag andrades 
for vissa paragrafers del. Den m . t anmark
ningsvarda andringen beror fordelningen av be
fordringsavgifterna, vilken fran och m d and
ringen ker salunda, att Lovisa Jarnvag erhaller 
av resebiljettinkomsterna den andel, som upp
burits for dess rakning, samt av res-•.. express-, 
il- och fraktgodsinkomsterna 33.5 o/o. Andringen 
tradde i kraft den 1. 1. 1952. 

Med Ky=ene Ab:s Hogfors Bruk lOts avtal 
om samtrafik mellan statsjarnvagarna och Hy
vinge-Karkkila jarnvag. A vtalet tradde i kraft 
den l. 7. 1952. 

Samtrafiken med Oy Pobjolan Liikenne Ab 
har for tariffernas vidkommande fortgatt pa 
grundvalen av det tariffavtal som tradde i kraft 
den 15. 5. 1950. Vissa stallen i avtalet ha andrats. 
Den mest anmarkningsvarda andringen galler 
fordelningen av befordringsavgifter for express-, 
il- och fraktgodsforsandelser. Denna andring 
tradde i kraft den I. 1. 1952. 

Fribiliettsreglementet. Sedan de som lokforare 
tjanstgorande lokeldarna vagrat att fullgora in 
tjanst dar st de ej erhalla fribiljetter till 2 klass, 
fordes flera underhandlingar i denna fraga med 
organisationerna. om foljd av underhand
lingarna andrades tillaggsbesti:immelsen 1 till 
§ 17 i fribiljettsreglementet alunda, att jamte 
den dar avsedda 10-ariga tjanstgoringen aven 
en 5-ars oavbruten tjiinstgoring kall berattiga 
till 2 klass. 

Ett pa omsesidighet grundat avtal om utbyte 
av fribiljetter har under ar ts lopp astadkommits 
med jarnvagarna i torbritannien, Frankrike, 
Italien, Holland ooh Tyska forbundsrepubliken. 

Statsjiirnviigarnas pnsstidnst . Fran och med 
arets borjan utvidgades jarnvagsstyre1sens press
tjanst att aven omfatta linjeforvaltningen, i det 
informationssekreterare tillsattes i alla trafil-.
sektioner med undantag av den 1:sta. For stats
jarnvagarnas presstjanst faststalldes instruktio
nen angaende information verksamhet den 16. 1. 
1952. 

T1·anspo1·terna av SJ eget gods. I enlighet med 
det betankande som avgivits av en speciellt for 
andamalet tillsatt kommitte utfardade . jarn
vagsstyrelsen den 6. 11. 1951 instruktionen for 
befordring av statsjarnvagarnas eget gods. Genom 
instruldionen, som tradde i kraft den 1. 1. 1952, 
underkastacles alla slags transporter av eget 
gods avgiftsberakning, med undantag av for
sandelser som kunna anses som tjanstepost. 
Med befordringsavgifter belastas de anslag, som 
befordringen anses hanfora sig till. 
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VIII. PERSONALEN. 

Ar 1949. 

Personalen. 
ar 1949 vid 

Personalens medelantal under 
varje sarskild avdelning och 

motsvarande tal for foregaende ar framgar ur 
foljande tabell. 

Ordinarie personal I Extra personal I Arbetare approximatlvtl Summa 

19-!9 11948 1949 119-!8 1949 11948 1949 11948 

Jarnvagsstyrelsen ..... 505 482 190 
Linjeforvaltningen .... 14 512 13 701 8 258 

Darav: 
Ekonomiavdelningen .. 151 148 60 
Banavdelningen ....... 1075 1071 57 
Maskinavdelningen .... 4161 3 943 2 061 
Forrad avdelningen ... 152 149 146 
Trafikavdelningen ..... 973 8 390 5 934 

Summa 15 017 14183 8 448 

Jarnvagsbyggnads-
avdelningen . . ...... 27 27 140 

Total summa 15 044 14 210 8 588 

Olycksfallsforsakringslagen, som faststiilldes 
20. 8. 1948 och som tradde i kraft 1. 1. 1949, 
lagen om andring av lagen angaende innehavares 
av tjiinst och befattning olyck fallsersattning, 
lagen angaende hojandet av de p mark lydande 
summorna vilka forordnats i olycksfallsfor ak
ringslagen, forordningen angaende genomforandet 
av olycksfallsforsakringslagen och lagen om 
yrkessjukdom, forordningen angaende ersatt
ning vid olycksfall under larotiden, forordningen 
angaende ersattning for vissa kador vid ar
betsolycksfall, statsr dets beslut om genom
forandet av olycksfallsforsakringslagen i statens 
arbeten samt socialrninisteriets beslut angaende 
allmanna regler om utraknandet av arsarbets
fortjansten vid bestammandet av olycksfallser-
sattningen for elever och vissa andra personer, 
publicerades i J:s reskript nr 1/1949. 

Larokur ernas ledare uttalade i sin skrivelse 
nr 307/1 240, 28. 12. 1948 for vederborande 
chefer som sin onskan om organiseringen av 
elevernas vid larokurserna semester, att man 
framdeles skulle forsoka ordna ifragavarande 
semestrar salunda, att elever, som under host
terminerua deltaga i de forst fore julen slutande 
kurserna, inte skulle ha kvar mera au 10 dagar 
seme ter. 

Ang ende trafikplatsernas nya kassabok (blan
kett nr 1 504) ooh redovisning blanketter, vilka 
togos i bruk fr. o. m . l . 2. 1949, utgav jaru
vag. tyrelsen i sin skrivelse To nr 3 387, 30. 12. 
1949 bestammel er om den uya kas abokens 
anviindning och om redovisuingarna. Angaende 
anvandandet av hjalpeldare utgav jarnvags
styrelsen, samtidigt havande tidigare bestam
melser, i sin skrivelse Ko nr 3 291/12 860, 16. l 2. 
1948, nya bestammelser, enligt vilka hjalpeldare 
far anvandas pa lokomotiv i lokserierna H v l, 2 

188 90 88 785 758 
9 732 14 126 13 686 36 896 37 119 

-
52 9 13 220 213 
58 5 793 4 833 6 925 5 962 

2 419 5 226 5 00 11448 11370 
151 2 277 2 794 2 575 3 094 

7 052 821 103 15 728 16 480 
9 920 14 216 13 774 37 681 37 877 

135 1740 1231 1907 1393 
10 055 15 956 15 005 39 588 39 270 

och 3, Hr 1, Tk 3, Tv 1 och 2 samt Tr 1, da 
vedatgangen overskrider 2. 5 m3 eller torvat
gangen ar storre an 10 dt i timmen under kortid. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i sin skrivelse To 
nr H 42/77, 7. 1. 1949 finansministeriets beslut 
av den 21/12. 194 , ang ende justering av inne
havares av statstjanst eller -befattning avloning, 
enligt vilken justering namnda avloningar for 
blir raknat fran 1. 1. 1949 lika stora som under 
foregaende ar 0 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i sin skrivelse 
To nr H. 82, 7 . 1. 1949 socialministeriets beslut 
av den 18. 11. 1948, betraffande andring av den 
ortkla sificering som anvandes vid reglemente
ring av arbetslonerna. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i sin skrivelse 
To nr 3 383, 7. 1. 1949, om i kraft tradande den 
1. 1. 1949 av lagen av 30. 12. 1948 angaende 
andring av olycksfallsforsakringslagen, enligt 
vilken 11 § och mom. 2 i 67 § andras amt till 
sistnamnda paragraf fogas ett nytt mom. 3. 
I finansministeriets skrivelse nr 21, 14. 1. 1949 
ingaende besta=elser angaende utbetalning, 
fran borjan av ar 1949, av lonetillagg at 
maskinskriverskor meddelade jarnvagsstyrelsen i 
sin skrivelse To nr H. 193, 22. 1. 1949. 

Jarnvagsstyre.l en meddelade i sin skrivelse 
To nr H. 238/939, 2 . 1. 1949 om tillii.mpningen 
av socialministeriets cirkuHi.r nr 20/48, 30. 12. 
1948 angaende forordningar rorande sjalvstan
dighetsdagen. 

Den 21. 1. 1949 givna forordningen om andring 
av 12 § i forordningen av 19. 1. -43 angaende 
avloning i statens tjanster och befattningar i 
den man den beror utbetalning av dyrortstillagg, 
andringen av statsradets beslut angaende allman 
justering av avlon.ingarna for innebavare av 
statens tjanst eller befattning, finansmini teriets 
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beslut angaende fast tallande av dyrortstillagg 
och vederlag for bostadsformaner at innehavare 
av statens tjanst eller befattning, finansmini te
riets beslut angaende andring av finansministe
riets beslut innefattande ytterligare anvisningar 
for tillampningen av bestammel erna angaende 
avloning i statens tjanst och befattning, andring 
av beslutet av 29. 3. 1943 rorande erlaggande 
av dyrortstilllagg at innehavare av extraordina
rie befattning, alia dessa, tillampade fran 1. 1. 
1949, publicerades i J:s orderblad nr 7/1949, 
vilket aven inneholl finansministeriet genom 
brev nr 458, 21. 1. 1949 meddelade statsrads
forordningar och -anvisningar angaende omorga
nisation av statstjanstemannens dyrortstillagg 
samt utbetalning och bokfi:iring av lonerna ar 
1949. 

Direktoren for administrativa avdelningen 
meddelade i skrivelse H . 213, 2. 2. 1949 att, 
enligt finansministeriets brev nr 612, 20. 1. 1949 
ersattning fOr sondagsarbete skulle under ar 
1949 fortfarande utbetalas med tillampande av 
samma verkstallighets- och tillampningsregler 
som under foregaende ar. 

Angaende erlaggande av dagtraktamente pa 
det for torda omradet i norra Finland raknat 
fran l. 1. 1949 tillsvidare och hog t till lutet 
av r 1949, utgav tatsradet beslut 20. l. 1949, 
varom jarnvagsstyrelsen meddelade i skrivelse 
To nr 248/1 113, 4. 2. 1949. 

Betraffande ersattning som utbetalas for 
tjanstgoring utom stationsomradet meddelade 
ministeriet for kommunikationer och allmanna 
arbetena i itt brev nr 965, 19. 1. 1949 vi sa 
tillagg och forklaringar till sitt brev nr 2 540, 
22. 4. 1948, och jamviigsstyrelsen tillkannagav 
dessa i sitt brev To nr H. 234, 10. 2. 1949. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i skrivelse To 
nr H. 335/ 1 365, 10. 2. 1949 de i forordningen av 
14. 1. 1949 givna andringarna av forordningen 
angaende i statens arbete an tallda arbetares 
ratt till pension vilka beror b . tammandet av 
storleken av de ar 1949 beviljade pensionerna. 

Statsradets beslut om andring av statsradets 
beslut ang ende verkstalligheten och tillamp
ningen av lagen om forskottsuppbord i den man 
det beror andringen av 4 § av statsradets beslut 
av 21. 11. 1946 raknat fran l. 2. 1949 angaende 
inneh llningsprocenter meddelades i jarnvags
styrelsens brev To nr 474/1 364, 10. 2. 1949. 

Trafikavdelningens direktor meddelade i sin 
skrivelse nr H. 180, 18. 2. 1949 att personalens 
vid trafikavdelningens linjeforvaltning understod 
for anskaffande av tjanstedrakt har hojts till 
3 600 mk och kladbidraget till 1 800 mk i aret. 

Angaende utbetalning av s.k. individuell 
lonegropsforhojning at pa tidlon arbetande tim
och manadslon atnjutande arbetare, meddelade 
jarnvags tyrelsen i sin skrivelse Hlo nr H . 252, 
11. 3. 1949. 

Jarnvagsstyrelsen gav i sin skrivel e Hlo nr 
339, 18. 3. 1949 vederborliga anvisningar an
gaende erlaggande av ersattning till innehavare. 
av tjanst och befattning fortroendeman for den 
tid som gar forlorad tillfoljd av deras aligganden 
som fortroendeman. 

Andringen av den av statsjarnvagarna den 
23. 5. 1946 givna forordningen betraffande tag-

p rsonalens tjanstgoringspengar enligt statsra
dets beslut av 17 . 3 . 1949. medd lade jarn
vagsstyrelsen i sitt brev To nr H . 490 l. 4 . 1949. 

Finansministeriet gav i sitt brev nr 43/286, 
11. 3. 1949, narmare anvisningar for att astad
komma enhetligare forfaringssatt vid utbetalan
det av dyrortstillagg at innebavare av statens 
tjanst eller befattning, som bor utanfor sitt 
verksamhetsomr de, vilket jarnvagsstyrelsen 
m ddelade i brev To nr H. 600, l. 4. 1949. 

Jamvagsstyr lsen meddelade i skrivelse Tthj 
nr H. 603, 23. 3. 1949 beviljandet av understod 
M jarnvagsman for seme tervistelse i och reuma
sanatorievard vid Semesterforbundet r.f., Jarn
vagsmannens vilohemsforening r .f. och Tjanste
mannaforbundet r.f. tillhoriga semesterhem. 

Finansministeriets beslut angaend allman 
justering av avloningarna for innehavare av 
statens tjan t eller befattning, utfardat 17. 3. 
1949 enligt vilket grundlonen och alder tillaggen 
for innehavare av tjan t eller befattning med 
grundl6n, avtalslonen for innehavare av tjanst 
eller befattning med avtalslon samt aven arsar
vodet och alderstilHi.ggen for innehavare av 
extraordinarie b fattning betalas raknat fran 
1. 4. 1949, till samma belopp som under fore
g ende kvartal, tillkiinnagav ekonomiavdelnin
gens direktor i sluivelse nr 733 / 1 071, 9. 4. 1949. 

Jarnvii.gsstyrelsen meddelade i sin skrivelse 
To nr H . 771. 14. 4. 1949 statsradets kanslis 
beslut om tillampningen av forordningen an
gaende arbetstiden vid statens ambetsverk och 
semester for innehavare av tatens tjanst och 
befattning, genom vilket statsradets kanslis bes
lut av 17 . 5 . 1947 angaende samma sak upp
havdes. 

J'arnvii.gsstyrelsen meddelade i sin . krivelse 
To nf H. 508, 14. 4. 1949 angaende erlaggandet 
av de forhojda timpengarna at statsjarnvagarnas 
tagpersonal enligt tjanstgoringspenningsregle
mentets 3 §, som namnes i jarnvagsstyrelsens 
brev nr H. 50 /2 122, 4. 3 . 1949 att vid i mom. 
1 uppraknade stationer de utbetalas fran 17. 1. 
1949 med 50 % forhojning av de i nii.mnda brev 
forekommande beloppen. 

Angaende utlovad beloning for infangande av 
brottsling och for upplysningar som Ieder till 

terstallande av undan nillade medel meddelade 
jarnvagsstyrelsen i brev To nr 814, 14. 4 . 1949. 

Jarnvagsstyrelsen utfardade i sitt brev Hlo 
nr 1 019, 14. 4. 1949 vederborliga bestammelser 
angaende oppnandet for trafik av bandelen 
Kovjoki-Nykarleby. 

Den 2. 8 . 1946 givna arbetstidslagens 18 § 
2 mom. andrades genom lagen av l. 4. 1949 att 
lyda som foljer: Vad i 17 § 2 och 3 mom. ar 
stadgat om beraknandet av forhojd lon for over
tidsarbete och nodarbete, skall aga motsvarande 
tillampning aven vid beraknandet av forho jd 
Ion for sondagsarbete. Forandringen till
kannagavs av administrativa avdelningens di
rektor i brev nr 28, 14. 4. 1949. 

I J orderblad nr 22/1949 tillkannagav tagan
det i bruk av blankett nr 1 153 for utfardande 
av tjansteforordnande. 

.Tiirnvagsstyrelsen gav i skrivelse Hlo nr 575, 
8. 4. 1949, narmare anvisningar angaende loko
motivforares tjanstemarke. 
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Angaende persontrafikens upphorande pa pri
vatbanen Riihimaki- Loppi riiknat fran 15. 5. 
1949 tillkiinnagav ministeriet for komrnunika
tionsvasendet och allmanna arbetena i skrivelse 
nr 2 935, 21. 4. 1949, vilket jarnvagsstyrelsen 
meddelade i brev Hlo nr 919, 22. 4 . 1949. 

Bestammelserna av 2. 10. 1948 angaende 
krigsinvaliders arssemester andrades genom mi
nisteriets for kommunikationsvasendet och all
manna arbetena skrivelse nr 2 938, 21. 4. 1949 
med upphavande av villkoret, enligt vi lket krigs
invalid, for att erhalla storre formaner for rs
semester varit tvungen att omedelbart fran jarn
vagsarbete inkallas till krigstjiinst, vilket jiirn
vagsstyrelsen meddelade i skrivelse To nr H . 
502, 29. 4. 1949. 

Jiirnvagsstyrelsen tillkiinnagav i brev To nr 
H . 927, 6. 5. 1949, fOrordningen av 8. 4. 1949 
om andring av forordningen angaende avloning 
i statens tjanster och befattningar gallande fran 
1. l. 1949, i vilken faststalldes forhojning av 
grundlonen i vissa tjanster och befattningar. 
.. Betraffande forsi:iljning av ved fran jarnvagens 
lager at pensionerade f . d. jarnvagsman gav mi
nisteriet for komrnunikationsviisendet och all
manna arbetena niirmare anvisningar i itt brev 
nr 2 5 10, 23. 4. 1949, vilka jarnvagsstyrelsen 
meddelade i sitt brev nr 846, 28. 4. 1949. 

Jarnvag styrelsen tillkannagav i brev To nr 
1 416/4 139, 14. 5. 1949 lagen av 22. 4. 1949 om 
temporar iindring av myntlagen, enligt vilken 
pennimynten avskaffades. 

De t idigare bestamrnelserna i brev nr 479/ 
1 359, l. 2. 1949 avensom alla senare gjorda 
tillagg och andringar angaende avgiftsfri utdel
ning av tva! och sapa upphii.vde jii.rnviigsstyrelsen 
i brev m H . 867/3 455, 22. 4. 1949. 

Angaende i statsjarnvii.garnas tjanst under 
privatrii.ttsligt arbetsforhallande staende arbeta
res, om utfor sitt arbete A olika orter, 
ortklassificering, meddelade jiirnvagsstyrelsen i 
brev H. 582/4 500, 27 . 5. 1949, socialrninisteriets 
loneavdelnings i olika brev givna anvisningar. 

Betri:iffande sjukdomstidens inverkan pa ar
betstagares ars mester gav jarnvagsstyrelsen i 
sitt brev To nr H. 1 119, 18. 6. 1949 niirmare 
bestamrnelser i enlighet med rninisteriets for 
kommunikationsviisendet och allmanna arbetena 
arbetskraft-avdelnings tolkning i cirlmli:ir nr 16, 
18. 6. 1949. 

Angaende extraordinarie innehavares av tjiinst 
kompetens gav jarnvagsstyrelsen i brev Hlo nr 
H . 1 177, 1. 7. 1949 behoriga anvisningar, enligt 
vilka till extraordinarie tjii.nst fordra samma 
kompetens som till motsva,rande ordinaria tjiinst 
eller befattning. Om icke motsvarande ordin
narie tjii.nst eller befattning finnes, bestiimmer 
jii.rnvagsstyrelsen kompetensen for innehavare av 
extraordinarie t j ii.nst i varje enskilt fall. 

Ekonorniavdelningens direktor gav i brev nr 
1 220, 4. 7. 1949 vederborliga anvisningar an
gll.ende verkstii.llandet av forskott innehall pa 
retroaktivt erlagd Ion. 

Angll.ende kompetensfordringar for kontorsbit
rade meddelade jiirnviigsstyrelsen i brev Hlo nr 
H . 462/5 217 , l. 7. 1949. 

I brev Hlo nr H. 1 183, l. 7. 1949 gav jiirn
vi:igsstyrelsen nya bestammelser angaende identi-

tetskort och tjiinstemarke for i statsjarnviigarnas 
tjiinst varande person. 

Angaende rekommendationsbrev nodviindiga 
for utlandska studieresor meddelade jiirnviigs
styrelsen i brev Hlo nr H. 1 080, 8. 7. 1949. 

Lagen av 22. 6. 1949 angaende iindring av 
lagen om avloning i statens tjii.nster eller befatt
ningar, raknat fran 1. 2. 1949; forordning av 
30. 6. 1949 om anching av forordningen an
gaende avloning i statens tjiinster och befatt
ningar; forordningon av 30. 6. 1949 angaende 
ii.ndring av forordningen om statens extraordi
narie befattningar; statsradets beslut av l. 7. 
1949 angaende allmii.n justering av avloningarna 
for innehavare av statens tjii.nst eller befattning; 
finansministeriets beslut av 2. 7. 1949 angaende 
ii.ndring av finansministeriets beslut innefattande 
ytterligare anvisningar for tillii.mpningen av be
stii.mmelserna angaende avloning i statens tjii.nst 
och befattning, publicerades i SJ:s orderblad nr 
36/1949, vari aven tillkii.nnagavs anvisningar och 
bestammelser angaende justering och bokforing 
under 1949 av statsjiinstemii.nnens loner. 

Angaende innehall av avgifter till pensions
kassor av innehavare av tjanst eller befattning 
fr. o. m . 1. 2 meddelade finansministeriet, att en 
loneklassforhojning icke foranleder foriindring i 
vederborande innehavares av statstjiinst eller 
-befattning p lacering inom pensionskassans pen
sionsklass, vilket jiirnviigsstyrelsen meddelade i 
skrivelse To nr H . 1 247, 8. 7. 1949. 

Om statsrads beslutet av 29. 6. 1949 angaende 
reseklass ooh dagtraktamente vid tjansteresa 
gii.llande fr. o. m . 1. 7. 1949, meddelade jarn
vii.gsstyrelsen i sin skrivelse To nr H. 1 246, 
11. 7. 1949. 

Forordningen av 22. 6. -49 angaende iindringen 
av forordningen om arbetstiden vid statens 
ii.mbetsverk och av i1mehavares av tjiinst eller 
befattning arssemester, samt samma dag givna 
stat rltds kanslis beslut angaende andring av 
statsradets kanslis beslut om tilllampningen av 
forordningen angaende arbetstid n vid statens 
ii.mbetsverk och av innehavares av tjii.nst eller 
befattning arssemester, tillkii.nnagavs i SJ:s 
orderblad 37/1949. 

Lagen av 22. 6. 1949 angaende ii.ndring av 
lagen angaende innehavares av statstjanst eller 
-befattning riitt till pension, fOrordningen av 
30. 6. 1949 om andring av forordningen angaende 
innehavare av statens extraordinarie befattning 
riitt till pension, samt forordningen av 30. 6. 1949 
om ii.ndring av forordningen angltende i staten 
arbete anstii.llda arbetares rii.tt till pension, vilka 
alla triidde i kraft raknat fran den 1. 2. 1949, 
tillkiinnagavs i SJ:s orderblad 37/1949. 

Forordningen av 30. 6. 1949 angaende om
bildande av sarskilda vaktmii.starbefattningar, 
publicerades i SJ:s orderblad nr 40/1949. 

I SJ:s orderblad nr 43/1949 publicerades stats
radets beslut av 14. 7. 1949 om ii.ndring ooh 
tilliirnpning av statsr dets beslut om innehavares 
av statens tjiinst eller befattning tjii.nstebostader 
och vederlag for naturaformaner. 

Om tagpersonalens tjanstgoringsresors forbe
redelse- och avslutningstider, vilka tradde i 
kraft med den arbetsperiod som borjade 5. 9. 
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1949, meddelade trafikavdelning us direktor i 
brev nr H. 905, 30. . 1949. 

Ekonomiavdelningens direktor meddelade i 
brev nr To 1 657, 19. 9. 1949 finansministeriets 
beslut av 31. 8. 1949 angaende faststallande av 
dyrortstillagg och vederlag for bostadsformaner 
at innehavare av statens tjanst eller befattning, 
vill{6t betriiffande dyrortstillaggen skall tillampas 
fr. o. m . l. 2. 1949 samt betraffande vederlagen 
for tjanstebostiider och naturaformaner fr. o. m. 
l. 7. 1949 och som upphavde finansministeriets 
beslut av 21. l. 1949 ang ende fa tstallandet av 
dyrortstilliigg och vederlag for naturaformaner 
at innehavare av statens tjanst eller befattning. 

Om utbetalandet av extra telegrafisters och 
trafikelevers dyrortstillagg gav jarnvagsstyrelsen 
i sin skrivelse To nr H . 1 575/6 910, 9. 9. 1949, 
nya bestamrnelser, enligt vilka dyrortstillagg be
stammes i enlighet med avloningsstadgans 12 § 
mom. 4 och 5, eller enligt den ordinaria 
boningsorten, och vilka bestiimmelser bor efter
foljas raknat fran l oktober 1949. 

I fraga om erUi.ggande av dagtraktamente pa 
det forstorda omradet i norra Finland, raknat 
fran 1. 2. 1949, meddelade ministeriet for kom
munikationsvasendet och allmanna arbetena i 
brev nr 5 079, 5. 9. -49, statsradets andring av 
beslutet av 20. l. 1949 mom. 2 och 3, angaende 
erlaggande av dagtraktam nte lu· 1949, vilket 
jiirnvag styrelsen tillkannagav i brev To nr H. 
l 374/6 832, 9. 9. 1949. 

I brev To nr H. l 577/6 904, 9. 9. 1949 gav 
jarnvagsstyrelsen nya anvisningar angaende jarn
vagen olycksfalls-ombudsman och deras verk
samhetsornraden. 

Enligt socialmini teriets loneavdelnings brev 
nr 1/l A/49, 25. 8. -49 bor at i statsjarnvagarnas, 
saval i tjanste som arbets forhallande varande, 
personal pa Lappila station erlaggas raknat fran 
l. 4. 1949, lon enligt tredje ortsklassen, vilket 
jarnvagsstyrelsen meddelade i brev To nr H. 
l 614/7 171, 15. 9. 1949. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i skrivelse Hlo 
nr 2 319, 21. 9. 1949, att den till Orivesi
Jamsa banan horande bandelen Lankipohja
Evajarvi oppnades for trafik ralmat fran l. 10. 
1949. 

I brev To nr H . l 167, 30. 9. 1949 gav jam
vag styrelsen forklarande bestammelser angaende 
erUiggande av s . k. individuell lonegropforhoj
ning at arbetare, som utfor sAval tid - . om 
ackordarbete. 

Finansministeriets beslut av 15. 9. 1949 an
gaende allman justering av avloningarna for 
innehavare av statens tjanst eller befattning en
ligt vilket loner och a lderstilliigg fran l. 10. 1949 
erlaggas med samrna belopp som under fore
gaende kvartal, tillkannagavs av ekonomiavdel
ningens direktor i brev nr To 1 787/3 111, 6. 10. 
1949. 

I brev nr 51, 15. 10. 1949 gav administrativa 
avdelningens direktor vederborliga anvisningar 
ang ende den officielia anvandningen av Fin
lands flagga och flaggningsdagarna. 

Angaende anvandandet av fraktsedelblanket
ter av gamma! mod 11 bestamde jarnvagsstyrel
sen i brev Lko nr 2 587, 20. 10. 1949 att frakt
gods- och i lgodsfraktsedlar av gamma! modell 

annu far anvandas under 1950 jamsides med de 
nya b lanketterna. 

Statsradets beslut av 6. 10. 1949 angaende 
andring av reglementet for pensionsinrattningen 
vid statsjarnvagarna § 3 mom. 2 raknat fran 
l. 2. 1949, meddelades i jarnvagsstyrelsens brev 
To nr 2 544, 14. 10. 1949. 

Maskinavdelning ns direktor har i brev nr Koh 
569/2 028, 20. 10. 1949 berattigat maskina.vde1-
ningens lokomotivpersonal att i arbetstiden med
ralma pa hemorten under 1 timmes och p 
frammande ort under 2 timmars mellantid (vito
tid) mellan tagen fr. o . m. den arbetsperiod som 
borjar 7. 11. 1949. 

Socialministeriets beslut av 30. 9 . 1949 om 
andring av socialministeriets beslut angaende 
den ortsklassificering, som bor anvandas vid 
reglering av arbetslonerna, i den m{m det beror 
vissa orters ortsklassificorings ornreglering, till
kannagavs av ekonomiavdelningens direktor i 
brev nr 1 997/2 535, 4. 11. 1949. 

Angaende tillampandot av 8 § mom. 1 av 
halso- och sjukvards reglementet for i statens 
arbete varande arbetares lou under sjukdom -
tiden, meddelade jarnvagsstyrelsen i brev To 
nr H. 116, 4. ll. 1949 klarlaggande be tammelser. 

Jarnvagsstyrolsen meddelade i brev To nr H. 
234, 18. 11. 1949 att vid faststallande av ersatt
ning for arbete utom stationeringsorten aven 
gift kvinna bor anses ha farnilj, dock forutsatt 
att hon bor med sin familj. 

Vid sjukdoms- och olycksfall vilka fordra 
snabb hjalp, bor patienten pa de orter dar 
jarnvagen ha1· poliklinik, forst vanda sig till 
polikliniken och icke till vederborande jarn
vagslakares privatmottagning, meddelade eko
nomiavdelningens direktor i brev m· 2 047/2 640, 
11. ll. 1949. 

Lagen av 30. 9. 1949 angaende andring av 
§§ 2 och 9 i lagen av 22. 7. 1948 om arbetsgivares 
barnbidrags- och folkpensionspremier, vilken lag 
tradde i kraft l. 10. 1949, amt de harfor ut
givna bestammelserna i finansministeriets byra 
for skattearenden skrivelse nr 9 600, 29. ll. 1949, 
pub licerades i J:s orderblad 59/1949. 

Statsradets beslut av 2. 12. 1949 angaende 
forordning om overforing av statens bransle
byra (VAPO) att lyda tmder ministeriet for 
kommunikation vasendet och allmanna arbetena 
raknat fran l. l. 1950 moddelades av admini tra
tionsavdelningens direktor i brev nr 58, 7. 12. 
1949. 

Angaende anteckningar som bor goras i ar
betsbockerna papekade jarnvagsstyrelsen i skri
velse To nr H . 1 960, 16. 12. 194.9, att anteck
ningar i arbetsbookerna omedelbart bor goras 
vid arbet forhallandets upphorande. Pa samma 
satt bor aven forfaras d arbetare flyttas fran en 
avdelning av tatsjarnvagarna till en annan. 
I annat fall bor anteclmingarna goras under 
januari manad for foregAende kalenderar. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i brov To nr H. 
2 117, 23/12. 1949 forordningen av 8. 12. 1949 
angaende statens extraordinarie befattningsha
vare och tillfalliga funktionarer. 

Inforandet av allman verksamhet for initiativ
tagande vid statsjii.rnvagarna tillkannagavs i 
SJ:s orderblad nr 62/1949. 
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Ar 1950. 
Personalens medelantal under ar 1950 vid 

for foregaende ar framgar ur foljande tabell: 
varje sarskild avdelning och motsvarande tal 

Orclinarie personal I Extra personal I Arbetarc approxlmatlvtl Summa 

1950 I 1949 1950 1 1949 1950 1 1949 1950 1 1949 

Jarnvii.gsstyrelsen ..... 509 505 180 
Linjeforvaltningen .... 14954 14 512 7 387 

Darav: 
Ekonomiavdelningen .. 111 151 46 
Banavdelningen ...... 1 079 1075 51 
Maskinavdelningen .... 4 233 4161 1 970 
Fornidsavdelningen ... 157 152 142 
Trafikavdelningen ..... 9 374 973 5178 

Summa 15 463 15 017 7 567 

Jarviigsbyg.,.nad -
avdelningen .. . ..... 32 27 164 

Total summa 15 495 15 044 7 731 

tatsradet faststallde raknat fr n 1. 2. 1949 
att extraordinarie tagkarls t janst vid statsjarn
vagarna skall hora till 18 loneklassen i extraor· 
dinarie loneskalan, extraordinarie bilforare av 
hogre avloning till 20 loneklassen samt extraor· 
dinarie bilforare av liigre avloning till 19 lone
klassen. Ministeriets for kommunikationsvasen
det och allmanna arbetena brev nr 7 095, 22. 12. 
1949, och ekonomiavdelningens direkt6rs brev 
nr To 2 077, 24. 12. 1949. 

Angaende uppbarande av avgifter fr. o. m. 
l. 1. 1950 for i statsjarnvagarnas bostadshus 
distribuerat varmvatten, gav jarnvagsstyrelsen 
i brev nr To 3 219, 23. 12. 1949 narmare be
starnrnelser. 

Lagen om produktionskommitteerna avensom 
statsr dets beslut av 30. 12. 1949 angaende 
produktionskomrnitteerna, vilken lag tradde i 
kraft l. I. 1950, publicerades i SJ:s orderblad 
nr 2/1950. 

Ang ende antecknandet av tillfalliga anstiill· 
das loner i avloning listorna salunda, att det i 
lonen ingaende dyrortstilliigget fr. o. m . l. 1. 1950 
antecknas i sarskild kolum i lonelistorna samt 
angaende upphorandet av extra eller tillfalligt 
anstallds arbet forhallande utan uppsagning har 
finansministeriet bestiimt i brev nr 6 884, 28. 12. 
1949, att i sadana fall iimbetsverken och inratt
ningarna sa vitt mojligt i god tid bor underratta 
vederborande om uppsagningen, vilket medelades 
av jarnvagsstyrelsen i brev nr To H. 8, 4. l. 1950. 

Angaende ratt att rora sig pa jarnvagsomrade 
har jarnvagsstyrelsen i brev Hlo nr 1, 4. l. 1950 
for att effektivare forhindra olovligt betriidande 
av jiirnvagsomrade bestarnt, att tillfallig till
standsbiljett, blankett 1 130 (f. d . nr 0 938) for 
betradande av jarnvagens omrade ej langre far 
ges gemensamt at arbetslag eller annan grupp, 
utan bor var och en sorn betrader bana ha en 
egen tillstandsbiljett, vilken kan ges for hogst 
tre rnanader i sander och, att de som ger ut 
t illstandsbiljetterna b or bokfora och aven nurnrera 
de utgivna t illstanden. 

Angaende skatteinneh8Jl pa lokmannens tjanst
goringspenningar (loktim- och natt-) har finans· 

13 4713-55 

190 77 90 766 785 
8 258 12 800 14126 35 141 36 896 

60 8 9 165 220 
57 4 748 5 793 5 878 6 925 

2 061 5 234 5 226 11437 11448 
146 2 126 2 277 2 425 2 575 

5 934 684 821 15 236 15 728 
8 448 12 877 14 216 35 907 37 681 

140 2 320 1740 2 516 1 907 
8 588 15 197 15 956 38 423 39 58 

ministeriet i brev nr 212, 10. I. 1950 givit nya 
anvisningar, vilka jarnvagsstyrelsen meddelade i 
brev To nr H. 67, 13. 1. 1950. 

Trafikavdelningens direktor gav i brev nr 13, 
13. 1. 1950 narmare bestammelser angaende 
trafikering av bandelen Kemijarvi- Kelloselka 
under vintersasongen raknat fran 16. 1. 1950. 

Anvandandet av kulspetspenna vid skrift i 
vederborande aktstycken forbjods av handels
och indu trirninisteriet i skrivelse nr 8 863, 21. 12. 
1949, vilket jarnvag styrelsen meddelade i brev 
nr Hlo 3 224, 4. l. 1950. 

Statsradets beslut angaende allrnan justering 
av innehavares av statstjanst eller -befattning 
avloning, vilket gavs 29 . 12. 1949 och med vilket 
upphavdes statsradets beslut av I. 7. 1949, samt 
finansrninisteriets beslut av 17. 12. 1949 om 
justering av innehavares av statsjanst eller -be
fattning avloning, enligt vilket lonerna fran l. 1. 
1950 erlagges till samma belopp sorn under fore
gaende kvartal (index = 110), meddelades av 
jarnvagsstyrelsen i J:s orderblad 4 /1950. 

tat radets be Jut av 29. 12. 1949 angaende 
andring av 5 § i beslut av 19. l. 1943 angaende 
innehavares av statsjanst eller -befattning tjans
tebostader och vederlag for naturaformaner, 
rorande innehall av vederlag for mat m.m raknat 
fran l. I. 1950, meddelade jarnviigsstyrelsen i 
brev To nr H. 64, 13. l. 1950. 

Angaende tjansteresornas reseklasser och dag
traktamente gav statsradet nya anvisningar i 
sitt beslut av 22. 12. 1949 raknat fran I. l. 1950, 
vilket jiirnvagsstyrel en meddelade i brev To nr 
H. 26, 4. 1. 1950. 

A vtal angaende tillsattande av sektionsdrifts
kommitteer for 1950 pa vissa av statsjarnvagar
nas trafiksektioners verksamhetsomraden, medde
lades av jarnvagsstyrelsEm i brev nr217, 27. 1. 1950. 

Betraffande forsaljning av ved fran statsjarn
vagarnas forrad raknat fran l. 2. 1950 till pen
sionerad anka efter jarnvagsrnan, meddelade 
jarnvagsstyrelsen i brev nr 826, 19. l. 1950. 

Angaende renhallning av de svangbara vax
larnas stallverk och S~ngaende snoarbeten gav 
ja rnvagsstyrelsen niirmare anvisningar i brev 
Hlo nr 230, 3. 2. 1950. 
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Forordning av 13. l. 1950 oro iindring av 
forordningens 6a § av 17. 6. 1925 ang ende i 
statens arbete anstiiJlda arb tares ratt till pen
sion, meddelade jarnviig , tyrelsen betraffande 
utralmandet av und r ar 1950 beviljade pensio
ner i brev nr H. 135. 27. l. 1950. 

Angaende erlaggande av dyrortstillagg at 
trafik leve1· under yrkes la.rokurserna i Helsing
fors v ld statsjiirnvagarna, meddelade jarnvags
styrels n i brev To nr H. J 36, 27 . l. 1950, att 
for kurstiden bor erliiggas H elsingfors dyrorts
tillagg, oberoende av om vederborande for aroma 
tid erh ller dagtraktamente som traflkelev eller 
ej . 

Betriiffande samtrafikavtalet mellan statsjarn
vagarna och Oy Pobjolan Llikenne Ab raknat 
fr n 15. 2. 1950 meddelade jarnvii.gsstyrelsen i 
SJ:s orderblad nr 8/1950. 

Instruktioner angaende ansokan om ersii.tt
ning fo1: innehavare av tjanst eller befattning 
icke uttagen arssemester meddelade ministeriet 
for kommunikationsvii.senclet och allroanna ar
betena i skrive lse ru: 419, 30. 1. 1950, vill{et 
jarnvags ·tyrelsen ti llkannagav i sitt brev To nr 
H. 176, 3. 2. 1950. 

I brev Tthj nr H. 198/83 , 3. 2. 1950 m dde
lacle jarnvagsstyrelsen beviljandet av understod 
at jarnvagsman for semestervlstelse pa Fin
land Iclrottsanstalt i Vierumaki och pa Paju
lahti Idrottsanstalt niira Lahti samt for reuma
sanatorievard pa Heinola reuma anatorium. 

Angaende beaktande av tillagg for kiftesar
bete vid utrii.knanclet av iOn at arbetaro for 
sjukdomstid gav jarnvii.gsstyrelsen i brev To nr 
H. 23G, J 0. 2. 1950 narmar anvisningar. 

Angaende tillampningen av statsradets beslut 
av 5. l. 1950 om arbetslonerna at i statsjarn
vagarnas arbetsforhaJlande varande, mot tidlon 
arbetande arbetare, enligt vilket beslut arbets
lonerna hojdes med 7. 5% raknat fran 16. 1. 1950, 
roeddelade jarnvagsstyrelsen i br v To nr H. 98, 
17. 2. 1950. 

Angaende tillaggsarvode at rna. kinsluiver kor 
under ar 1950 meddelade finansministeriet i brev 
nr 23 vv, 19. l. 1950 vederborJiga anvisningar, 
vilka jarnvagsstyrelsen tillkannagav i brev To 
nr H. 201, 17. 2. 1950. 

A v sektionsdriftskommitten foranledda ut
gifter berii.ttigade ministeriet for kommunika
tionsvasendet och a llmanna arbetena i brev nr 
657, . 2. 1950 att beaktas i utgiftsmoment 18 
Pl. II: 24 (diverse utgifter), vilket jarnvags
styrelsen meddelade i brev Hlo nr 217, 17. 2. 
1950. 

Angaende prov i godsvagn av Lt-viktangiv
nings apparat under ar 1950 roeddelade jarn -
vagsstyrelsen erforderliga anvisningar i SJ: s 
orderbrev nr 11 / 1950. 4. 

Betraffande utrii.knandet av tagpersonalens 
tjanstgoringspenningar vid tagforseningar, under 
tiden 1. 2.-30. 4. 1950 gav ministeriet for koro
rounikationsvasendet ooh allroanna arbetena i 
brev nr 917 13. 2. 1950 vederborliga bestammel
ser, vilka jarnvagsstyrelsen rooddelade i brev To 
nr H. 315, 3. 3. 1950. 

A.ngaende erlii.ggande av ersattning for son
dagsarbete at innehavare av tjanst eller befatt-

ning vid stat jarnviigarna samt >it vissa andra 
funktionarer under ar 1950 pa samma grunder 
och tiiHimpningsbestaroroelser som forr i enlighet 
med statsn1dets beslut av 26. 1. 1950, moddelade 
ekonomiavd lnings direktor i brev ru· To 324, 
25. 2. 1950. 

Angaende utbetalande av tatsjiinstemannens 
loner och pensioner hogst till 30 juni 1950, gav 
statsradet 23. 2. 1950 nya fore Ln·iiter, enligt 
vilka lonerna utbetalas till namnda dag ti ll saroma 
belopp som de med 11 % indexforhojning be
talat. ar 1950 mtder januari manad, samt lilmsa 
statens ordinarie och extra pensioner till samma 
belopp om de betalats roed 11 % indexforhoj
ning och vilket jarnviigsstyrelsen tillkannagav i 
sitt brev To nr H. 374, 3. 3. 1950. 

Angaende ifyllandet av arbetskraftstatistikens 
del-A meddelade trafikavdelningens dircktor i 
brev nr 605, 6. 3. 1950 vissa forii.nclrade bestam
melser. 

Med anledning av forordningen av 10. 2. 1950 
angaende uruformsbeklii.dnad for innehavare av 
tjanst och befattning vid statsjii.rnvi:i.garna be
stamde jarnvagsstyrelsen i brev Hlo m 1, 17. 3. 
l 950, att rii.knat fran sagda forordnings 
ikrafttradande 1. 4. 1950, anviindes tillsvidaJ'e 
och tills annorlecle bestammes de nuvarande 
roodellerna av tjanstedrakt ooh -b teckningar. 

Statsradet gav 17. 3. 1950 nya bestii.mmelser 
ang ende erlaggande av dagtraktaroente pa det 
forstorda omradet i norra Finland, vilket jiirn
vii.gsstyrelsen roeddelade i breY To nr H. 557. 
31. 3. 1950. 

Betriiffande beviljandet av under. t ·· d at jarn
vag. man for semestervistelse och rcumasanato
rievard gav jarnviigsstyrelscn narmare anvis
ningar i brev Tthj nr H. 19 /839, 3. 2. 1950. 

I SJ:s orderbrev nr 17/1950 tillkannagav jarn
vii.gsstyrelsen jarnvii.gensringresor for ar 1950. 

Av medJemmarna i statsjarnvagarnas pen
sionsiru:iittning uppbares fortfarande fot' clodsbos 
rakning pensionsavgifterna, raknat fran 1. 4. 
1950 tillsvidare, overarsavgifterna icke medrak
nade, fordubblade, och pensioner till dodsbon 
utbetalas med ()5 % forhojning pa pensionernas 
grundbelopp, vilket roecldelades av ministeriet 
for kommunikationsvasendet och allmanna ar
betena i brev nr 1 710, 30. 3. 1950, vilket ater 
ekonoroieavdelningens direktor tillkannagav i 
brev m To 701, 13. 4. 1950. 

Angll.ende erlaggande av sondagsarbet. ersii.tt
ning for hemdejourering gav jarnvtigsstyrelsen 
niirmare anvisningar i SJ:s orderblacl nr 22/1950. 

Betraffande anvandande av tjii.nstebrevkuvert 
meddelade jii.rnvagsstyrels n detaljerade anvis
ningar i SJ:s orderblad nr 22/ 1950. 

Tariffavtalet roellan jarn vagsstyrelsen och 
Oy Pohjolan Liikenne Ab, vilket avtal tradde i 
kraft ralmat fran 15. 5. 1950, publicerades i 
SJ:s orderblad nr 23 /1950. 

Angaende standardisering av trafikplatsernas 
namn- och datumstamplar gav jarnvags. tyrelsen 
behoriga anvisningar i brev Lko nr 1 117, 4. 5. 
1950. 

Forordningen av 28. 4. 1950 om anclring av 
vissa §§ i forordningen angaende avloning i 
stat ns tjanster och befattningar tillkannagavs 
i jarnvii.gsstyrelsens brev To nr H. 828, 26. 5.1950. 
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F_orordningen av 28. 4. 1950 om iinclring av § 
6 1 forordningen angaende innehavares av 
statsjiinst eller -befattning riitt till pension, riik
nat fran 1. 1. 1950, meddelades i jarnvagsstyrel· 
sens brev To nr H. 827, 26. 5. 1950. 

Angaende tjansteforhallandet for banbygg
nadsavdelningens lok- och tagpersonal pa ban
byggnadernas arbetstag, gav jiirnvagsstyrelsen 
niirmare bestammelser i brev Rro nr 554/917, 
25. 5. 1950. 

Erlaggandet av F-avtalets eller 15 % lone
forhojning at i statsjarnvagarnas arbetsfor
hallande varande arbetare, raknat fran l. 5. 1950 
tilll;;:annagavs av jarnvagssty:relsen i brev Hlo nr 
H. 738, 9. 6. 1950. 

Administrationsavdelningens direktor gav i 
brev nr 17, 7. 6. 1950 kompletterande an visnigar 
betraffande flaggning med riksflaggan. 

Angaende lamnande av marginal for inbind
ning av handling ob erverade administrativa av
delningens direktor i brev nr 20, 8 . 6. 1950, 
att en 3 em marginal bor liimnas till vanster 
pa framsidan och till boger pa baksidan av 
pappersbladet. 

I SJ:s orderblad nr 32/1950 gav jarnvags
styrelsen narmare besta=elser rorande Raumo
jarnvags anslutning till statsjarnviigarna raknat 
fran 1. 7. 1950. 

Forordningen av 2. 6. 1950 om anclring av 
forordningen angaende arbetstiden vid statens 
ambetsverk och semester for innehavare av 
statens tjiinst och befattning tillkannagavs av 
jiirnvagsstyrelsen i brev To nr H. 902, 23. 6. 
1950. 

Angaende identitetsbevis vid resa med fri
biljett gav jarnvagsstyrelsen narmare anvis
ningar i SJ:s orderblad nr 32/1950, 8. 

I brev Hlo nr H. 738, 28. 6. 1950 gav jarn
vagsstyrelsen narmare anvisningar angaende ut
betalande av lon, under strejktiden, till arbetare 
som till foljd av lokforar. trejken forsenats eller 
helt uteblivit fran sin tjanst. 

Angaende forskottsinnehall pa retroaktivt er
lagd Ion gav jarnvagsstyrelsen i brev To nr 
1 111, 3. 7. 1950 erforderliga anvisningar i en
lighet med finansministeriets cirkular nr 5, 
26 . 6. 1950. 

Om anvandandet av ·tatsja.rnviigarnas last
bilar for den egna personalens behov gav jarn
viigsstyrelsen i brev Lko nr 1 541, 29. 6. 1950 
vederborliga anvisningar. 

Angaende oppnandet for trafil~ av bandelen 
Evajarvi-Jamsii fr. o. m. 15. 7. 1950 tillkanna
gav jarnvagsstyrelsen i brev nr Hlo 1 544, 8. 7. 
1950 anvisningar enligt ministeriets for ko=u
n~ationsvasendet och allmanna arbetena brev 
nr 3 499, 4. 7. 1950. 

Enligt vikarieavlOningsforordningens 2 § mom. 
2 bor tilliiggsarvode antecknas i skatteboken och 
kontrolluppgiften siirskilt, sa att de ej ingar i 
den egentliga loneinlwmstens totalbelopp, vilket 
jarnviigsstyrelsen tillkannagav i brev To nr H. 
966, 7. 6. 1950. 

Angaende innehall av avgifter till pensions
kassor av innehavare av tjanst eller befattning 
fr. o. m. l. 3. 1950 gav finansministeriet be
horiga anvisn.ingar, vilka ekonomiavdelningens 
direktor meddelade i brev nr 1 195, 15. 7. 1950. 

Statsradets beslut av 7. 7. 1950 angaende rese
klass och dagtraktamente vid tjansteresa raknat 
fr. o. m. 15. 7. 1950 tillkannagavs i jarnvag -
styrelsen brev To ru· H. 994, 14. 7. 1950. 

Statsradets beslut av 7. 7. 1950 om innehavares 
av statens tjanst eller befattning tjanstebostader 
och vederlag for natw·aformaner amt angaende 
hyresvederlag for statens hyresbostiider, vilket 
beslut tradde i kraft l. 8. 1950 meddelades av 
jarnvagsstyrelsen i brev To nr H. 995, 14. 7. 
1950. 

Angaende omjustering av lonerna fOr inne
havare av tjanst eller befattning, extraordinarie 
innhavare av tjanst och tillfallig funlctionar rak
nat fran l. 3. 1950 meddelade jarnvagsstyrelsen 
i SJ:s orderblad ill' 36/1950. 

Lagen av 16. 6. 1950 angaende anclring av 
lagen om olycksfallsforsakring tillkannagavs av 
ekonomiavdelningens direktor i brev nr 1 193, 
14. 7. 1950. 

Finansministeriets beslut av 7. 7. 1950 an
gaende anclring av 5 § reglementet for militarens 
och vissa kommunikationsinrattningars anke
och pupillkassa av den 12 november 1926 ralmat 
fran l. 3. 1950 tillkannagavs av ekonomiavdel
ningens direktor i brev m To 1 228, 17. 7. 1950. 

Angaende observerandet av 15 % loneforhoj
ning enligt F -avtalet vid utraknandet av ars
semester-lOn gav jarnvagsstyrelsen niirmare an
visningar i brev To ill' H. 1 005, 21. 7. 1950. 

Jarnvagsstyrelsen tillkiinnagav i brev To nr H . 
738, 27. 7. 1950. 5 % (indexforhOjning) forhOj
ning av arbetslonerna for i statsjarnvagarnas 
arbetsavtalsforhallande staende arbetare, raknat 
fran 15. 7. 1950. 

Finansministeriets beslut av 18. 7. 1950 an
gaende allman justering av innehavares av 
statens tjanst eller befattning avloning fr. o. m. 
l. 8. 1950, enligt vil.!•et lonerna hojdes fr n sagda 
dag med 5 %, meddelades av jiirnvagsstyrelsen 
i brev To ru· H. 1 030, 1. 8. 1950. 

I och for forsoksteckning for anskaffande av 
nya tjiinstedrakter gav jarnvagsstyrelsen i brev 
Tthj nr 90 /373, 7. 8. 1950 vederborliga anvis
ningar. 

I anledning av forordningen av 10. 2. 1950 
angaende tmiform bekladnad for innehavare av 
tjanst och befattning vid statsjarnvagarna 
faststallde jarnvagsstyrelsen 25. 7 . 1950 nodiga 
bestammelser gallande fran 1. 1. 1951, vilka 
publicerades i SJ:s orderblad m 4-0 / 1950. 

Angaende erlaggandet av ersattning (tilliigg 
for natt tjan tgoring) at statens tjansteman gav 
finansministeriet i brev nr 4 150, 27. 7. 1950 
nodiga verkstall.ighets- och tilliimpningsbestam
melser raknat fran l. 1. 1950, vilket jarnvags-
tyre1sen meddelade i brev · To nr H. 1 060/ 

4 805, 8. 8. 1950. 
Forordningen av 21. 7. 1950 om andring av 

6 § av forordningen om extra arbeten vid ambets
verk rorande bojning av lonerna raknat fran 
l. 3. 1950, tillkannagavs av jarnvagsstyrelsen i 
brev To nr H. 1 061/4 804, 8. 8. 1950. 

Angaende erHiggandet av dagtraktamente pa 
det forstorda omradet i norra Finland gav 
statsradet i sitt 27. 7. 1950 gjorda beslut nya 
anvisningar enligt vilka i beslutet namnda 
dagtraktamente erHigges ralmat fran l. 6. 1950 
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tiU arets slut, vilket jarnvags tyrelsen meddelade 
i brev To nr H. 557, 8. 8. 1950. 

I fororclningen av 21. 7. 1950 angaende av
gifterna vid statens civila sjukhus faststalldes 
lagsta ll er III klassens dagavgift raknat fran 
l. 9. 1950 till 300 mk, vllket jarnvagsstyrelsen 
meddelade i brev To nr H. 1 062 /4 802, 8. 8. 1950. 

Forordningen av 11. 8. 1950 om andring av 
17 § mom. 2 i forordningen innefattande stadga 
angaende fribilj etter a statsjarnvagarna till· 
kannagavs i SJ:s orderblad nr 42/1950. l. 

Ang ende erlaggande av ersattning for son
dagsarb te raknat fr n l. 3. 1950 gav finansmi
nisteriet i brev nT 4 009, 13. 7. 1950 vissa andrade 
bestammelser, vilka meddelades av jarnvags
styrelsen i brev To m· H. 402, l. 8. 1950. 

Angaende utbetalande retroaktivt av lonefor
hojning at praktikanter (volontarer, kontors-, 
trafik- och ingenjorselever) vilka i utbildnings
syfte tjanstgora hos staten och som mellan 
l. 3.- l. 7. 1950 avtjanat sin varnplikt och bar
for erhallit befrielse fran tjanstgoring vid stats
jarnvagarna, b stamde jarnvagsstyrelsen i brev 
To nr H. 1 185/5 181 , 30. 8. 1950, att sagda 
forhojning far erlaggas retroaktivt for tiden fore 
J. 7. 1950. 

Ekonomiavdelningens direl<tor gav i brev nr 
l 477, 9. 9. 1950 narmare anvi ningar angaende 
beaktandet av 5 % indexforhojning vid utrak
nandet av arbetares Jon for semestertid. 

Jarnvagslakares arvode for utford undersok
ning av persona1en och darom givet utlatande 
hojde. fran l. 10. 1950 till 300 mk meddelade 
jarnvag tyrelsen i brev To nr H. 1 210, 5. 9. 
)950. 

Om betalning av ersattning at persona1en vid 
andra av statsjarnvagarnas avdelningar an for
radsavdelningen for Jastning av bransle pa Ioken 
bestiimde jarnvagsstyrel en i brev Vo nr H . 118, 
5. 9. 1950, att namnda ersattning bor erlaggas 
raknat fr n 21. 9. 1950, med 25 % av pa orten i 
kraft varande och b etalade verkliga vedlast
ningsl6n, dock icke at tag- och lokpersonalen 
for deras deltagande i vedlastningen da den 
r kar utforas under resa. 

Angaende erlaggande av tillaggslon at 
maskinskriverskor under ar 1950 gav finansmi
nisteriet i brev ru· 400 vv, 26. 8. 1950 vissa fOrand
rade besta=elser, vilka jarnvagsstyrelsen till
kannagav i brev To 111' 243, 14. 9. 1950. 

Statsradet gav i beslut av 7. 9. 1950 behoriga 
anvisningar angaende retroaktiv utbetalning av 
loneforbojning at tillfalligt anstallda, vilket eko
nomiavdelningens direktor meddelade i brev nr 
1 190, 14. 9. 1950. 

For uppgorande av stati tik over jarnvags
mannens behov av bostader igangsattes for
fragningar rorande saviH med fami lj som utan 
familj ordinarie och extraordinarie innehavare 
av tjanst och befattning samt arbetare. Tthj:s 
brev nr 749 /448, 15 9. 1950. 

Be tammelserna angaende arbetstiden i regel 
bundet arbete, da varken arbetstidslagen eller 
forordningen angaende ambetsverkens arbetstid 
bestyrkte jarnvagsstyrelsen i brev Hlo nr H. 66, 
19. 9. 1950 att trada i kraft 1. l. 1951. 

Fornyandet av pensionsstadgan, angaende 
tjanstemannens pensioner extraordinarie inne-

havare av tjanst och statens arbetares pensioner 
samt at statens arbetare overlamnande av ar
betsbok avensom angaende de nya pensionernas 
erlaggande, meddelades av jarnvags tyrelsen i 
SJ:s ord rbrev nr 50/1950. l. 

Statsr dets bes1ut av 2 . 9. 1950 ang ende 
andring av reglementet for pensionsinrattningen 
vid statsjarnvagarna raknat fran l. 3. 1950 
meddelade ekonomiavdelningens direktor i brev 
nr To 1 621, 4. l. 1950. 

Betraffand forsaljning av ved at jarnvagsmiin 
gav jarnviigsstyrelsen till sitt be lut av 24. 2. 
1949, i brev nr 2 083, 26. 9. 1950 tillaggsbe
stammel er angaende forsiiljningspriset pa ved 
vid vissa bandelar och trafikplatser. 

Genom brev Lko nr 2 094, 4. 10. 1950 meclde
lades att jiirnviigsstyrelsen bifallit anhallan om 
att anvanda fraktsedlar av ga=al modell jam
sides med de nya blanketterna annu under ar 1951. 

Reg! randet av inn havares av tjanst eller be
fattning arssemester i vissa sarskilda fall medcle
lades i J:s orderblad nr 51/1950. l. 

Ekonomiavdelningens direktor meddelacle i 
brev m To 1 517, 12. 10 . 1950, att Ke1nijarvi 
stationsomrade icke hor till samhalle med sam
mantrangd b efolkning, fastiin det ar stadsplane
lagt. 

For s danan reglementen och bestammelser, 
som bor utdelas at innehavare av tjanst eller 
befattning fordras ej langre kvittering, men bor 
vederborande forman fortfarande skota om ut
delning n pa for honom passande satt, salunda, 
att var och en far de reglementen o.a. exemplar 
som enligt bestammel erna tillkommer honom. 
De. sutom bor reglementen, instruktioner och 
andra regler och b estammelser som utgivits, pa 
formannens forsorg komma till alla vederborandes 
kannedom salunda, att i och for publicering ett 
exemplar av varje i fraga ko=ande reglemente 
eller bestii=else upphanges pa annonstavla 
eller annan pa forhand meddelad plats. Jarn
vagsstyrelsens brev nr 2 182, 17. 10. 1950. 

Angaende innehall eller utkravande av er
attning for statsjarnvagarnas bostader gav 

jarnvagsstyrelsen narmare anvisningar i brev To 
nr H. 990/6 533, 20. 10. 1950. 

Genom brev nr H. 1 400, 24. 10. 1950 andrade 
jarnviigsstyrelsen yrkesundervisningsreglementet 
40 § att lyda som foljer:, For att kunna utnarnnas 
till tjanst som bokhallare, bokforare, kontorschef 
vid verkstad, kontrollor, bitriidande forradschef 
eller fOnadschef, eller till forradsforvaltar be
fattning vid maskin- eller forr dsavdelningen bor 
kontorselv (praktikant) avlagga for dessa av 
delningar bestamda forberedande forhor och 
tjansteexamen. 

Europeiska Varu och ResgodsfOrsakring Ab:s 
anslag som stallts till jarnviigsstyrelsens for
fogande for utdelning som tmderstocl for vissa 
andam l tillkannagav jarnvagsstyrelsen i brev 
nr To H. 1 439, 31. 10. 1950. 

Overblivna bekliidnadsartiklars forsaljning fran 
Fredril~:sbergs forrad meddelades av jarnvags
styrelsen i orderblad nr 55/50. 4. 

Betriiffande erlaggandet av dyrortstillagg at 
extra telegrafister och trafikelever gav jarnviigs
styrels n fortydligande anvisningar i brev nr To 
H. 136, 14. 11. 1950. 

• 

I 

I 
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Jiirnvagsstyr 1sen meddeiade i brev nr To H. 
1 485, 14. 11. 1950 angaende beviljande av tjiinst-
1edighet med Ion for att folja med pa och itta 
tin g. 

Angaende beviljandet av avsked och pension 
fore uppnaende av pensions 1der pa grund av 
arbetsoform ga medde1ade jarnvags tyreisen i 
brev nr To H. 1 3 7, 14. 11. 1950 finansmini te
riets utlatande i saken. 

Da tjanst eller befattning ti llsvidare eller som 
vikariat skates av bestamd person som ej ii.r 
innehavare av tjanst eller befattning och j 
heller extraordinarie befattningshavare kan t 
rattsinnehavar utbeta1as hans Ion for hela den 
kaiendermanad, undervilken vikarien tjanste
forhallande upphbr tillfoljd av dodsfall tillkan
nagav jarnvags tyrel en i brev nr To H. 1 355, 
21. 11. 1950 i enlighet m ed finansministeri t 
beslut. 

I orderblad nr 57 /50, 2 gav jarnvagsstyrelsen 
fortydligand b stammelser anga nde givande av 
arbetsbocker och inforande av uppgifter i dem. 

Betraffande erlii.ggande av ersattning at vid 
andra av statsjarnvagamas avdelningar an for
radsavdelningen varan.de personal for matning av 
bransle i Ioken gav jarnvags tyrelsen narmare 
bestii.melser i brev nr Vo.H. ll , 21. ll. 1950. 

Angaende godstrafik som ker med tatsjarn
vagarnas bilar raknat fran ] . 12. 1950 gav jarn
vagsstyrelsen behovliga anvisningar i orderb lad 
nr 57/50. 9. 

Jarnvagsinstitutets direktor gav i brev nr 
266 /936, 20. 11. 1950 vederborliga anvisningar 
angaende villkorsforhor vid jarnvii.g institutet 
och linjeforvaltningen. 

tatsradets be.lut angaend utbetalning tillsvi
dare och hogst till 31. l. 1951 av lon och pension 
till tatens ordinaria, extraordinarie och ti ll 
falliga innehavare av tjanst eller befattning, 
tillkannagavs av jarnvags tyr !sen i brev nr To 
1 544, 28. 11. 1950. 

. r 1951. 

Personalens medelantal under ar 1951 vid 
varje sarskild avdelning och motsvarande tal for 
foregaende ar framgar ur foljande tabell: 

Jarnvag lakarna berattigade raknat fran I. 1. 
1951 uppbara ersattning, for under tjanst eller 
i statens arbete intrii.ffande olycksfall enligt 
overenskommelsen som ar i kraft m ellan Finska 
lakarforbundet och Finska Olycksfallsforsakrings 
forbundet angaende kostnaderna for lakarvard 
av de i overen stammelse med lagen forsakrade, 
vilket jarnvagsstyrelsen meddelade i brev nr H. 
1 471 /8 325, 27. 12. 1950 samtidigt annulerande 
de i brev nr 476 /1978, 17. 4. 1936 givna be
stammel serna. 

Angaende uppvarmandet i konduktor vagn av 
tltgpersonal n vagko t under den varma arstiden 
och overhuvudtag t under adana tider da kon
duktorsvagnen icke uppvarmes gav trafikavde1-
ningens direktor i brev Lkoj nr 2 761, 27. 12. 
19/?9 tillbi:irliga anvisningar. 

AndJ:ing av fribiljettreglement t 17 § 1 tillagg 
raknat fr n l. l. 1951 tillkannagavs av jarn
vagsstyrelsen i J:s orderblad nr 1/51. 1 . 

Finlands Bank har pa jarnvagsstyrelsens an
hallan berattigat tationerna i Helsingfors, Tam
merfors, Uleaborg och Vainikkala att vaxla ut
landsk valuta till finska mark. aroma rattighet 
bar Torne station redan forut. Tillstanden har 
beviljats till slutet av Ar 1951, men kan i fall av 
behov fornyas . JarnvagsstyJ:elsens brev nr Tfo 
2 040, 22. 12. 1950. 

Jarnvagsstyrelsen faststallde i krafttradand t 
1. 1. -51 av de nya bestammelserna angaende 
distriktsbiljetter och biljetter for ril{sdagsman 
samt publicerade dem i SJ: orderblad nr 1/51 . 25. 

De nya minimi avgifterna, vilka tradde i 
kraft raknat fran 1. 1. -51 tillkannagavs av 
jarnvagsstyrel en i J:s orderblad ru· 1/51. 26. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i J:s orderblad 
nr 1/51. 29 avgifterna som bor uppbara for 
fraktsedelblanltetter. 

Angaende statsjii.rnvagarnas presstjanst 
och jarnvagsstyrelsens informationssekreterares 

ligganden gav jarnvagsstyrelsen i brev Rb /tfo 
r..:: 139, 16. l. 1951 vederborliga b tammelser. 

tatsradet be lut av 14. 12. 1950 angaende 
andring av tatsr dets beslut av 7. 7. 1950 om 
innebavares av statens t janst eller befattning 
t janstebostader och vederlag for natm·aformaner 
samt angaende hyresvederlag for statens h;yres
bostader, vilket beslut tradde i kraft 1. 8. 1950, 

_o_r_d_in_a_ri_e_p-,e_rs_o_n_nl _ _ ,_E_x_·t_.rn_ p_er_s
7
or_'a_l ___ , Arbetnrr approximativt,_s_'t_•m_•_n_a_-,-___ _ 

1951 1 1950 1951 1 1950 1951 1 J !!50 1951 1 1950 

Jarnvii.gsstyrcl en .. . . . 
Linjeforvaltnlngen ... . 

Darav: 
Ekonomiavdelningen .. 
Banavdelningen . . .. . . 
Maskinavdelningen . . . . 
Fomidsavdelninaen .. . 
Trafikavdelningen .... _ 

umma 

J amvagsbyganads-
avdelningen . . ..... . 

Total summa 

513 
15 075 

72 
1090 
4 250 

157 
9 506 

15 5 8 

31 
15 619 

509 
14 954 

111 
1079 
4 233 

157 
9 374 

15 463 

32 
15 495 

172 180 
7 337 7 387 

36 
48 

2 095 
140 

5 01 
7 509 

107 
7 616 

46 
51 

1970 
142 

5 178 
7 567 

164 
7 731 

71 1 77 
12 448 12 800 

9 
4 70 
5140 
1948 

643 
12 519 

1 481 
14 000 

8 
4 74 
5 234 
2 126 

684 
12 877 

2 320 
15 197 

756 
34 860 

117 
5 46 

11 485 
2 245 

15 167 
35 616 

1 619 1 
37 235 

766 
35141 

165 
5 878 

11437 
2 425 

15 236 
35 907 

2 516 
38 423 
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tillkannagavs i jarnvag styrel. ens brev Rhjto Ill' 
H. 990, 9. l. 1951. 

Vederlagen for statsjarnvagarnas tjanste· 
bostader och naturaformaner samt hyresveder
lag for hyresbostader tillkannagav jarnviigs
styrelsen i SJ:s orderblad nr 3/51. 3. 

Utgivand t av egnahemsli:\n t jarnvagsmiin 
tillkiinnagavs av jarnvags tyrelsen i brev Rh jtthj 
nr 184, 20. l. 1951. 

Angaende hojandet av biltrafii<tarifferna rak
nat fran l. 2. 1951 gav jarnvags tyrelsen veder
bol·liga bestiimmelser i SJ: orderblad nr 3/51. 11. 

I sitt brev Rh jtfo nr 914, 23. 1. -51 meddelade 
jiirnviigsstyrel. en foriindringar som gjorts i stats
jarnvagarnas tariffstadga och som triiclde i kraft 
fr. o. m. l. 2. 1951 . 

Angaende formedlingsavgifterna at statsjiirn
vagarnas tu llombud har jiirnvagsstyrelsen med 
sitt beslut av 23. l. 1951 fast tiillt nioi.mnda av
gifter riilmat fran l. 2. 1951 och underra ttat 
diirom i , J:s orderblad nr 4 /5 1. 4. 

Forordningen av 22. J 2. 1950 om avliigsnandet 
av vissa anteckningar, angaende straff, ur matri
kel over inn havare av staten· tjanster och be
fattningar mcddelade jarnvagsstyrclsen i brev 
RhJHlo nr H. 129, 23. 1. 1951. 

Angaen le observerandet av vissa indexfor
hojningar vid erlaggandet av statstjanstemannens 
loner och pensioner meddelade jiirnviigsstyrelsen 
i brev Rh nr H. 108, 24. l. 1951. 

~tatsradets beslut av 14. 12. 1950 om for
llojning av d i lagen om olycksfallsfor akring 
Rtadgade beloppen i mark, raknat fran l. I. 1951 
meddelades av ekonoxniavdelningens direktor i 
brev Toj nr 205, 25. l. 1951. 

Statsradets beslut av 11. I. 1951 angaende 
andring av reglementet for pensionsinrattningen 
vid statsjarnviigarna tillkannagavs av jarnvii.gs
. tyrel en i SJ: orderblad nr 6/51. 1. 

Jiirnvagsstyrel en underrattade i SJ:s order
blad nr 6/51. 2. om de for ·jukv rd behovliga 
nya blanketterna. 

Betraffaude erlaggande av ersattning at vid 
andra av statsja.rnvagarnas avdelningar an for
radsavdelniugen varande personal for matning 
av ved i Ioken gav jarnvagsstyrelsen niirmare 
tillaggsbestihnmelser i brev Rh fvo nr 286, 30. l. 
1951. 

I brev Rh nr 333 30. l. 1951 gav jarnvags
styrelsen behoriga anvisningar angaende an
vandandet av ved i statsjarnvagarnas tjanste
och bostadsrum samt om forsiiljning av ved at 
jiirnvagsmiin. 

Socialministeriets beslut av 26. I. 1951 om 
tiUampningen av statsradets beslut av 20. l. 
1951 angaende reglementering av arbetslonerna 
tillkaunagavs av jarnvagsstyrelsen i br v Rh jto 
nr H. 176, 5. 2. 1951. 

Betriiffande forandringar i forradens bokforing 
enligt v.ilka huvudforraden bor fakturera, vid 
overliimnandet av varorna, direkt deras be
stallare, oberoende av, om denne fLmktionerar i 
samma ekonomisektion som forradet eller ej, 
meddelade jarnviigs tyrelsen b hovliga anvis
ningar i brev Rh V nr V. 265/306, 6. 2. 1951 
och i SJ orderblad nr 8/51. 4. 

For till Porkala omradet gaencle triivaru
ruforsandelser bor ej 1angr uppbaras formed-

lingsavgift for tullombud, emedan Finska g· 
verksagarforeningen ombesorjcr tullformalite
t rna for till namnda omrade gaende travaru
forsiindelser, vilket jiirnvagsstyrelsen meddelade 
i SJ orderblad nr 7/51. 8. 

Finansministeriets beslut av 23. l. 1951 an
gaende interimisti k andring, raknat fran 1. 2. 
1951, av reglementet for militarens och vissa 
kommunikationsinriittningars iinke- och pupill
ka sa tillkiinnagavs av ekonomiavdelningens di
rektor i brev Toj nr To 359 12. 2. 1951. 

tatsradets beslut av l. 2. 1951 angaende rese
klass och dagtraktamente vid tjansteresa medde
lades av ekonoxniavdelningens direktor i brev 
Toj nr To 391, 17. 2. 1951 dem som vederbor. 

Statsradets den 25. l. 1951 gjorda andring av 
5 ~ .i dess den 23. 5. 1946 bestyl'l<c.ta tjanstgo
ringspenningreglem nte for tatsjarnvagarnas 
tagper onal mecld lades av jiirnviig styrelsen i 
brev Rh jto nr H. 16 , 13. 1. 1951. 

Andring av T1'afikreglementet 6 § 4. 
tillaggsbestammelse och utfardande av en ny 
4a. tiJliiggsbestiim.mels meddelades av jiirnvags
sty~·c lsen i J' Ot"derblad nr 9 /5 L. l. 

Andring av Militiirtariffen 4 § 1 tillaggsbe
tiimmelse ralmat fran l. 3. 1951 meddelades av 

tariffavdelningens direktor i brev Tfo nr 276, 
16. 2. 1951. 

Betriiffande uppbarande av arrende gav ta
riffavdelningens du· ktor i brev Tfo nr 30 , 
22. 2. 1951 sarskilcla bestammel er. Se aven S.J 
orclerblad nr 19/51, 8. 

Angaende inrattandet av sektionsdriftkom
mitteer under aren 1951 och 1952 vid stats
jarnvagarnas forsta, andra, tredje, fjarde, femte, 
sjatte, nioude och tionde trafiksektionsomraden 
gav jarnvagsstyrelsen i brev RhJHlo nr 201, 
20. 2. 1951 vederborliga anvisningar i enlighet 
med m.inisteriets for kommunikationer och all
manna arb tena brev nr 915, 24. l. 1951. 

I SJ:s orderblad gav jarnvagsstyrelsen for
tydligande anvisningar angaende kontrollupp
gifterna till skattenarunden for sa vitt de beror 
tjiinstgoriug - och lokpengar. 

Vid erlaggandet av tillagg for nattjanst at 
staten tjansteman under ar 1951 foljdes stats. 
radets beslut av 27. 7. 1950 och finansministe
riets samma dag givna verkstallighets- och 
tillampningsregler, vilka tillkannagavs i finans
ministeriets skrivelse nr 4 150, 27. 7. -50 och 
vilket ekonomiavdelningens direktor meddelade 
i brev nr 361, 2. 3. 1951. 

Betraffande insamlande av material rorande 
lokens anvandning och anviindningstidens for· 
delning i och for undersokning gav jarnvags
styrelsen erfordcrliga anvisningar i SJ:s ordel·
blad nr 12/51. 3. 

Angaende erlaggande av ersattning for son
dagsarbete at innehavare av statsjanst eller b -
fattning, at extraordinarie befattningshavare 
amt at vissa andra funktionarer raknat fran 
l. I. -51 gav finansministeriet i sitt cirku liir 
nr 1 060, 8. 2. 1951 vissa andrad bestammelser, 
vilka jarnvagsstyrelsen meddelade i SJ:s order
blad nr 13/51 och 19/51. l. 

Betraffande rlaggande av dagtraktamente 
l.mder ar 1951 pa det forstorda omraclet i norra 
Finland gav ekonomiavdelningens direktor i brev 
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m To 580, 15. 3. 1951 vederborliga bestam
melser. 

Jiirnvagsstyrelsen tillkannagav i J:s order
blad nr 15/51. 9 att tjanstedrakter forfardigas 
och kan bestiUlas. 

Administrativa avdelningens direktor gav i 
brev nr 12, 5. 4. 1951 behovliga anvisningar 
ang ende vissa uppgifter ( som mantalsskriv
ning. , skatte mm. anmalningar) som bor lamnas 
av disponenterna i statsjarnviigarnas bostadshus. 

Angaende uppbarande av ersattning for an
vandande av tjan temannarum, for overnatt
ning i statsjarnvagarna tillhorig bl\t eller vilo
rum ellor av innevanare i bostadsvagn raknat 
fr n 1. 5. 1951 gav jarnvags tyr lsen vederbor
liga bestammelser i brev Rhfto m H. 659, 
10. 4. 1951. 

Jarnviigs tyrelsen publicerade i SJ orderblad 
nr 1 /51. 1 Ringr sorna fi:ir r 1951. 

Angaende tel grafteknikerdistrikt gav jarn
vag styrelsen nya iindrade be. tammelser raknat 
fr n 1. 5. 1951, i SJ:s orderblad m 19/51. 2. 

I J:s orderblad nr 19/51. 9 gav jarnvag -
styrelsen behoriga anvisningar om frankering -
maskinens redovisnings- och anvandnings
foreskrifter. 

Forordningen av 30. 3. 1951 om andring av 
1 och 6 §§ i forordningen angaende av1oning i 
statens tjanster eller b efattningar tillkannagavs 
av jiirnvagsstyrelsen i SJ:s orderblad m 20 /51. l. 

Beviljandet av understod at jarnviigsman for 
semestervistel. e och reumasanatoriev ·d under 
1951 meddelades av jarnvagsstyrelsen i J: s 
or~~rblad nr 20/51. 2. 

Andringen av 3 § i tjiinstgoringspenningregle
mentet for tatsjarnvagarna personal, av 23. 5. 
1946, sadan den lydde i statsradets beslut av 
17. 3. 1949, tillkannagavs av ekonomiavdel
ningens direktor i brev nr To 503. 30. 4. 1951. 

Den nordiska ringresetrafik n tillkannagavs i 
J:s orderblad nr 21 /51. 11. 
Forordningen av 30. 3. 1951 angaende andring 

av 3 § i forordni.ngen av 30. 9. 1950 om tjanste
mannapensioner, vilken andring tradde i kraft 
1. 5. 1951 meddelad s av ekonomiavdelningens 
direktor i brev nr To 53, 18. 4. 1951. 

Lagon av 20. 4. 1951 angaende iindring av 5 
och 6 §§ i lagen av 30. 9. 1950 om tjanstemanna
pensionerna samt forordningen av 20. 4. -51 om 
andring av fi:irordningen angaende extraordinarie 
befattning havarens pen ioner raknat fran 1. 5. 
1951 tillkiinnagavs av jarnvagsstyrelsen i. SJ:s 
orderblad nr 22 /51. 2. 

Angaende erlaggande av retroaktiv lonefor
hojning at arbetare, pa vilka forhojningar krav 
bor fram talla senast 31. 5. 1951 meddelade 
jarnvagsstyrelsen i brev Rhfto nr H. 787, 2. 5. 
1951 vederborliga bestammelser. 

N y reglering raknat fran 1. 3. 1951 av lonerna 
for innehavare av statens tjanst eller befattning, 
for extraordinarie befattningsinnehavare och for 
tillfalliga funktionarer meddelade jarnvagsstyrel
sen i SJ:s orderblad nr 23 /51. 1. 

Nya tariffer for statsjarnvagarnas biltrafik 
ralmat fr n 1. 6. 1951 faststallde och meddelade 
jarnvagsstyrelsen i J:s orderblad nr 24/51. 10. 

Andringen av 10 och 14 §§ i samtrafiksavtalet 
ay I. 3. 1947 mellan Jokkis och Lovisa jarn-

vagar raknat fran 15. 5. 1951 medde1ade jarn
vags tyrel en i SJ:s orderblad m 24/51. 13. 

Betraffande anviindandet av ved i statsjarn
vagarnas tjanste- och bostadsrum samt forsalj
ning av ved till jarnvagsmiin gav jarnvags
styrel en nya bestamme1ser raknat fran l. 6. 
1951 i brev nr 333, 22. 5. 1951. 

I J:s orderb1ad nr 26/51. 10 meddelade jarn
viigsstyrelsen angaend erhallandet av fribiljet
ter i utlandet hur darom bor anhallas. 

Andring av 3 §, raknat frlm 1. 4. 1951, i stats
jiirnvagarnas tagpersonals tjan tgoringspennigs
reglemente av 23. 5. 1946, sadan den lydde i 
statsradets be lut av 19. 4. 1951, meddelade 
jarnvagsstyrel en i brev Rhfto nr H. 438, 4. 6. 
1951. 

Sta.tsradets beslut av 24. 5. 1951 angaende 
andring av 3 § i statsradets beslut av 7. 7. 1950 
om innehavares av statens tjanst eller befatt
ning tjanstebostader och vederlag for naturafor
mimer samt angaende hyresvederlag for tatens 
hyre bostader raknat fr n l. 6. 1951 tillkanna
gav jlirnvagsstyrelsen i brev nr Rhfto H. 916, 
5. 6. 1951. 

Angaende erlaggande av dagtraktamente at 
innehavare av tjanst eller befattning pa det 
forstorda omradet i. norra Finland gav jarnvags
styrelsen i enlighet med ministeriets for kommu
nikationsvasendet och allmanna arbetena brev 
nr 2 842, 17. 5. 1951 tillkanna bestammelserna 
i brev nr Rhfto H. 878, 22. 5. 1951. 

Angaende tilHimpning av be tammel. erna 
rorande tjiinstedrakt gav jarnvagsstyrelsen for
tydligande fo1eskrifter i. SJ:s orderblad m 28/51.1. 

Jarnvag styrel en tillkannagav i brev nr 580, 
7. 6. 1951 den del visa andringen av 17 § 1 tilUiggs
be tammel e i fribiljettreglementet. 

Hojandet av vagnshyrorna for tid som 
oversluider lastnings- och lossningstiden, raknat 
frlm 15. 6. 1951 tillkannagav jarnvagsstyrelsen 
i br v m 1 272, 5. 6. 1951. 

Statsradet. beslut av 31. 5. 1951 om temporar 
andri.ng av 25 § i reglementet for pensionsin
rattningen vid tatsjarnviigarna medde1ades av 
ekonomiavdelningens direktor i brev nr l 212, 
16. 6. 1951. 

Lagen av 1. 6. 1951 angaende andring av lagen 
om olycksfallsfor akring raknat fran 1. 7. 1951 
tillkannagavs av ekonomiavdelningens direktor 
i br v nr 1 213, 16. 6. 1951. 

Andring av 6 § i reglementet om tjanstedrakt 
(orderblad nr 40 /50. I.) m ddelades av jarnvags
styrelsen i brev Rhfhlo m H. 54, 19. 6. 1951. 

Bandelens Jamsa- Jamsankoski oppnande for 
trafik tillkannagavs i SJ:s orderblad nr 31 /51. 1. 

Inrattandet av en centraldriftskommitte vid 
tatsjarnvagarna och de darfor gjorda avta!en 

mellan jarnvags tyrel en och vi sa jarnvags
mannaorganisationer meddelades i SJ:s order
blad m 33/51. I. 

Te1egrafistarbetets avlagsnande fran trafik 
elevernas ovningsprogram samt motsvarande 
sasom obligatoriskt forhorsamn i det forberedande 
trafikelevsforhoret tillkannagavs av jiirnvags
styrelsen i brev Rhfhlo nr l 600, 19. 7. 1951. 

Statsradets beslut av 21. 6. 1 951 angaende 
extra pensioner publi.cerades av jarnvagsstyrelsen 
i SJ:s orderblad m 34/51. 2. 
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A v statens olyoksfallsbyr till statens olycks
falls ombudsman givna speciella anvisningar 
tillkannagavs av jarnvagsstyrel en i brev Rh/to 
nr H. 1 223, 17. 7. 1951. 

Angaende uppbarande av de nya avgifterna 
for skiftesarbete, vilka tradde i kraft l. 9. 1951 
gavs narmare anvisningar i J: orderblad nr 
36/51. 4. och kompletterande i nr 42/51. 5. 

For erlaggande av ersattning for tjanstgoring 
utom stationeringsorten gav statsradet 19. 7. 
1951 nya bestiimmelser vilka jarnvagsstyrelsen 
tillkannagav i brev nr H. 385, 7. 8. 1951. 

Jarnvag styrel en faststallde nya bestammelser 
anga nde anvandandet av fraktmar.ken och 
frankering. maskin, vi lka tradde i kraft 1. 9. 1951 
och som publicerades i SJ:s orderblad nr 37 /54. 4 . 

For erhatland av lakarintyg bor at sokande 
till statsjarnvagarnas tjanst eller arbete, veder
borande forman utskriva passersedel for sjukdom 
(blankett ru· 3 315) vilket jarnvagsstyrelsen 
meddelade i SJ: ord rblad nr 40 /51. l. 

Statsradets beslut av 23. . 1951 angaende 
andring av statsradets beslut av 7. 7. 1950 om 
inn havares av statens tjanst eller befattning 
tjanstebostader och vederlag for naturaformaner 
amt angaende hyresvederlag for statens hyres

bostader raknat fr n 1. 9. 1951 tillkannagavs 
av jarnvag styrelsen i brev Rh fto nr H. 916, 
4. 9. 1951. 

Angaende ersattning for r seutgifter for i 
privatrattsligt arbetsforhallande i statens tjanst 
varande funktionar eller arbetare gav jarnvags
styrelsen narmare anvisningar i brev nr Rh fto 
nr 1 3 7, 4. 9. 1951. 

I SJ:s orderblad nr 42 /51. 2. ingick uppgifter 
om anskaffandet av tjanstedrakt. 

Betraffande innehall av vedet·lag for jarn
vagens tjanstebostader och uppbarande av hyra 
for hyresbostad gav jarnvagsstyrelsen behoriga 
anvisningar i brev Rh fto nr 916, 26 . 9. 1951. 

Angaende tillampningen av for statens arbete 
varande arbetares halso- och sjukvardsregle
mente, da det galler att med sjukhus- eller sana
torieavgifter minska arbetares ion gav jarn
vagsstyrel en narmare bestammelser i brev 
Rh/to nr H. 1 286, 9. 10. -51. 

Vissa statistiska uppgifters anskaffande an
gaende godstrafiken for av jarnvagsstyrelsen 
tillsatt kommitte, vilken har i uppdrag att un
dersoka mojligheterna att sammansla express 

och fraldstyckegods, omnamnde av jat·nvags
styrelsen i SJ orderblad nr 48 /51. 4. 

Statsradets beslut av 29. 9. 1951 angaende 
reglementering av arbetslonerna raknat. fran 
l. 10. 1951 meddelades av jarnvagsstyrelsen i 
brev nr H . 1 541, 23. 10. 1951. 

Forskottsinnehall av skatterna pa oktober, 
november och december manader 1951 utbe
talade lOner tillktinnagavs av jarnvagsstyrelsen 
i brev nr H. 1 521 23. 10. 1951. 

De nya priserna for till jarnvagsman for ld 
ved tillkannagav i SJ orderblad nr 50 /51. 2. 

Forlangningen av giltighetstiden for vissa §§ i 
lagen av 22. 7. 1948 angaende arbetsgivares 
barnbidrags- och fol1..-pensionsavgifter raknat 
fran 1. 1. 1952 till . amma ars slut tillkannagavs 
av jarnvagsstyrelsen i J orderblad nr 51 /51. l. 

Den ersattning som bor erlaggas for varm
vatten distribution meddelades i SJ or lerblad 
nr 52/51. l. 

Mojlighet att anskaffa tjanstedrakt hos Kesti
lan Pukimo Oy tillkannagavs i SJ orderblad 
nr 52/51. 2. 

F orordni:ngen a v 16. 11 . 1 9 51 om and ring a v 
forordningen angaende resekostnad ersattning 
och dagtraktamente meddelades av jarm-agr-sty
relsen i J orderblad ru· 53 /51. 1. 

Angaende rabatt for t jarnvagsman fors ld 
ved under november- december 1951 gavs upp
gifter i jarnvagsstyrelsens brev nr 856, 10. 12. 
1951. 

Statsr dets be Jut a.v 29. ll . 1951 innefattande 
ordningsregler for utforande av arbete pa hustak 
meddelades av jarnvagsstyrelsen med behoriga 
uppgifter i SJ ord rblad nr 56 /51. l. 

Bestammelserna angaende fraktkrediter raknat 
fran 1. l. -52 tillkannagavs i J orderblarl nr 
56/51. 10. 11 . 

Angaende transport av statsjarnvagarna eget 
gods raknat fran 1. l. 1952 gav jarnvagsstyr !sen 
uppgifter i SJ orderblad nr 58 /51. 1-7. 

Finansministeriets beslut av 22. 11. 1951 an
gaende forskottsinnehallning i fall som nanmes i 
4 § 3 mom. lagen om forskottsuppbord med
delades av jarnvagsstyrelsen i SJ orderblad nr 
95/51. 2. 

Statsradets beslut av 29. ll. 1951 om for
hojning av de i lagen om olycksfallsforsakring 
stadgade beloppen i mark tillki:innagavs av 
jarnvagsstyrelsen i SJ orderblad nr 59/51. 3. 

IX. OLYCKSHANDELSER. 

Antalet trafikolyckor under ar 1949-1951 samt antalet darvid dodade eller skadade perso
ner framgar av foljande tabell: 

Antal I Dad de I Skadnde I Pdkiir-

I 
(J!yokor I Ovcrk(ir-

I 
UrspAr- I Andr:t 

nlyckor ningar och vid plan- nlngn•· niugar orsakt- r 
kollisloncr korsningar 

1949 316 119 78 26 68 94 51 77 
1950 351 103 80 46 78 84 60 83 
1951 430 116 103 40 112 95 91 92 
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X. DET EKONOMISKA LAGET. 

Ar 1949. 

Enligt bokforingen utgjorde kapitalvardet av statsjarnvagarnas Hirdiga banor 
vid utgangen av ar 1948 .. .... .. . ......... . ....................... . 

Under ar 1949 har tillkommit: 

Vardet av nybyggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 766 912 437:
Vardet av ny rullande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 300 893: -
Vardet av nya arbetsmaskiner (frll.nraknat arbetsmaski-

nerna vid jarnvagsbyggnaderna samt bruksinventa-

9 278 9 1 100: -

rierna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 783 710:- 2 732 997 040: -------------------------------
Harifran avg r for ar 1949: 

Under ret har avskrivits: 
Pa vardet av fastigheter ............. .. ...... . 

•> •> arbetsmaskiner ........... .. .. . . . 
~ •> ~ rullande materi l ... .... .. . .. .. . . 

Under aret har amorterats: 

173 000:-
6 555 333:-
4 625 195:-

Pa vardet av fastigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 870 600: -
>> •> ~ arbetsmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 692 200: -
~ & rullande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . 76 297 600: -

12 011 97 140: -

185 213 92 :-------------------------------Vardet av stat jarnvagarnas fardiga banor utgjorde salunda vid utgangen av 
1949 ........... . ...................................... . ........ . 

Hartill bor laggas de nya banbyggnadernas fastighetsvarde, inalles ......... . 
samt Hyvnge huvudverkstad fastighetsvarde ..... . . .... .......... .. . 

Hela kapitalvardet utgjorde s lunda vid utgangen av a r 1949 1) ....••...... 15 926 870 431:-

Av de fardiga banornas kapitalvarde belopte 
sig pa fastigheter 7 714 821 982 mk, pa rullande 
materiel 3 867 281 269 mk och pa arbetsmaskiner 
244 660 961 mk eller procentuell t resp. 65. 2 4, 

32.69 och 2.07. 

StatsjarnviigaTnas inkomsteT. 

Statsjarnvagarnas brutto inkomster stego ar 
1949 till 12 321 115 536 mk. Fran denna summa 

bor avdragas utbetalningar till frammande jarn
vagar m fl samt restitutioner till trafikanterna, 
sammanlagt 178 227 611 mk, sahmda aterstar 
som slutlig nettosumma for redogorelse ret 
12 142 887 925 mk Da motsvarande summa var 
fOregaende ar 13 642 254 507 mk bar inkom -
terna minskat med 1 499 366 582 mk ll r med 
10. 99 %-

Pa olika huvudgrupper fOrdela sig d slut
liga inkomsterna under aren 1949-1947 pi\ 
foljande satt: 

Utgift ns art Ar 1949 Ar 1948 Ar 1947 Okning eller minsknin({ 
(-) lir 1949 jiimfort 
med Ar 1948. 

mk I % mk mk mk I % 

Persontrafikinkomster . 3 357 085 834 27.64 3 848 421304 3 039 003 637 - 491335 470 - 12.77 
Godstrafikinkomster .. . 8 015 808 396 66.01 9 030 758166 4 629 671287 -1 014 949 770 - 11.24 
Ihrig trafikinkomst ... 159 905 975 1.32 232 624 383 166 924 760 - 72 718 408 - 31.26 
Telegrafinkomster . .... 5 469101 0.05 6 910 018 6 372 201 - 1440 917 -20.85 
Inkomst av automobil-

trafiken ............ 146130 708 1.20 157 757 834 107 446 3 3 - 11 627 126 - 7.37 
Ersattning for postbe-

fordringen ... ...... 140 678 360 1.16 98 603 300 70 052 00 42 075 060 3.00 
Diverse inkomster .... 317 809 551 2.62 267 179 502 240 862 300 50 530 049 18.95 

-1 592 071 691 - 10.99 
Summa 12 142 887 925 100.00 13 642 254 507 8 260 332 576 + 92 705 109 

-1 499 366 582 

1 ) Hiirl ingll.r icke bruksinv. vilkas viirdc vld redogorelsell.rets slut utgjorclo 155 911 984. 

14 
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S tats ji:i rnviiganws 1llgi!ter. 

Utgifterna for stat ·jarnviigarnas forvaltning, 
underhall och trafil;;ering uppgingo ar 1949 till 
13 078 827 631 mk mot 11 957 915 932 mk fore
gaende ar och utvisade salunda en okning om 
.1 119 911 699 mk eller 8.56 %-

Utgiftsprocenten, d. v. R. pro entforhallandet 

tgiftcns art 

J iimviigsstyrelsm 

Avloninaar . . ......... . . . ........................... . 
.AIVoden at extra persona] . .......................... . 
Vikariatsarvodcn .................................... . 
Rescko tnader ............... ....... .. ..... ......... . 
Ordinarie pensioner .... . ............................ . 
Extraordinarie pensioner ................... . ... . ..... . 
Bidrng at pen ionsinrattningen ... . . .. ............. . .. . 
Yrkesundervisn:ingen ...... . .... .. .................. . . 
Gcneraldiroktorens dispositionsmedcl .................. . 
Varme, lyse, vatten och renhallning ................... . 
Tryckningskostnader ................................ . 
Diverse utgifter ............................. . ....... . 
Imlexforh0jn0~ar at innehavnre <tv tjanst. cller befattning 

mt'd grundlon .............................. . ..... . 
.Av statim om arbetsgivare !'rlagda barnbidrag ·- och folk-

pensionspremier .......... ....... ..... . ............ . 

Summa 

Jiimviigarnas linje/ihvllltning och drifttttgifter: 

Persona l uto-iftor 
.Avloningar . . . ...................... . ...... . ........ . 
.Arvoden at extra personal och arbetskraft .. .. .. . .... . . . 
Vikariatsarvoden . ................................... . 
Tjanstegoringspengar och premier for materialinbesparing 
Resekostnader, dagtraktamenten och crsattning for flytt-

ningsko tnader ................................... . 
Ordinaric pensioner ... .. ............................ . 
Extraordinarie pensioner .. . ..................... . .... . 
Bidrag at pensionsimattningen ............... . ....... . 
$.kadest<ind for olycksfall . . . ............. . ....... . .... . 
Ovriga vii.Jfiirdsu tgifter ................. . ... . . . ...... . 

Invcntar i er och driftmaterialicr: 
Komplettering och underhiill av inventarier jamte inven-

teringskostnader ............................... · ... . 
Bransle .... . ... . ............................. . .... . . 
Ovriga driftmaterialier och diverse anskaffning .... . .... . 

Bana och byggnader 
Underball av bana, banonmide och byggnader ......... . 
Underh:ill av anJii.ggningar for elcktrisk drift jamte led-

ningar for starkstrom, teJeuraf och telefon .. . ... . .... . 
Underhiill av signal- och siikerbetsanordningar ..... . ... . 
Sno- och i rojning ............................ . ...... . 

Rullande materiel 
Underhill a.v rullande materiel arbetsma kiner och maski-

nella inriittningar .. . . .. ...................... . .... . 
Ersiittning fo r begagnande av friimmande rullandc materiel 

mellan utgifter och inkom ter utgjorde ar 1949 
107. 71, r 1948 87.~5 och ar 1947 103.0. 

Jarnvagsstyrel ·ens utgifter utgjorde 244 849075 
mk och utgifterna for linjeforvaltningen 
12 833 978 556 mk ell r i procent av utgifternas 
totalbelopp resp. l. s 7 och 9 . 1 3 %-

Ji.irniorda med forega nde r fordela sig ut
gifterna pa de olika momenten pa foljande satt: 

Utgiftcr i mark 

Ar J940 Ar 19~8 

12R 472 082 117 836 355 
47 579 991 41 085 976 

1485 365 1 007 859 
4 230 608 4 579 745 

12 913 595 11305 890 
647 320 644 850 
853 330 791 735 

6 474 734 3 734144 
27 549 27 975 

5 929 52 6 336 1()3 
1 289 466 1 244 050 

13 043 799 10 704 557 

12 399 943 -

9 501 -!41 2 017 650 

2-!-! 49 075 201 296 979 

3 051 322 046 2 956 409 984 
1026 863 430 1120 051 442 

356 645 637 348174 798 
785 802 31 6 2 169 673 

49 30 244 56 27 760 
304 281148 271920 628 

22 060 600 18 841 830 
73 31 181 67 088 298 
34 599 514 21 524 227 
10 710 42 7 64.6 697 

42 477 568 30 674 375 
3 059 876 414 3 229 961 243 

223 703 400 190 141111 

1192 602 662 1 046 626 842 

38 549 519 33 27 375 
21 787 396 17 347 302 
59 909 162 85177791 

1 670 228 268 1 286 316 610 
69 099 3 307 717 

Oknjn<r eilo-r minekning 
(- ) 1\.r 1940 

mk I o • 

" 

10 635 727 9.11 
6 494 015 15.81 

477 506 47.38 
- 349 137 - 7.62 

1 607 705 13.49 
2 470 0.38 

61595 7.91 
2 740 590 73.38 

- 426 - 1.52 
- 406 341 -6.41 

65 416 5.3! 
2 339 242 21.85 

12 399 943 -

7 4 3 791 370.92 
+ 44 308 000 
- 755 904 

43 552 096 21.64 

94 912 062 3.21 
- 93 1 8 012 - 8.32 

8 470 839 2.43 
103 633158 15.19 

- 7 519 516 - 13.23 
32 360 520 11.90 

3 218 770 17.08 
6 229 8 3 9.29 

13 075 287 60.74 
3 064 145 40.07 

11 803 193 38.48 
- 170 0 4 829 - 5.25 

33 562 289 17.65 

145 975 820 13.95 

4 722144 13.96 
4-140 094 25.60 

- 25 26 629 -29.6 7 

383 911658 29. 1 
- 3 23 618 - 97.91 
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Utglftens art Utglfter i mark Ok:ninu: elh"r n, ingkning 
(-) Ar 1949 

Ar 1949 I Ar 1948 mk I % 

Ovriga sakutgifter 

'l'ryckningskostnader ................................. 33 934 472 35 210 858 - 1276 386 -39.09 
kadeersattningar ................. . .... . .... . ....... . 22 640 754 28 003 835 - 5 363 081 - 19.18 

Skatter . . ... . .................. . .................... 2 548 441 1 782 619 765 822 42.96 
Ersattning at postverket for postbefordring •• 0 ••••••••• 5 000 000 3 000 000 2 000 000 66.67 
Diverse utgifter ........... ... ....... . .... . ........... 7 519153 7 956 370 - 437 217 - 5.50 
Till ministeriets forfogande for oforutsedda behov ....... 155 932 113 407 42 525 37.41 
Till jarnvagsstyrelsens forfoaande for oforutsedda bebov 346167 250 000 96167 38.4.6 
Amorteringar ........................................ 180 884 049 151511704 29 372 345 19.39 
IndexforhOjningar at innehavare av tjanst eller befattning 

med grundlon ................................ . ..... 
Av staten som arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folk-

315 678 727 - 315 678 727 -

pensionspremier . . ........... . . . .. . ................. 234 423 565 54 754 457 179 669108 328.14 
For erlaggande av dagtraktamente at innehavare av tjanst 

eller befattning pa det forstorda omritdet i norra Finland 6 731 335 - 6 731335 -
Linjeforvaltningen sammanlagt 12 833 978 556 11 756 618 953 + 1 383 735 891 

- 306 376 288 
1077 359 603 9.16 

Inalles 13 078 827 631 11 957 915 932 1120 911 699 9.38 

Enligt statsjarnvagarna bokforing utvisade 
det ekonomiska resultatet av statsjarnvagarnas 
drift under ar 1949 en brist pa 936 milj mk. 
Da motsvarande resultat under ar 1948 utvisade 
ett overskott av 1 684 milj. mk, ar det eko
nomiska resultatet ar 1949 jarnfort med fore-

gaende ars resultat 2 620 milj. mk eller 155.50 % 
samre. 

I exakta siffror framgar vaxlingarna i ifraga
varande ekonomiska resultat av foljande sam
manstallning. 

I Ar 1949 /_A_r_19_4_s _____ ,Okning Ar 1949 
-n-,k----------~ mk -n-,-k------~-%----

Inkomster ..... . .................... . 
Utgifter ............................ . 
Overskott eller brist (-) ...... ....... . 

12 142 887 925 
13 078 827 631 
-935 939 706 

13 642 254 507 
11 957 915 932 
1 684 33 575 

- 1 499 366 582 
1120 911 699 

-2 620 27 281 

65.15 
40.44 

- 155.50 

Ar 1950. 

Enligt bokfOringen utgjorde kapitalviirdet av statsjarnvagarnas fardiga banor 
vid utgangen av a r 1949 ..... . ....... . ........... . . ............... . 

Under ar 1950 har tillkomrnit: 
Vardet av nybyggnader .......................... . 
Vardet av ny rullande materiel ................ . ... . 
Vardet av nya arbetsmaskiner (franraknat arbetsmaski-

nerna vid jarnvag byggnaderna samt bruksinven-
tarierna) ................ . ............. . .... . 

Harifran avgar for ar 1950: 
nder aret har avskrivits: 

Pa vardet av fastigheter ..... . ... . ........... . 
•> •> arbetsmaskiner . . . . ... . ......... . 
•> •> rullande materiel .. .. ........... . 

Under aret har amorterats: 

2 583 945 291: -· 
624 265 852: -

241 843 298: --

50 000: -
3 730 623: -
6 522 418: -

Pa vardet av fastigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 824 100: -
•> •> arbetsmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 968 900: -

•> •> rullande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . 92 337 100: -

11 826 764 212: -

3 450 054 441: -

15 276 818 653: -

219 433 141: -
Vardet av statsjarnvagarnas fardiga banor utgjorde salunda v--:-id;-u-:-t -g7a_n_g-en_ a_v _______ _ _ _ _ 

1950 ............................................ .. ............. . 
Hartill bor laggas de nya banbyggnadernas fastighetsvarde, inalles ........ . 

samt Hyvnge huvudverkstads fastighetsvarde ............. .. ...... . . . 

Hela kapitalvardet utgjorde salunda vid utglmgen av ar 1950 1 ) ......... • .. 

' ) Hari ingAr i cke bruksinv. vilkns viirde vid rcdogiirclseArets slut utgj ordc 191061 05S. 

15 057 385 512: -
4 770 874 262: -

559 058 588: -

20 387 318 362: -
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Av de fardiga banornas kapitalviirde belopte 
sig pa fastigheter 10 196 893 173 mk pa rullande 
materiel 4 392 687 603 mk och pa arbetsmaskiner 
467 804 736 mk eller procentuellt resp. 67. 6, 
29. 2 och 3. 2 . 

Stat.sjii1-nvagarnaa ·inkomate1·. 

Statsjarnviigarnas brutto inkomster stego ar· 
1950 till 13 378 229 273 mk. Fran denna summa 

bor avdragas utbetalningar till friimmande j iirn 
viigar m fl samt restitutioner till trafikanterna, 
sa=anlagt 177 912 587 mk, salunda aterstar 
som slutlig nettosumma for r edogor elsearet 
13 200 316 686 mk. D a motsvarande summa 
foregaende ar var 12 142 387 925 mk, har inkoms 
terna okat med 1 057 928 761 mk eller 8. 71 %· 

PA. olika huvudgrupper fordela sig de slutliga 
inkomsterna under a ren 1950- 1948 pa fo lj ande 
siitt: 

Utg!ftens nrt r 1950 Ar 1949 Ar 1948 Oknlng eller minskning 
(-) Ar 1950 jiimf6rt 
med Ar HH9 

mk I 0 ' 
l o mk mk mk I .,. 

Persontrafikinkomster 3 527 709193 26.73 3 357 085 83-! 3 848 421 304 170 623 359 5.08 
Godstrafikinkom ster .. . 8 678 617 298 65.71 8 015 808 396 9 030 758 166 662 808 902 8.27 
<Jvrig trafikinkomst ... 336 154 600 2.54 159 905 975 232 624 383 176 248 625 110.2 
Telegrafinkomster ..... 5 465 639 0.04 5 469 101 6 910 018 - 3 462 - 0.06 
lnkomst av automobil-

trafiken . . .. . ....... 125 057 516 0.95 146130 708 157 757 834 - 21 073 192 - 1-! 4.2 
Ersiittning for post be-

fordringen .......... 136110 900 1.03 140 678 360 98 603 300 - 4 567 460 - 3.25 
Diverse inkomstcr .... 391 201540 3.00 317 809 551 267179 502 73 391989 23 09 

+ 1 083 072 75 
Summa 13 200 316 6 6 100.00 12 142 887 925 13 642 254 507 - 25 644114 

I 
8.71 

, tat8jii1·nvi:igarna8 tagifteT . 

Utgifterna for statsjarnviigarna forvaltning, 
underhall och trafikering uppgingo ar 1950 till 
15 708 081 741 mk, mot 13 07 827 63 1 mk 
foregaende ar och utvisade salunda en okning om 
2 629 254 110 mk eller 20.10 %- Utgiftsprocen
ten, d . v. s. procentforhitllandet mellan utgifter 

Utgiftens art 

J iirnviigstyrelsen 

A vloningar .. .. . . . .. ..... . .. .... . .. . . ... . ........... . 
Arvoden at extra perso nal ' ......... ' ' .. ... . ... ..... . ' 
Vikariatsarvoden ... . . .. . ..... ... . . ... .. ..... .. . ... .. . 
Resekostnader .. . ............... ..... . . ...... .. ... .. . 
Ordinarie pensioner .................. . ... . ..... ... . . . 
Extraordinarie pensioner .................. .. ... .... .. . 
Bidrag at pensionsinriittningen .... .... .... ...... ..... . 
Yrkesundervisningen ........ .... .. ... .. ... .. . ....... . 
Generaldirektorens dispositionsmedel .. .. . ... . ... . ... . . 
Varme, lyse, vatten och renhillning . ......... .. .. . .... . 
Tryckningskostnader ...... . ................. . ...... . . 
Diverseutgifter ........ . . .... ... . . .... .... .......... . 

+ 1 057 428 761 

och inkomster utgjorde ar 1950 199.00, ar 1949 
107.11 och fu 1948 87 . 6&. Jarnvagsstyrel ens 
utgifter utgjorde 338 748 868 mk och utgifterna 
for linj eforvaltningen 15 369 332 873 mk eller i 
procent av utgifternas totalbelopp resp. 2.16 
och 97 . 84 %. 

J amforda med foregaende ar fordela s ig ut
g ifterna pa de ol ika momenten pa foljande siitt: 

Utgifter i mark 

.Ar 1950 I Ar 1949 

191 599 703 128 472 082 
59 095 713 47 579 991 

1 921 765 1485 365 
5 729 857 4 230 608 

24 915112 12 913 595 
1 038185 647 320 

950 000 853 330 
5 911215 6 474 734 

49 962 27 549 
5 409 938 5 929 852 
1186 560 1 289 466 

21 414 758 13 043 799 

()lming eller minskning 
(-) Ar 1950 

mk 

63 127 621 
11 515 722 

436 400 
1499 249 

12 001517 
390 865 
96 670 

- 563 519 
22 413 

- 519 914 
- 102 906 

8 370 959 

0 ' 
0 

49.1-! 
26.31 
29.38 
35.44 
92.94 
60.38 
11.32 

-8.71 
1.35 

- 8.76 
- 7.98 

64.18 
Indexforhiijningar at innehavare av tjanst och befattning 

med grundlon . .... ........ . ....... ... ... .......... . 
Av staten som arbetsgivare erlagda barnbidra~s- och folk-

pensionspremier .... . ... .. ............ .. ....... . ... . 

6 647 142 12 399 943 - 5 752 801 -46.39 

12 878 958 9 501 441 3 377 517 35.54 
+ 100 838 933 

Summa 338 748 868 244 849 075 - 6 939140 38.35 
+ 93 899 793 
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Utgiften art 

J iirnvag(~mas linjeforvaltning och driftutgifter 

Personalutgifter 
A vloningar ......................................... . 
Arvoden at extra per onal och arbetskraft. ............. . 
Vikariatsarvoden .... ................................ . 
Tjanstgoringspengar, overtidsarvoden, soudagsarbetsersiitt-

ning och premier for materialinbesparing ..... ...... .. . 
Resekostnader, dagtraktamenten och ersattning for flytt-

ningsko tnader .. . .... ... ......................... . 
Ordinaria pensioner .. . .............. ................ . 
Extraordinarie pensioner ............................. . 
Bidrag at pensionsinrattningen ....................... . 
i?.kadesMncl for olycksfall ........ .. ................... . 
Ovriga valfiirdsutgifter ............................... . 

lnventarier och driftmaterialier 
Komplettering och underhall av inventarier och inven-

terinu kostnader . .... ................ . ...... ...... . 
Bran le .................... ... . ...... .............. . 
l>vriga driftmaterialier och diverse anskaffning ......... . 

Bana och byggnader 
·ndcrhall av bana och banonm1de samt byggnader . . ... . 

Underhill av anlaagningar for elektrisk drift jamte led-
ningar for starkstrom, telegraf och telefon . ........ . 

Underhill av signal- och akerhetsanordnin"'<tr ......... . 
no- oc.b isrojning ............................... .... . 

Rullande materiel 
Underhill av rullanc'le material, arbet maskiner och maski-

nella inriittn ingar .... . ....................... .. ... . 
Ersii.ttning for begaunande av friimmande rulhtnde matC'riel 

l>vriga sakutgifter 
Tryckningskostnader ................................ . 
Skadeersattningar och brandskydd utgifter ............. . 
Skatter ................................... .. . .. .... . 
Ersiittning ftt postverket for postbefordrinu ............. . 
Diverse ut.,.ifter ..................................... . 
Till miuisteriets forfogande for oforutsedda behov ....... . 
Till jarnva"sstyrelsens forfogande for oforutsedda behov .. 
Amorteringar .................... . ...... . ........... . 

Utgifter i mark 

---------.---------1 
J Ar 1049 Ar 1950 

4 485 424 429 3 051 .322 046 
1243 921 473 1026 863 430 

402 350 547 356 645 637 

954 195 191 785 802 831 

61504 944 49 308 244 
490 751 019 304 2811~~ 

31 97 226 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 

1285 354 747 1192 602 662 

44 065 842 38 549 519 
26101386 21 787 396 
99 969 252 59 909 162 

1917 768 438 1670 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 

10 394187 7 519 153 
60 000 155 932 

343 522 346167 
214 855 430 180 884 049 

Okning ellor min b:ning 
(-) Ar 1950 

Ulk 

1 434102 383 47.00 
217 058 043 21.14 

45 704 910 12. 1 

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. 6 
71333 729 23.3 ! 
17 731011 7.92 

92 752 085 7. 77 

5 516 323 14.3 1 
4 313 990 19.8 0 

40 060 090 66.8 6 

247 540170 14. 2 
81027 117.2 6 

29 924 0.8 8 
- 5 377 255 -23.7 5 

1295 756 50.8 4 
- -

2 875 034 38.2 !l 
- 95 932 -61.5 2 
- 2 645 - 0.7 G 

33 971381 18.7 9 
ludexforhiijningar at inneha.vare av tjanst eller befattning 

med grundlon ..... . . ... . .... ... ... . .... . ... . .... . 174 687 225 315 678 727 - 140 991502 -44.6 
Av staten som arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folk-

pensions premier ............. . ................... . 
Dagtrakt..'tmente at innehavare av tjanst eller befattning 

pa det forstiirda omradet i norra Finland ............. . 

312 786132 234 423 565 78 362 567 33.4 3 

6130 431 6 731335 - 600 904 -8.9 3 
Linjeforvaltningen sammanlagt 16 369 332 873 12 833 978 566 +2 682 786 398 19.7 5 

- 147 432 081 
+2 535 354 317 

lnalles 16 708 081 74113 078 827 631 2 629 264110 20.10 

Enligt statsjarnvagarnas bokfi:iring utvisade 
det ekonomiska resultatet av statsjarnvagarnas 
drift under ar 1950 en brist pa 2 508 milj. mk. 
Da motsvarande resultat under ar 1949 utvisade 
en brist pa 936 milj. mk, ar det ekonomiska 

resultatet ar 1950 jamfi:irt med foregaende A.rs 
resultat 1572 milj. mk eller 167. os% si:imre. 

I exakta. siffror framgar vaxlingarna i ifrA.ga
varande ekonomiska resultat av foljande sam
manstallning: 
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1
_A_r_1_9_5o _____ ,_A_r_l9_4_9 _ _ _ _ _ ,, Okning Ar 1950 

mk mk mk or 
•0 

1nkomstor ..... . .................... . 
Utgifter ... . . .. ... . . ....... ......... . 
Overskott f'ller brist ( - ) ...... . ...... . 

13 200 316 686 
15 708 081 741 

- 2 507 765 055 

12 142 887 925 
13 078 827 631 
- 935 939 706 

1 057 428 761 
2 629 254110 

- 1 571 825 349 

8. 71 
20.10 

167.os 

Ar 1951. 

Enligt bokforingen utgjorde kapitalvardet av statsjarnvagarnas fardiga banor 
vid utgangen av ar 1950 ...................... . .................... . 

Under ar 1951 har tillkommit: 
Vardet av nybyggnader .................. . .. . ... . 
Vardet av ny rullande materiel .... . ...... . .. . .... . 
Vardet av nya arbetsmaskiner (franraknat arbetsmaski-

nerna vid jarnvagsbyggnaderna samt bruksinven-
tarierna) ......................................... . 

Harifran avgar for ar 1951: 
Under aret har avskrivits: 

P vardet av fa tigheter ..................... . 
~ arbetsmaski.ner ................. . 

•> •> •> rullande materiel ............... . 
Under aret har amorterats: 

Pa vardet av fastigheter· ..................... . 
•> •> arbetsmaskiner . . .......... ... .. . 

•> •> •> rullande materiel .... . ....... . .. . 

2 918 912 273:-
645 447 674:-

213 198 707:-

391000:-
1 811 363:-
7 409 686:-

152 077 000: -
26 267 900:-

116 018 400:-

Vardet av statsjarnvagarnas fardiga banor utgjorde salunda vid utgangen av 
1951 ................................... . ....................... . 

Hartil1 bor laggas de nya banbyggnadernas fastighetsvarde, inalles ......... . 
samt Hyvinge huvudverkstads fastighetsvarde ....................... . 

Hela kapitalvardet utgjorde salunda vid utgangen av ar 1951 1 ) ........... . 

15 057 385 512: -

3 777 558 654: -

18 834 944 166: -

303 97 5 349: -

18 530 968 817: -
5 908 538 486: -

170 198 381:-

24 609 705 684: -

Av de fardiga banornas kapitalvarde belopte 
sig pa fastigheter 12 963 377 441 mk, pa rullande 
materiel 4 914 707 192 mk och pa arbetsma kiner 
652 924 184 mk eller procentuellt resp. 69. o 5, 
26 . s 2 och 3. o a. 

Statsjarnvdgm·nas inkomste1·. 

avdragas utbetaJningar till frammande jarn
viigar m fl samt restitutioner till trafikanterna, 
sammanlagt 423 969 367 mk salunda aterstar 
. om slutlig nettosumma for redogorelsearet 
21 236 302 383 mk. Da motsvarande summa 
foregaende ar var 13 200 316 686 mk har inkom.
terna okat med 8 035 985 697 mk eller med 
60.87 %-

Statsjarnvagarnas brutto inkomster stego ar 
19!51 till 21660 271 750 mk. Fran denna summa bor 

Pa olika huvuclgrupper fordela sig de slutliga 
inkomstema under aren 1951- 1949 pa foljand e 
satt: 

Utgi!tens art Ar 1951 r 1950 Ar 191!) Okning Ar 1951 jiimHirt 
mecl 1\r 1950 

mk I % mk mk mk I % 

Persontrafikinkomster 4 710 016 791 22.18 3 527 709 193 3 357 085 834 1182 307 598 34.08 
Godstrafikinkornstcr ... 14 778 693 688 69.59 8678617298 8 015 808 396 6 100 076 390 70.26 
Ovrig trafikinkomst ... 597 856 569 2.82 336154 600 159 905 975 :.61 701 969 77. 5 
Telegrafinkomster .. . .. 
Inkomst av automobil-

5 618 712 0.02 5 465 639 5 469 101 153 073 2.80 

trafik .............. 202 482 902 0.95 125 057 516 146 130 708 77 425 3 6 61.91 
Ersattning for post be-

fordring .. .......... 184 445 380 0.87 136 110 900 140 678 360 48 334 480 35.51 
Diverse inkomster .... 757 188 341 3.57 391 201 540 317 809 551 365 986 801 93.56 

Summa 21 236 302 383 100.00 32 003 166 861 2 142 887 925 8 035 985 697 60. 7 

1 ) llari inglir icke bruksinv. vilka• viirdc vicl rcdogorelseAret; slut utgjorde 255 638 707. 
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tatsjarnvi:igarnas utgifte1·. 

Utgifterna for statsjarnvagarnas f6rvaltning, 
underhall och trafikering uppgingo r 1951 till 
20 505 006 820 mk mot 15 708 086 74l mk f6re
gaende ar och utvisade salunda en 6kning om 
4 796 925 079 mk eller 30.54 %· Utgiftsprocen
ten, dvs procentforhallandet mellan utgifter och 

Utgiftens art 

J iirnvdgsstyrelsen 

Avloningar ..................... . ....... . ........... . 
Arvoden at extra personal ........................... . 
Vikariatsarvoden .... ... ... .. .. . ............. . ....... . 
RcsPkostnader . . . . ........ . .. . ...................... . 
Ordinarie pen ioner ........ . ........................ . 
Extraordinaric pensioner ............................. . 
Bidrag at pensionsinrattningcn .. . .................... . 
Yrkesundervi ningen ........................... . . . .. . 
Generaldirektorens dispositionsmedel ....... . .. . ....... . 
Varme, lyse, va.tten och renhliJlning ................... . 
Tryckningskostnader . ....... . .. . .................... . 
Diver e utgifter ...................... . .............. . 
Grundandet av affarsekonomiska forskningsorganet . ... . . 

inkomsterutgjordear 195196.44, r 1950 ll9.oo 
och ar 1949 107. 71. 

Jarnvagsstyrelsens utgifter utgjorde 425 533426 
mk och utgifterna for linjef6rvaltningen 
20 079 473 394 rnk eller i procent av utgifternas 
totalbelopp resp. 2. o 7 och 97. 9 3 %· 

Jamforda med foreg ende ar fordela sig ut
gifterna pa de olika momenten pa foljande satt: 

utgifter i mark Okoiog eller minsktting 
(- ) ll.r 1051 

A1· 10s1 I Ar 1960 mk % 

216 32 376 191 599 703 24 728 673 12.91 
69 335 946 59 095 713 10 240 233 17.33 

2 737 434 1 921 765 815 669 44.4-4 
6 256 749 5 729 857 526 892 9.20 

37 776 938, 24 915112 12 861826 51 62 
1404 935 1 038 185 366 750 35.35 

962 400 950 000 12 400 1.31 
6 589 459 5 911215 67 244 11.47 

49 683 49 962 - 279 - 0.56 
6 075 667 5 409 938 665 729 12.31 
1 974 795 1186 560 788 235 66.43 

26 681689 21414 758 5 266 931 24.60 
1771192 - 1771192 100 

Indexforhojningar for innehavare av tjiinst eller befattning 
31551368 med grundliin . . . . .............................. . .. . 

Av staten som arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folk-
pensionspremier . . ............. .. .................. . 

Summa 

J iirnvdgarnas linjeforvaltning och driftutgijter 

Personalutgifter 

A vloningar ............... .. .......... ' ........... . .. . 
Arvoden at extra personal och arbetskraft ............. . 
Vikariatsarvoden .................. . .... . ............ . 
'!'jan tgoringspengar, overtidsarvoden, sondagsarbetsersiitt-

ning och premier for materialinbesparing .. .. ... . ... . 
Resekostnader dagtraktamenten och ersattning for flytt-

ningskostnader .................................. . . 
Ordinaria pensioner .......................... . ...... . 
Extraordinarie pensioner ...... . ...................... . 
Bidrag at pen ionsinrattningen ........... . ...... . .... . 
~kadestand for olycksfall ............................. . 
tlvriga viilfardsutgifter .......... . ........... . ....... . 

Inventarier och driftmaterialier 

Komplettering och underhall av inventarier och inven-
~oringskostnader ............. . .................... . 

Bransle ... . ................................. . . . .... . 
tlvriga driftmateriaHer och diverse anskaffning . ... . .... . 

Bana och byggnadcr 

Underhill av bana banomn'tde samt byggnader ........ . . 
Underhall av anliiggningar for elektrisk drift jamte led-

ningar for starkstrom, telegraf och telefon ... . ....... . 
Underhall av signal- och siikerhotsanordningar ...... . .. . 
Sno- och isrojning .......... . ................ . ....... . 

16 036 795 
425 533 426 

5 116 231 230 
1 566 546 607 

486 967 541 

119 697 215 

78 348114 
835 244 299 

43103 091 
78 937 600 
56 327 569 
14 541444 

65 437 327 
4 353 020 688 

318 024 422 

1548 427 839 

58 565 894 
29 246 962 

190 554 266 

6 647 142 24 904 226 374.6 

12 78 958 3157 837 24.52 
338 748 868 + 86 784 558 

- 279 25.62 
86 784 558 

4 485 424 429 630 806 801 16.06 
1 243 921473 322 625134 25.9! 

402 350 547 84 616 994 21.03 

954195 191 244 502 024 25.62 

61504 944 16 843170 27.39 
490 751 019 344 493 280 70.20 

31 897 226 11205 865 35.13 
76 593 355 2 344 245 3.06 
43 267 537 13 060 032 30.18 
11930 063 2 611381 21.89 

42113 725 23 323 602 55.38 
3 131210 143 1221810 545 39.02 

241 434 411 76 590 011 31.72 

1 285 354 747 263 073 092 20.47 

44 065 842 14 500 052 32.91 
26101384 3145 576 12.05 
99 969 252 90 585 014 90.61 
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Utgiftens art Utgifter i mark Oknlng eller mlnskning 
(-) Ar 1951 

Ar 1951 I . .\r 1950 mk I % 

Rullande materi el 
Underhall av rullande materiel arbetsmaskiner och maski-

nella inrattningar •• 0 0. 0 •••••• •••••••••• 0 ••• 0 ••• • •• • 2 496187 688 1 917 768 438 578 419 250 31.61 
Ersattning for begagnande av frammande rullande materiel 234 658 150 126 84 532 56.11 

Ovriga sakutgifter 
Tryckningskostnader .... .. ............ . ..... ..... .... 57 090 692 33 964 396 23126 296 68.09 
Skadeersattningar och brandskyddsutgifter .... .. ... ... 49 951 086 17 263 499 32 687 587 1 9.35 
Skatter ••••••••••• 0 ••••• 0 ••• 0 •• •• 0 0 ••••••••••••••••• 4149 087 3 844197 304 890 79.31 
Ersattning at postverket for postbefordring .............. 5 000 000 5 000 000 - -
Diverse utgifter . . ........ . ........................... 11743 698 10 394187 1349 511 12.9 
Till ministeriets forfogande for oforutsedda behov ....... . 78 445 60 000 1 445 30.74 
Till jarnvii-gsstyrelsens forfogande for ofiirutsedda behov .. 315 431 343 522 - 28 091 - .91 
Amorteringar ... . . ...... . ... . ..... . ..... . ............ 280 018 936 214 855 430 65163 506 30.31 
Inde:xforhiijningar at innehavare av tjiinst eller befattning 

med grundliin . ........ . ... . ........................ 
Av staten som arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folk-

735 631 904 174 687 225 560 944 679 321.12 

pensions premier ....... . ... . ........ .............. 394 733 904 312 786 132 81947 772 26.20 
Dagtraktamente at innebavare av tjiinst eller befattning 

pa det forstorda ornradet i norra Finland . . . . .......... 6115 757 6130 431 - 14674 - 2.39 
Linjefiirvaltningen sammanJagt 20 079 473 394 15 369 332 873 + 4 710 183 286 

- 42 765 30.64 
4 710140 521 

Inalles 20 505 006 820 15 708 081 741 4 796 925 079 30.;>4 

Enligt statsjarnviigarnas bokforing utvisade 
det ekonomiska resultatet av statsjarnvagarnas 
drift under ar 1951 ett overskott av 736 :milj. 
m.k. D a motsvarande res"tiltat under a r 1950 
utvisade en brist pa 2 508 milj. rnk, ar det 
ekonomiska resultatet ar 1951 jamfort m ed fore-

gaende ars resultat 3 239 milj. mk eller 123.62% 
battre. 

Inkomster ... .. ............ .. . . . . . . . . 
Vtgifter . . ..... . .................... . 
Overskott eller brist ( -) . . . ...... .... . 

I exakta siffror framgar vaxlingarna i ifraga
varande ekono:miska resultat av foljande sam
manstallning: 

_A_r_l_0_5_l ----I-A_r_1_9_5o _____ l Okning Ar 1951 

mk mk mk 

21 236 302 383 
20 505 006 820 
+ 731 295 563 

13 200 316 686 
15 708 081 741 

- 2 507 765 055 

8 035 985 697 
4 796 925 079 
3 239 060 618 

% 

60. 7 
30.54 

123.62 

H elsingfor , a jarnvag styrelsen, den 15 april l 953. 

H. R OO S. 

Arvi Nikkllii . 


