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RAUTATIEHALLITUKSEN KERTOMUS 
VUODELTA 1952. 

YLE I SKAT SAU S. 

Rautatieliikente n maaraiin vai.kuttavat tekijat ke
hittyivat v. 1952 paii.asias a laimenevaan suuntaan, 
seurauk ena maailmanmarkkinoilla tapahtuneesta 
kaii.utec. ta ekii omasta kustannusla-iisistiimme. Si
ten maamme talouselamalle niin tiirkeii ulkomaan
kauppa o oitti viralli ten tilastojen mukaan huomat
tavaa vaheuemistii. Tuonnin volyymi-indeksi tosin 
nousi vuoden 1951 luvu ta 151 kertomusvuonua 
1 7: a an, mutta J"autatieliikenteeseen vaikuttaa pal
jon viilittomammiu vieuti eka satamiiu suuutautu
vien kuljetu ten muodo sa ettii. varsinkin teollisuu
deu raaka-ainehintojen kautta. Vienti supistui in
ueksistii. 110 indeksiin 97. Kun vientiteollisuudella 
on talouseliimii si:imme tarkeii osuus, aleni koko teol
li uustuotannon volyymi-indeksi tii.ten 124: ksi ol-
1 uaan eclellisenii vuonna 131. Katsausvuonna ei 
nii.is ·ii. luvui,sa vielii. paii.s yt nii.kyviill kahden uuden 
ltuomattavan tuotantolaitoksen, Typpi Oy:n, ja Otan
mii.ki Oy:n vai.kutns, cclelli n tuotanto kun oli vielii. 
suhteellisen vii.hii.istii ja jiilkimmii.inen on paii.ssyt 
kii.yntiin vasta v. 19'53 ai.kana. 

Kun raakapuun sekii puu- ja paperiteollisuuden 
valmisteiden kuljetuk et ovat 55-60 % rautateiden 
koko tavaraliikenteestii, oli eclellii. viitatusta kehityk
sestii suoranaisena seurauksena, etta rautateiden ta
vamliikenteen mii.iirii o oitti vuoden 1951 ennii.tys
luvuista melko jyrkkiiii alenemista, kuten jaljempiinii 
e itetii.an. 

Yleisen taloudellisen tilanteen muutokset kuvastu
vat myi:is henkili:ilii.kenteeu kehityksessii, mikii. sama
tcn osoitti alenevaa suuntaa. Paljon toiveita herii.t
taneet olympiakisatkaan eiviit naet jaksaneet pysyt
tiiii. matkustajien mii.ii.raii. vuoden 1951 tasolla_ 

Rautateillii vallitsi niiin v . 1952 selva vajaatyolli
~yys edellisen vuoden tiiystyi:illisyyden sijaan. Eri 
kuljetnsmuotojen viilinen kilpailu lii.kenteestii alkoi
kin entistii. elvemmin tuutua rautateiden kohdalla, 
autojen lukumiiiirii. kun lisliiintyi v. 1952 huomat
tavasti. Tii.mii koski sekii linja-, henkilo- ja erilai
sia kuorma-autoja. Tiimiin vaikutus nii.kyi selvii.sti 
autojen vii.littii.man henkili:iliikenteen jatkuvana li
Riiii.ntynti enii l1enkilokilometreis ii mitattuna. - L as
kelma perustuu tosin arviointeihiu mutta voitanee 
silti p itiiii. r iittii.viin pii.tevinii. Tii.mii. liikenteen lisiiys 
kohdistnnee osaksi aloihin, jot.ka eiviit ~ivua rauta
tC'iden etupiiriii., mutta monissa tapauksissa ovat e1·i 
muodoi sa li iiiintyneet a utoyhteydet jatkuvasti val-

lanneet rautateiltii liikennettii. - Autojen viilittiimii 
tavaraliikenne osoittaa tonnikilometrei sii ilmaistuna 
lieviiii. laskua. Tiimii. on todenniiki:iise ti CW'aUS var
sinaisille kuorma-autoille tarj olla olleiden tyi:itilai
suuksien supistumi esta. R 'n ijaan osoitti kiin
tea ti tyi:i kentelevien tavaralinjojen toiminta jatlru
vaa villcastumista_ Ne kohdistavat toimintansa huo
mattavalta osalta sellaisiin kuljetuksiin , joiden mer
kitys on rautateiden tariffirakenteen takia rauta
teiden taloudelle tii.rkeii ja tulojen menetys siis va
litettava. - Lentoliikenne on lisiiantyneiclen linjo
jen ansiosta myi:is suorittanut aluevaltauksia, jo kin 
uiiden merkitys rautateiden ka.nnalta on toistaiseksi 
s11hteellisen viihiiinen, mutta kyllakin oireellinen-

Tii.mii. yhii selvemmin tuntuva kehi tys on antanut 
rautateiden johdolle aiheen - amalia, kun rationa
lisointia lru tannusten alentami~eksi ja y leisi:in palve
lun tchostamiseksi rautateiden piirissii on yhii. mii.ii.
riitietoi emmin harjoitettu - korostaa yhtenii.isen lii
kennepolitiikan luomisen ja nouclattamisen valtakun
nallista merkitysta. Samalla on kiinnitetty h uomiota 
lii.kenteen johdon ko-ordinoimisen tarpeellisuuteen 
kan antaloud lli ta tuhlausta m rkitsevi:in kilpailun 
ja rinnakkaisliikenteen hillit emiseksi. 

Tavaraliikenne. 

Tavaraliikenteen maam Ja keltitys edellisccn vuo
teen verrattuna ilmenee seuraava ta a etelma.sta : 

tavaramiiiirii, milj . tonnia ..... . 
nettokuljetustyo, milj. tonnikm .. . 

1952 
17.2 

3 947 

1951 

19.5 
4 429 

Vuoden 1951 ennii.tysluvuista on tavaramii.ii.rii siis 
viihentynyt ll.s % ja nettokuljetu tyi:i 10.9 %. 

Piiivlttii.in kuormattujen tavaravaunujen miiarii. on 
vastaavasti alentunut. V. 1951 se oli keskimiiiirin 
5 483, mutta v. 1952 vain 4 849. Tiimii.n seurauksena 
ei katsausvuonna ilmennyt aikaisemmin paljon vai
keuksia aiheuttanutta vaun up ulaa. Sen sijaan oli 
llii.ivittii.in keskimaarin 1 671 vaunun ylijiiiima. 

Henkiloilikenne. 

Olympiakisoj a silmiiUii.pitiien ryhtyivii.t rautatiet 
laajoihin valmisteluiltin, jotta odotetusta vilka tu-
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ncesta lilkcnteesta ja erityisesti kesiiruuhkasta sel
viydyttiiisiln. Koko matkustajavaunu to kunno tet
tiin erityisesti tatii. vart n laaditun tyoohjelman mu· 
lmisesti. Ilelsinkiin rakennettiin kaksi valiaikaista 
lisiiasemaa. Kisojen ajaksi varauduttiin asettamaan 
kulkuun suuri miiiira lisajunia, osaksi tyydyttiimiian 
Ilelsinkiin kohdistuvaksi odotetiua lisiiliikennettii, 
osaksi viilittiimiiii.n yhteyksiii erii.iss ii maaseutukau
pungeissa pidettaviin ldlpailuihin. 

Syista, joihin tii.ssa yhteycles a ei ole aihetta lii.
hemmin puuttua, ei olympialiikenne muodostunut 
odotuksia vastaavaksi, joskin se aiheutti rautateillc 
melko runsaasti tyotii. Tiistii lyhytaikaisesta vilkas
tumisesta huolimatta osoitti vuouen lopputulos hen
kiloliikentcen o alta myo alenevaa suuntaa, kuten 
seuraavasta asetclmasta ilmenee: 

matkoja, milj. . . .. ........... . 
hcnkilokilomctrejii., milj. . ...... . 

1\152 1951 

39.3 
2 055 

45.a 
2 305 

Vuodc11 1951 luvuista on matkojcn miiiirii sils vii
h~ntynyt 13. ~ % ja henkilokilometrion miiiirii 10.7 o/o . 

Rataverkon kehittli.minen. 

Katsausvuonna jatkottiin toita Kontiomiien-Tai· 
valkoskcn, Suolahden-Haapajiirven ja Murtomaen
Otanmiien rautatierakennuksilla. Tyi.it Oriveden
Jiimsiin radalla eclistyiviit niin pitkii.lle, etta var i
nai ten rakennustoiden piiiitiii.jii.iset voitiin pitiiii, 
mutta criiiit viihiiisct viimeistclytyot jatlmivat vielii 
seuraavankin vuoden puolella. Tiimlin lisiiksi suori
tettiin vieUi sodassa tuhottujcn Pohjois-Suomen ra
tojen jii.lleenrak ntamisiu, joka tyi.i aloitettiin jo v. 
1944. Naiden lisii.ksi aloitcttiin katsausvuonna tyot 
Vihaunin kaivosradallu. Valtiomautateiden liiken
noimiin radan pituus lisiilint)i v. 1952 kaikkiaan 
4 15 km:siii 4 843 km:iin. 

Vanhoilla radoilla jatkcttiin ki kotuksen vaihta
mista raskaammak i. Kaikkiaan varustcttiin uusilla 
kiskoilla liihcs 90 ratakilornetriii, pii.iiasiussa korvaa
malla nti ct ki kot raskaammilla sekii muutamissa 
tapauksissa vaihtamalla kulune t kiskot uusiin. Mai
nittakoon erityisesti, etta IIclsingin-Riilti.miien ra
taosa.Jl varustaminen 60 kg kiskoilla ed istyi kerto
nmsvuonna Jiirvenpaiihiin saakka. 

Raclan sepelointiii. suoritettiin piiiiasiussa Keravan 
-IIyvin.k.iUin vli.lillii ja saati.in sepelipatjaa valmiiksi 
22 km, mutta 17.5 km matkalla jiii sepelin tasaus 
vielii. kesken. Lisii.ksi s~:>pelOit iin mm. Kouvolan-
Inkeroisten ratao alla km. 

Ratapihojen laajennuksct olivat kiiynnissii kym
menella asemalla. Huomattavimpiin niistii. kuuluvat 
1'/,iilrimii.ki, Pieksiimaki, Ilillo, Ilovinsaari, Kouvola 
ja Oulu. Niimii tyot jatkuvat viela useampia. vuosia, 
osak i hankkeiden laajuuden, osak i vuosittain kii.y
tettiivissii olevien niukkojcn miiiirarahojcn takia. 

Kak oisraiteiden rakennustoistii aat iin tyot piiii.
tokseen Kouvolan-Viiriiliin viilinen osa, ·amatcn 
'rampereen-Messukyliin kaksoisraicle. Lahden-Rii
himii.en ja Riihimiien-Lempaiiliin kaksoisraiteilla 
olivat maatyot kaynnissli. 

Vuoden kuluessa valmi tuivat uuclet turvalu.itteet 
yhdeksallii asemalla, niiden joukossa Leppii.vaarro1 
releeasetinlaite, ensimmainen laatuaan maassamme. 
Kaikki niima laitteet merki tseviit tuntuvaa sliii toil 

henkilomenoissa, minkii ohella ne li iiiiviit junatur
vallisuutta. 

Liikkuva. kalusto. 

Kun katsausvuoden aikana poistettiin kiiytostii 
eriiitii vanhentunPiia hoyryvcttueita, oli niiden luku
miiiirii. vuoden lop us a yltteens[i 812 ( edellisenii. 
vuonna 817). Moottorivetureita oli 2. Uusia moot
torivaunuja valmi tui vuoden h-ulues a 10 ja oli niitii 
vuoclen lopussa kaikk:iaan 37 ( eclelliseuii vuonua 20) . 
Nii.mii muodostavat alkuosan moottoroidun vetoka
luston hankkimi ta varten laaditusta uunnitl•lmasta. 

Eriiitten crikoisvaunujcn suunnittelun ohclla jat
kettiin tyotii uu<.leu uykyaikai ia vaatimul<sia va -
taavan avotavaravaunun suullllittelemiseksi. Lopul
li ten piirustu ten valmistumincn siirtyi v. 1953 puo
lelle. Vuoden kuluessa valmistui 73 uutta henkilo
liikentecseen kuuluvaa vaunua ja 526 erilaista tava
ravaunua. Run riiitii vanhentuueita vaunuja romu· 
tcttiin, kiisitti vaunusto vuoden lopussa 1 648 hen
kiloliikenteeseen kuuluvaa yksikkoii ja 27 334 eri· 
laista tavaravaunua. 

Vierliverkosto. 

Katsausvuode11 kuluessa edistyi rautateiden puh -
linverkoston automatisointi merkittiivii.ssii miiiiriissii. 
Automatisoidul>: ia saatiin niict 1 05 km asemi •n vii.
li tii kale oisjohtoa. elcktorijiirjestelman yhteispi
tuu oli tiitcn vuoden lopu sa yhtecnsii 2 446 km ja 
kiisitti koko ratarenkaan Riihimiik:i-Haapamii.ki
Pieksii.miiki-Kouvola-Riihimaki sekii lisiiksi haa
ruutumat Ilelsinkiin, Porvooseen, Kauklahteen, Rot
kaan ja Lappeenrantaan. Kouvolaan rakennettavan 
nk. si.ihkotalon tyot pantiin kiiyntiin; se on suunni· 
teltu sekii kauko- etta paikallisyhtcyksien aluekeskuk
seksi silhen kuuluvine erilaisine tyo- ja huoltoti
loineen. 

Sosiaa.linen huolto. 

Rautatciden itsensii harjoittama asuntotuotanto jiii 
ka.tsausvuonna mii.iiriirahojen puuttee a suppeaksi. 
Ainoastaan 4 puutaloa valmistui niissii oli a untoja 
yhteeusii 8. Tii.miin lisiiksi valmistni huoltoraken
nuksia neljiillii paikkakunnalla sekii Kuopion ja Jy
viiskyliin poliklinikat. 

Henkilokunnan omatoimiscssa asuntotuotaunossa 
tapahtui katsausvuonna en ijaan ratkaiscva edis· 
tyminen. Menoarviossa varattujeu varojen turvin 
saattoi rautatiehallitus myontiiii. 30 milj. mk avus
tuslainoina rakentajien muualta hankkimien lainojen 
lisiiksi. Taman obelia croitettiin kymmrnellii paikka
kunnalla maa-alueet rautatieliiisille tontteina luovu
tettaviksi. Osaksi kiiytettiin tarkoitukseen rautatci
den hallinna.ssa olleita maa-alueita, osaksi hunkittiin 
tarkoitukseen maata vapaaehtoi ilia kaupoilla. Nru
den alueiden asemakaavoitus tai rakennussuunnittelu 
saatiin pii.ii.tOkse 11 vuoden kulues a, mutta varsinai· 
nen rakennustoiminta piiiisi nilllii alkuun vasta vuo· 
den 1953 puolella. - Kaikkiaan oli v. 1952 raken· 
teilla henkilokunnan omatoimisuuden tulok ena asun· 
not kcrro taloissa yli 200 perltcelle ja omakotitaloissa 
liihes 1 000 perheelle. 
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Tyontutkimukset. 

Vuoden kuluessa saatiin piilitokseen yhteen.sa 23 
varsinaista tutkimusta, minkii ohella on aunettu suuri 
joukko erilaisia lausuntoja ja selvityksia. Tutkimuk
set kohdistuivat piiiiasiassa tyomenetelmien ja -vali
neiden kehittiimiseen seka tyovoiman kiiyttoa koske
viin jiirjestolyihin. Maininnan ansaitsee, etta kesalla 
suoritettiin en.simmainen laajennettu ja rohkaisevaan 
tulokseen johtanut kokeilu radan ruohoamiseksi kas
vimyrkyillii; larkoitusta varten rakennettiin erikoi
nen sumutusvaunu. Loppuunkehitettynii tulce mcne
telma tuottamaan buomattavan suuren siiii.ston. En
simmainen tutkimusvaihe tyotii ja aikaa sii.ii.stiivan 
menetelman suunnittelemiseksi kallionlouhintaa var
ten saatiin loppuun suoritetuksi ja perustavat ohjeet 
valmiiksi. Viela voidaan mainita, etta vuoden ku
luessa toteutettiin jo v. 1951 vil:eille pantu asemien 
tavaratilitysten uudistaminen maksuleimakoneiden 
avnlla. Tilitys yksinkertaistui lliten ratkaisevalla ta
valla. 

Standardiwiminen. 

Vuodcn kuluessa saatiin valtionrautateiden sisii.i
sen standardisoinnin muodolliset puitteet siinii maa
rin valmiiksi, etta varsinainen tyo pii.ii.si alkamaan. 
Uusia standardeja voitiin tii.nii en.simmiiisenii vuonna 
jo hyviiksya ybteensii 13, minkii obelia suuri joukko 
tandardisuunnitelmia saatettiin eri toimikuntien 

Yalmisteltavaksi. 

Aloitetoiminta j a kayttiikomiteat. 

Henkilokunnan kiiytannollisen kokemukscn talteen
ottamiseksi ja sen harrastuksen yllapitiimiseksi jo 
v. 1950 kiiyntiin pantu aloitetoiminta jatkui katsaus
vuonna entiseen tapaan. Aloitteita saapui edclleen 
runsaasti ja niisUi saatiin kayttokelpoisia ebdotuk
sia tai ideoita laitoksen laajuuteen ja monipuolisuu
teen katsoen tyydyttiiviisti. 

Jaksonkiiyttokomiteat ovat olleet koko rataver
kolla edelleen toiminnassa, samoin keskuskiiyttokomi
tea Helsingissii. Yleispiirteena voidaan todeta, etta 
komiteoittcn kokoukset ovat muodostuneet hedelmii.l
lisik i tilaisuuksiksi. J ohdon taholta on niissa voitu 
tarjota hen.kilokunnan edustajille niikoaloja laajen
iavaa informointia rautateiden pyrkimyksista, liiken
netilanteesta, taloudcsta jne. ja heululokunua:n. edus
tajat taas puolestaau saattaa kasiteltiiviiksi osaksi 
paikalli luontoisia, osaksi laajempaakin merkitystii 
omuavia kyRymyksiii .. 

Kansainvalinen yhteistyo. 

:M:erkittiiviimpinii tapahturuana kansainviilisen yh· 
teistyon alalla voitanee pitii.a vuoden kuluessa tapah
tunutta liittymistii Euroopan useimmat maat kiisit
taviilin kan.sainviilisecn kuponkilipputariffiin. Niiin 
luotiin Matkapalvelulle Helsingin asemalla mahdolli
suu myyda eri maiden rautatiekuponkeja samassa 
laajuudes_sa kuin varsilmiset matkatoimistot. Tiihiin 
liittyvanii ansaitsee maininuan, etta Matkapalvelun 
toimintamahdollisuuksia laajennettiin muissakin suh
teissa ja se muutettiin matkatoimistotoiminnan kan· 
nalta tariffitoimiston alaiseksi toiruistoksL 

Henkiliikunta. 

Katsauskauden aikana henkilokunnan lukumiiiiriissii 
tapahtunut kehitys ilmenee seuraavasta asetelmasta 
(ilman rautatierak. osastoa) : 

Tyossii liisnaolevana tarvittu 
Poissa tyosta (lomalla, koulutetta-

vana jne.) ................... . 
Yhteen.sa virkasuhteessa olevia .. 
Tyoliiisia . . .................... . 

1952 

20 763 

2 934 
23 697 
] 1 987 

1951 

21072 

3 002 
24 074 
11542 

Virkasul1teessa olevau henkilokunnan, erityisesti 
myos tyossa liisniiolevana tarvitun lukumiiii.rii. on siis 
osoittanut jatkuvaa viihentymista. Huomioonottaen, 
etta melkoinen osa virkasuhteessa olevasta henkilo
kunnasta suorittaa palvelustehtiiviii, joihiu liikenteen 
maariissii. tapahtuvat vaihtelut eiviit vaikuta joko 
lainkaan tai vaikuttavat hyviu lieviisti, on tulosta 
pidettiivii hyviina. Se on seuraus rautateiden eri 
tyoaloilla harjoitetusta yha edelleen jatkuvasta ra
tionalisoinnista. Viimeisten viiden vuoden aikana on 
tyossa liisniiolevana tarvitun henkilokunnan miiarii 
tiiten saatu alenemaan 1679:lla eli 7.5 %:lla. 

Tyolfusten lievii lisiiiintymiuen katsausvuonna saa 
selitykscn a siita, etta lukumiilirii on vii.littomiisti 
riippuva kunakin vuonna kaytettavissii olevista eri
laisista tyomiiariirahoista. Katsausvuonna oli =· 
19 Pl:n kohdalla mii.ii.riirahoja runsaammin kuin 
cdellisena vuonna. 

Talons. 

Vuoden alusta toimeenpantiin tariffeissa muutok
sia, jotka merkitsiviit matkalippujen hintoihin keski
miiarin 18.5 %: n ja tavaratariffeihin 23 %: n ko
roitusta. IIalkojen ja viljan rahdit pysytettiin kui
tenkin entiselliiiin ja nrun syntynyt tulojen menetys 
mii.ii.riittiin korvattavaksi rautateillc muista varoista. 
Vuoden loppupuolella miiiiriittiiu polttoturpeen rahti 
laskettavaksi halkotariffin mukaan ja siten syntynyt 
tulojen menetys miiiiriittiin samaten korvattavaksi. 

Liikenteen viiheneminen nii1:yy tuloissa sitcn, ettii 
ne eivat ole kasvaneet tariffien koroitusta vastaa
vassa maarassa. Tulot tavaraliikenteesta lisiiantyi
vat silti 18102 milj. markkaa (ed . v. H 968 milj. 
m.k) ja henkiloliikenteestii. 5 130 milj. markkaa 
(4 710 milj. mk:). Tulot kaik.kiaan olivat 25 099 
milj. mk (21 236 milj. mk). Kun kayttomenot olivat 
katsausvuonna 24 002 milj. mk (20 505 milj. mk), 
oli ylijiiiimii kirjaupidon mukaan 1 097 milj. mk (731 
milj. m.k). 

Kuten edellisinakin vuosina ovat katsausvuodenkin 
kirjanpidon o oittamaan tulokseen vaikuttaneet eriiiit 
seikat, jotka aiheuttavat sen, ettei tilinpii.atos ku
vasta talouden reaalista kehitysta. N'a.istii tarkeimpiii 
ovat poistojen (kuoletnsten) jalkeenjiiiiminen hinta
tason noususta seka vastaavankaltainen jii.lkeenjiiii
neisyys varastojen luovutushinnoissa. Jos tulokseen 
tehdiilin niiista seikoista aiheutuvat korjaus, saadaan 
reaaliseksi tulokseksi vuoden 1952 rahana edelliimai
nitun ylijii.iiman sijasta noin 658 milj. markan ali
jaiirnii,. 

Yhtenii. syynii valtionrautateiden tuottamaan edel
liimainittuun rcaaliseen alij aii.miiiin on, etta katsaus
vuoden alusta toimeenpantu tariffien koroitus ei 
tiiysin vastaa rautateiden kustannustason kohoamista. 
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.To~ pNusvuotena pitletiiiiu vuottft 193,, oli tariffi
iudrk~i katsausvuonna vain 1 2i (Pd. v. 1 02i), 1) 
kun kustannustekijoideu illllPl<si oli uoussut 1 931: ii.iin 
(rd. v. 1 714). 

VuodE'n ) 938 mhanarvon mukaan laskettuna suo
ritpyk~ikon (hcnkilo- ynnii. ton.niki lom<'trin) ke ki
miiii.riiiset ku tannuksE't olivat katsausvuonna 0.21:1 

mk oltuaan vuonna J 951 0. t 0 mk. N<' olivat siis 
kohonnect noin 0.024 mk. Katsau vuoden alusta kus
tannnksiin sisiiltyy ruyo. t•ahti 1·autateidcn oman 
tavaran kuljetuksi ta, mika koroitti kustannuk~<ia 
noin O.oo mk. Tii.mii Pi Iu01molli tikaan vaikuta 
ldiyttotuloksceu ja niit1cn v rtailukelpoisuuteon, 
koska ama era siintyy lLiiyk enii. tulopuolella. Kus
tannu ten noususta suoriteyk ·ikkoa kohti aiheutui 
O.IJ 12 markan suuruinen osa toiminta-ast<'en muutok
~t'Rta, ts. liikenteen viihenemi estii.. TiiyttOsuhde oli 
tavaraliikcntce sii. jon kin verran parempi eli 62.7 '7c 
oltuaan cdellisena ,-uouna 61.5 %, kun taa~ hcn.kilo
Iiikenteen tiiyttO ultde huononi J3.1 %: ~ta 38.4 % :iiu. 

Kokouaisuude aan valtiourautateiden talouclellinen 
t ulos nii.yttiiii myos korjattuna hieman f'dulli em
malta kuiu '· 1951. 

') Asiakkaiden kannalta olivat vastaavat indeksilu,·ut 1 2U7 
ja 1 020, si!s jonkln verran ulemmat, mlkii aiheutuu valtion 
ylcislstii vnroista rautateille maksettavista korvaukslsta. 

Loppubuomautuksia. 

Edellii on jo muutamissa yhteyksissii huomautetLu 
siitii., etta rautateide11 johto on miiii.riitietois ti pyr
kiuyt kohentamaan rautatciden teknillistii. tnsoa ja 
. uoritw:;kyh·yii. Niiiden pyrkimysten toteuttamilwn 
vaatii huomatlavan suurta inve tointitoimintaa ja 
ennen kaikkea pitkiin tii.htiiimeu ohjelman nouclatta
mista. Kunkiu vuoden tavoitteiden miiii.riiii.min n on 
Iuonnollist>sti riippunut menoarvios a myonnetyistii. 
maiirarahoista. e ovat suur<' ti vaihdelleet, minkii 
lisiiksi ei ole ollut mitaiin varmuutta euraavien vuo
sien sulltren. Nain ei hankkijoille ole voitu taata 
pitempiii sarjoja, mikii. on ollut omiaan vaikcutta
maau It idiin toimintaansa ja tii.mii on heijastunut 
myos hi11toihin. Rautateillii it ·clliiiin on ollut myos 
samoLta syistii. johtuvia vaikeuksia. 

Yhteniiiseu pitkiin tii.htiiim n tyo- ja rahoitu 8uun
nitelman luomiseksi valmiE<ti rautatiehallitus kevat
talvella 1952 5-vuotissummitelmau cdellii.mainittuja 
iuve tointeja varten. Suunnitelma paattyi 31 mnl 
markkaan. Tarkoituksena oli sen kautta antaa miiii
rii.rahoistn. pii.iitti:lvillp viranomai ille mahdollisuus pit
kiillii. tiihtliimellii harkita rautateidcn inve tointioh
jelman mhoitustarvetta ja :aattaa toim npanon 
edistymin<'n myos tarkoitukspnmukaisemmalle kan
nalle. 

Edellii on hahmoitcltu niitii. tekijoitii, jotka niiyt
tiiviit valtiomautateiden toiminna sa v. 1952 olleen 
leimaa-anhwia. 'roimiutaa ka itellii.iin yksityiskoh
taisemmiu ~<'uraavi s ·a eri tyoalojeu kertomuksi sa. 



I YLEINEN HALLINTO. 

Yleistii. J a k so j a k o. Kumoten 5 pii,iviina jou
lulruuta 1944 vahvi tetun jak ojaon muutti valtio
neuvosto heiniikuun 19 pliiviinii. 19·51 tekemi:illiiiin 
piiii.toksellii. valtionrautateiden jaksojakoa 1 piiiviista 
tammikuuta 1952 lukien rata-, liikenne· ja talou jak
sojen o alta. 

J oulukuun 21 pliiviinii 1951 tckemi:illiii:in piiiitok· 
sella hyvliksyi kulkulaitosten ja yleisten tOiden nti
nisterio rautatiehallituksen esityksen kone- ja va
rasto-osaston linjahallintojen jiirjestiimise tii. Tal
loin varasto-osa ton linjahallinto jiii toistaiseksi 
muuttumattomaksi, lukuunottamatta pienehkojii. 
muutoksia 3., 4. ja 5. vara tojak ojen rajoiltin, jota 
vastoin entiset varikkojaksot lakkautettiin ja niillc 
kuuluvat tehtliviit ja valtuudet siirrettiin piii:ivari
koille, joitten lukumiilirli vabvistettiin yhdeksiik i. 
Piiiivarikkoalueiden nimeksi vahvistettiin konejak o 
ja konejaksojeu alueet ovat parin poikkeuksin samat 
1.-uin vastaavannumeroisten liikennejak ojen alueet. 
Samalla jiitettiin koueosaston jaksojaou voimaantulo 
rautatiehallituk en liihemmin miiii.riittlivaksi, kuiten
kin siten, etta se oli tuleva voimaan viimeistiiiin vuo
den 1953 alusta lukien. 

Rautatiehallituksen tyojiirje ty. 
Rautatiehallitukseu antamilla piUi.toksillii. tehtiin 
vuonna 1952 seuraavat muutokset tyojarjestyk ee11: 

tammikuun 15 piiiviina lisattiin 6 § : iiau uusi 10) 
kohta ja 16 §: iian uusi 3 a) kohta, joiden mukaan 
hallinto-osastou johtajan tulee ratkaista sekii. lain
opillisen toimiston valmistella ja e itellii polttoai
neen osto-oikeuden ja vapaalippuoikcuden viiiirin
kayttoa koskevat asiat, 

helmikuun 19 pii.ivana tehtiin 7 §: u 26) kohtaan 
ja 40 § :n 8) kohtaan sellaiset lisiiykset, etta talous
osaston johtajau tulee vahvistettujen peru ·teiden 
mukaan ratkaista omakotitoimintaa vartpn hankit
tujen alueidPn vuokraamista ja omakotilainoja kos
kevat asiat, 

maaliskuun 18 pi:iivi:ina 19 § muutettiin iten, etta 
tilitoimistoon kuuluva ji:ilkivaatimusjaosto lakkau
tettuna poi tpttiin ja a man §: n 20) kohta kumot
tiin, 

34 §: u 1) kohtaau tehtiin lisay , etta tarkastus
toimiston tulee valvoa myo kin jiilkivaatimusliikctta 
siitii erikscPn anncttujen ohjeiden mnkaan. 

1okakuun 30 pi:iivii.nii 31 § :n kohdnlla tehtiin scl
laiuen muutos, etta kuljetustoimisto jaettiin neljik'in 
jaostoon, nimittiiin: yleiseeu kuljctusjaostoon, aika
taulu- ja matkustajaliikennejaostoon, tavaraliiken
nejaostoon ja autojao toon, 24) kohdalle annettiin 
toisenlainen sanamuoto ja kobdat 26) ja 27) ku
mottiin ja 

49 § :.iiiin lisiittiin uusi 28) kohta, joka velvoittaa 
liikennejakson piiallikon siitii. erikseen annettujen 
miiaraysten mukaisesti hoitamaan ja valvornaan rau
tateiden harjoittamaa autoliikennetta. 

T o i m i k u n n a t. Vuonna 1952 rautatichallitus 
asetti seuraavat toimikunnat, nimittiiin: 

1) suunnittelemaan ja rautatiehallitukselle teke
miian ehdotuksensa 1·autatiehallinnon pii.iikirjanpidon 
ja muon kirjanpidon uu<lelleen jiirjestamiseksi la
biuna kustaunusla kelmia silmii.lliipitii.en, 

2) selvittiimaiin valtionrautateiden tekemiin sopi
muksiin perustuvien saatavien nykyi en valvonnan 
ja tarkkailun seka selvityksensii. perusteella rautatie
hallitukselle tekemiiiin ebdo.tuk ensa mainitun val
vonnan ja tarkkailtm tehostamiseksi ja mahdolliseksi 
keskittiimi eksi seka laatimaan luonnoksen tatii. tar
koittaviksi yleisiksi ohjeiksi, 

3) tutkimaan, ntitii. edellytyk iii oli i yhdistii.ii. rata
ja rautatierakennusosaston tyokoneet yhteisen kes
ku skonevaraston hoitoon ja - jos tutkimus johtaa 
myonteiseeu tulokseen - laatimaau ehdotuk en tal
laisen keskuskonevarastou toimintaohjeiksi seka myos 
selvittiimaan, milia tavoin p uheena olevien tyokonei
den korjaus olisi sopivimmin jiirjestettii.va, 

4) laatimaan ehdotuksen yleismiiiirii.yksiksi siitii, 
milloin yliraskaiden tai kuormaulottuman ylittavien 
tavaroiden kuljetuksessa on kiiytettlivii. ylimii.ii.rii.istii. 
junaa, ja esittiimaii.n sen rautatiehallituksen vahvi -
tettavaksi, 

5) selvittii.mii.iin uusien tavaravaunutyyppien tar
peen, laadun ja miiiiriin ja, tehtiivii.n suoritettuaan, 
antamaan asia sa mietintonsii perusteltuine ehdotuk
sineen rautatiehallitukselle. 

Kertomusvuonna kii itel:tyjen a iain 
1 u k u kay elville allaolevasta tauluko ta, johon ver
tailun vuoksi on otettu myoskin edellisen vuoden 
vastaavat luvut: 

0 asto, jolta asia on esitelty 

I 
Ylelslstunto 

1951 1 1952 I 
Osastoishmto I Piiii- tal ylltytinjohtaia I Jobtaja 

1951 11959 1951 1 1959 1951 1 1952 ~ ~ 

I Yhteensii 

1951 I 1952 

Hallinto-osasto 0 ••• •••••••••• 7 7 607 661 32 28 3 664 2 872 4 310 3 568 
Talousosasto ....... . ......... 5 3 662 409 522 439 5172 4 944 6 361 5 795 
Rataosasto • 0 ••• 0 •• • • • ••••••• 5 5 690 696 47 26 2 774 2 722 3 516 3 449 
Koneosasto .. . ....... . .. . .. . . 13 6 426 427 37 45 3 009 2 728 3 485 3 206 
Varasto-osasto •••• • •••••••• 0 - 1 739 535 38 16 949 994 1 726 1546 
Liikenneosasto ........ . ... _ .. 11 15 206 285 725 678 4 665 4 738 5 607 5 716 
Tariffiosasto . . . ....... . ...... 9 3 54 52 43 38 8 030 13 087 8136 13180 
Rautatiera.kennusosasto ....... 1 - 94 94 162 125 834 818 1 091 1 037 

Yhte nsa 51 40 3-178 3159 1606 1 395 29 097 32 903 34 232 37 497 

2 
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Ammattiopetu,s. Rautatieopiston johtajan valitto
mii.ssii huolenpidos a pidettiin kertomusvuonna 11 
kurssia 405 oppilaalle. Lisiiksi oll kahdet turva
laltekurssit 80 oppilaalle. 

Liikennejaksoissa jarjestettiin 9 alokaskurssia 240 
oppilaalle ja varikoilla alempaan piitevyystutkintoon 
liittyen 18 ilmajarrukurssia sekii tii.ydennyskoulutusca 
695 osanottajalle. 

Liikenneosasto: 

Ylemmiit liik. oppik. . . . .............. ... . ...... . 
Alustavat , , ........................... . 
A1o=at , , .......... .. ............... . 
Turvalaitokurssit ........................ . ...... . 

Koneosasto: 

Veturinkulj. oppik. 
Vaunumiosoppikurssit 

Yhteensii 

Kone- ja varasto·osastot: 

Yhtcensii 

4 kurs. ia 168 oppilasta 

1 " 2 " 
5 kurs ia 196 oppilasta 

1 kur. si 18 oppilasta, nai. ta, 10 miestii 
Riihimaellii siihkokonepaj assa: 'l'clrnillisen toimisto-

honkilokunnan koulutusta 100 tuntia. 
Kantoaaltolaitckurssit 10 henkilollo. 
Ratao ·as to: Kaa uhitsauskurssit osin AGA: n hit · 

sauskoululla ja Pasilan varikolla 12 oppilaalle. 
Liikennc- ja tariffiosastot : Kansainvii,linen yhuys· 

liikennckurssi 11 henkiliille. 
Alcmpicn liikenneoppikur sicn ohjclmaan ovat 

kuulunect monipuoliset kii.ytannolliset harjoituksot. 
Runsas luentopiiivatoiminta on edellccn jatlumut: 
Rakonnus- ja ratamestaricn sckii ratae imiesten 

lucutopaivat a 10 p, yhtccnsa 200 henkiliille. 
Uuden Junaturvallisuussl:i.anniin opetusta 50: llo 

rata-, kone- ja liikenneosastojeu virkamiehelle, joiden 
tohtiivaksi jiii vuoro taan selostustoimin1a linjalla. 

Ratajaksojen ja rautatierakcnuusten toimi tovir· 
kailijoiden kahdet luentopaiviit yht. 65 henkilOlle. 

395 ratavartijalle pidettiin viikon kestiiviit luento
paiviit 11 ryhmas l:i.. 

Tyontutlcimus. Yuoden kulucssa aatiin paiitiik· 
seen kaikkiaan 23 >arsinaista tutkimu ta. Sen li
siiksi on annettu suuri joukko lausuntoja ja sclvityk· 
. iii et·i tahoilla vircillii ollci ta kysymyk ista. Naiden 
joukosf'a oli useita a emien toimistohuoneita koskcvia 
uudellocnjarjestelyja, jotka on tarkistettu ja mo
nis. a tapauksissa kokonaan hahmoiteltu uudelleen 
toimi toteknillisiii niikokohtia silmalliipitii.en. Suurim
piin niiistii J,;uuluvat Malmiu uuden tavara-aseman 
suunnittelu ja Vallilan tavara-a. eman laaj ennus. 

Varsinaiset tutkimukset ovat liikonneosaston koh
dalla koskeneet tavaratoimistojcn tyii kentelyii.. Kaik
kialla, misssa tutkimuk ia suoritettiin, ne johtivat 
erilliiiin olevien pikatavaratoimistojen yhdistami een 
rahtitavaratoimistoihin. Taman ohclla uoritettiin 
runsaasti muutoksia rahtitavaratoimistojen tyomene
telmissii. - Rataosastoa ko kevat tyot kohdistuivat 
mm. radan ruohoami ecn ja vesakkojen hiivittiimi
seen myrkyillii. Sen ohella uoritettiin ainciiiston 
keruuta ratajaksojen toimi. totoi. tii. Rataosaston tyo
Hiisten tilinmaksussa saatiin aikaan uudct ohjeet, 
jotka kii.ytiinnossii oikein sovellettuina merkitsevii.t 
ltuomattavan suurta tchollisen tyiiajan llsiiantymistii., 

Veturinlammittii.jiikursseja oli kaikkiaan 14, joilla 
oppilasmii.ii.rii. oli 319. Ohjelma pysytettiin ennallaan. 

Kielikursseja on pidetty yhtceusii. 47. Englannin, 
ranskan, ruotsin, saksan ja venii.jiin kursseilla oli 
kaikkiaan 661 osanottajaa. Kirjeopetusta on an
nettu vcnajii.n ja englannin kielissii. 

Rautatieopistou omien kurssien osanoLtajat ja
kaantuivat seuraavasti : 

3 kurssia, 96 oppilasta, 5 naista, 91 miestii., 
1 

" 
37 5 

" 
32 

" 2 
" 

8-± 
" 

84 
" 2 

" 
0 

" 
80 

" 8 kurssia, 297 oppilasta, 10 nai ta, 287 mie Ui. 

arvoltaan useita miljoonia markkoja. Vielii. voidaan 
mainita kallion louhintaa koskevat esitutkimukset 
uusien louhimistapojen kehittiimisek i. - Vamsto
o aston koh<lalla tutkimuksct keskittyivii.t pii.iiasiassa 
varastojen makasiiuitoidon selvittamiseen. - Lii
kcnne- ja tariffiosastoa koskevana saatiin vuoden 
kuluessa toteutctuksi v. 1951 vircillc panLu tavara
tilityksicn uusiminen maksuleimakoneiden avulla. 

Suurin osa tutkimuk. ista on ollut sellaisia, ettei 
niiden tuottamia siiiistojii olisi voitu laskea ilman 
melkoisia lisa elvittclyja. Niihin ci ole ryhdytty. No 
tapaukset, joissa >iilittomiit sii.iistot on voitu !as
k a, paattyvat 41.5 milj. mk vuo i iiiistoon; naihin 
tapauksiin Hittyvia viililli ia saiistiijii ei ole ryhuytty 
sel"ittiimiian. Siiiistiijen syntymisen cdellytyksenii 
olcvat toimcnpiteet on suurimmak i osaksi jo toteu
tcttu; vain crii.iit vakans ien muuttamista koskcvat 
kysymykset oya1 vielii odottamassa sopivaa toteut
tamishetkea. 

Lomakehuolto on jatkunut eutiseen tapaan. Tyo 
on piiiiosaltaau koskcnut lomakkeiclen asiasisii.lliiu ja 
muotoilun tarldstuksia uusien painost n ottamisen 
yht<'yclcssa S<'kii uusicn lomakkci len suunnittclua. 
Kasitelty lomakemaarli. oli yhteensii 513. 

Kolmautena toimintavuoteuaan rautateid n yleinen 
aloitetoiminta on jatkunut uunnilleen amoin kuin 
vv. 1950-51. .Aloitteita on tullut kaikkiaan 320. 
Luku o oittaa siten pienta laskusuuntaa, sillii vas
taa\·a ti tuli v. 1950 3 1 ja v. 1951 372. Taso 011 

myos aleutunut, silla kcrtomu vuoden aikana kiisitel
tyjen aloittciden palkitsemisproscntti on 5.1, kun 
se v. 1950 oli 12.0 ja 1951 6.7. Ensi=iiisen vuo
den luku oli huomattavan suuri johtucn to<lenniikiii
sesti palkittaviksi sopivien aiheidcn runsaudesta toi
minnan alkuvaiheissa, kuten luonnolli ta onkin. Yh· 
teinen palkitsemispro entti vuo ilta 1950-52 oli ker· 
tomusvuoden piiattyes ii 8.5. Palkittujcn aloitteiden 
li iiksi on hyvaksytty joukko aloitteita, joita kuiten· 
kaan ei valtliisen merkityksensii vuok i ole voitu 
uorauaisesti palkita. Kaikkiaan muodostavat ker· 

tomusvuoru1a hyvaksytyt aloittect palkitut mukaan· 
luettuina 14.8 % kasitellyi~ta . 

Aloitteista aatua hviityii ei kuitenkaan voida ar· 
vostella yk inomaan niliden numeroiden valossa, sillil 
kuten ennenkin on todettu, on 1·autatielaitos niin 
laaja·alainen, etta monasti tietii.mii.ttomyydessii teh· 
dii.an turhia aloitteita, esim. sangen u ein scllaisia 
asioita, jotka ovat ennen esiintyueet jo hyvii.ksyt· 
tyinii ja toimeenpantuinakin aloittoina, mutta jotka 
eiviit ole vieHi ehtineet uuden tekijiin nakopiiriin. 
Nii.ilrin, kuten kaikldin hyliittyihin, ann<'taan perus-
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teltu selvitys, ja siten on pyritty jakamaan tietoja 
seka Iisaamii.iin henkilokunnan harrru tusta tyohon~a. 
Vaikea on arvioicla sita hyotya, minka aloitetoiminta 
muoclostaa henkilokunnalle mahdollisuutena saana 
tyotiinsa koskevat ajatukset oikotietli kuuluviin, joka 
seikka Iieneekin aloitetoiminnan ehkii. tii.rkeimmii.ksi 
katsottava tehtii.va. 

Kertomusvuonna palkituista 17 aloitteesta (v. 1950 
39, v. 1951 27) on 10 (30 ja 23) palkittu kunuia· 
kirjalla ja 7 (9 ja 4) kulllliakirjalla ja rahapalkin
nolla. 

Varsinaisten palkintojen Iisiik i on toimikunta 
aloittcista, jotka ovat olleet hyviiksyttavia, mutta 
merkitykseltaan viihcmpiarvoisia, antanut kiitosmai
ninnan. 

Psykotcknillinen labomt01·io. Vuoden aikana on 
laitoksessa tutkittu kaikkiaan 683 koehen.kiloa, joka 
on hieman enemmii.n kuin aikaisempana vuonna. Ta
man lisii.ksi laboratorio on avustanut rautatiehalli· 
tusta amoin kuin erii.ita muitakiu viranomaisia a
maan tapaan kuin ed llisenii.kin vuonna, ts. toiminut 
asiantlmtijaelimena tarvittaessa lausuntoja hcnkilo
kunnan sijoittelu- ja valintakysymyksissii.. Rautatic· 
hallituksen mainosjao ton kanssa on edelleen oltu 
kiinteii.sti yhteistoirninnassa, amoin on rautatieopi -
toile annettu lucnnoitsija-apua. 

Eri ryhmittii.in on tutkittuja koehenkiloitii. vuoclen 
aikana ollut euraavasti: 

tutk. hyv. hylj. hylk. % 

Konejaksojen tilap. lii.mmittiijia 27 173 105 37.8 
Yk ityi ct: Lovii an rautatic .. 8 { 4 50 

Rosenlew & Co Oy. 4 4 
Kemi, Oy .. .. . . .. 7 4 3 43 

Konepajojen oppilaita ....... 309 177 132 42.7 
Liikenneoppilaita . . .... . .... 77 5 19 24.7 

Yhteen a 683 420 263 3 .5 

Koneosaston ts. konejaksojen ja konepajojen mies
len tutkiminen on. suor·itettu likipitii.en aikaisempia 
menetelmia noudattaen. Sensijaan. liikennooppilaiden 
kokeissa on menestyksclla kokeiltu uusittuua menet
telyna nimenomaan ns. laajennetun tyohouottohaas
tattelun hyvaksikayttiiii.. J o aikaisemmin saatujen 
myonteisten kokemusten peru teella on haastattelu
tilaisuuksi sa ollut Ui.snii. Iiikennetoimiston nimeamli 
Iiikennetarkastaja, joka on o allistunut haastattelua 
uoritettae sa myoskin ensivaikutelmalausuntojen an.

tamisc 'n. Niima lausunnot ovat osaltaan vaikuttancet 
asianomaisten koehenkiloiden Iopulli eon sijoitteluun 
ja valintaan. Tarkoitus on, etta . cura.<tvia liikenne
oppilaitten kokeita suoritettae, a • amaa mcnettelya 
edelleen korjattuna jatketaan. 

II. RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET. 

l7uc7et Takeml,11ksct jet laitt eet ·valmiilla mdoilla. 
Kun 1.-uluneeu vuoclen rakPnnusohjelmaan i, kuten 
eclellisina vuosina, ~isiiltynyt kivisia asuntotaloja, jiii 
asuntotuotanto viihiiiseksi. Puisiakin asuutotaloja val
mistui ainoastaan 4, nimittain 4-huoneiston talo Kou
volaan, 2-huoueiston talo Ouluun ja kaksi 1-huon.ei -
ton taloa. Kokkolas. a o tettiin 5- ja 4-huoneiston 
talot ekli yhclistetyn asunto- ja talousrakennuks n 
kii.sittava asuntolontti ja 'l'urussa 3-huoneiston talon 
kasiWiva asuntotontti. Vuoden kuluessa valmistu
neista huoltorak!'nnuksista mainittakoon. varikon huol
torakennus Kouvola sa, autoa eman huoltorakenuu 
Pa ilas a ja. ratao aston korjauspajaan liittyva huol
toraken.nus Pieksiimaella. Kuopioon ja Joeu uuhun 
valmistui poliklinikka sekii Ouluun kt>rhobuoneisto. 

Uusi Harjavallan liikennepaikka, jota vuocle ta 
1949 lukien on rakennettu piiiiasia sa tyottomyys
tiiinii, valmistui rakennuk inecn ja raiteineen ja avat
tiin 1. 9. liikentcelle. Samoin valmistui eclellisena 
vuouna aloitettu urakoitsijalla rakennutettu Hangon 
asematalo. Rakennuksen tilavuus on 5 00 m3 ja se 
tuli maksamaan n. 42 milj. markkaa. 

Ratapihalaitteita tayden.nettiin rakentamalla mm. 
ve itorni Lylyyn, vaihdetalo Turkuun, junatoimisto 
Viinikan. ratapihall Tampereella, vaunuvaaka Vai
n.ikkalaau ja Kotkau Hovinsaareen sekii. kaikkiaan 
viisi vesi viskuria. 

Tyokonehankintojen osalta olivat neljii.u kotin1aista 
valmistotta olevan kaiviukoneen ja Sveitsistii t uote
tun, rautateillii.mme en immiiisPn raiteentukemisko
neen ostot mainittavimmat. 

Ralcl'nnusten, radan, siltain ja muiden laittoiden 
lm~nnossapito, uudistus sekii laajennukset. Helsingissa 
korotettiin kivesta raken.nettua asuntotaloa kahdella 
kerroksella, jolloin saatiin kayttoon huoneistoa. 
Rauman asematalon ullakolle samoinkuin varikon kor
jau pajan Unakolle 'l'ampereella valmistui lepohuo
neet. Kahdesta navettarakennuksesta on kunnostettu 
saunat pesuhuoueineen ja juuamiPsten huone Helsin
gissli on varu tettu suiltku- ja kuivaushuoneella. 'l'a
vauomai ten rakennusten Yuosikorjausten oltella uo
ritetuista perusparannuksista mainittakoon kaikkiaan 
13 asuntotalon kesku liimmityslaitieideu muuttamiuen 
ol j y ka yt toi iksi. 

Iisalmen tavarasuojaa laajennt'ttiin ja suoritettiin 
Hii.meenlinnau, Lahclen, Oulun seka .Jopn nun tavara
toimistotilojen amoinkuin Pasilan varikon toimisto
huoneideu uudelleenjarje-stely. Jyvash.-ylii.n veturitallia 
laajennettiin kolmella veturinsijalla ja Riihimii.en ve
turitallia piclentamalla yhta veturiu ijaa. Ylivieskan 
veturitallissa suoritettujen korjaustoideu yhteydessa 
uu ittiin =· Iampojohdoi. Kemin kuormaus- ja 
Alavuden polttoainelaituri uusittiin, Vaalan poltto
ainelaituri sah.koistettiin. Ylivieskassa ja Oulussa 
jatkettiin hen.kilolaituria. Riihimaellii kestopii.ii.llys
tettiiu asematori ja henkilolaituri. Kuormaus- ja 
varastoalueiden kun.no tamistoista olivat merkityk el
lisinnnat 'l'urun polttoainevarastoalueen salaojittami
nen ja sorastaminen seka tulotien rakentaminen kuor
mausalucelle Parkanossa. Ratapihalaitteiden uusimi· 
sen osalta mainittakoon 22 m:u kaii.ntolavlln asenta· 
minen Haminan vanhan kiiii.n.tiilavan tilalle. 



-12-

Rakcntt>illa olevasta Konliomiieu-'l'aivalko-ken ra
dasta avattiin Hyryn almeu-Laajan 17.7 km:n pi· 
tuincn rataosa 1. 12. yl i elle Jiikenteelle, joskin 
huomattavia sorastu toitii samoiukuin huonerak =uk· 
sia oli vielii kesken. 

Ratapihalaajennns· ja raidejiirjestelytoitii suoritet· 
tiiu mm. Hclsiugissa, Korsossa, Riihimiiellii, Han· 
gossa, Oulussa, Tuirassa, Pick amiiellii, Hamlnau Hil· 
los a ja Kotkan Hovinsaaressa. Useana vuom1a tc· 
keillii olleesta radanoikai usta Inkeroin n-Liikkala 
valmistui Inkeroi ten puoleinen o a. iniijoen rata· 
plhan laajennustyon yhteydes ·a suoritettiin penger· 
rystoita kaksoisraiteen Seinajoki-Rahkola rakenta
mi ta varten. Yhdy raiteen rakentaminen Ajoksen ra· 
dalta Veitsiluotoon aloitettiin uorittamalla penger· 
1·yst0itii ja raualle tulevan Rivin ·almen sillau perus
tustoitii. Savonraclan liihtOkohuau siirtamissuunnitel
rnan edellyttiimiit tyot Kouvola . a jatkuivat tyotto· 
rnyystoinii. 

Kouvolan-Inkeroisten viili en kaksoisraiteen ra· 
kennu tyot edistyiviit siinii rniiiirln, etta Kouvolan
ViiriiUin viilinen rataosa voitiin I . 8. avata yleiselle 
Jiikenteclle. amoin avattii n vuoclcn alkupuolella lii
krnteelle edellisen vuouen lopulla valmistunut Tampe
reen-Me ·sukyliin viilinen kaksoismicle. Lahden-Rii
himiien ja Riihimaen- Hiime nlinnan- Lempaalan 
kak oisraicl tyomailla jatkettiin pengerry · ja leik· 
kau toitii tyottornyystOina. 

Edellisena vuonna aloitettu Pasilan-Riihimaen ra· 
taosan 43 "567 kg/ rn kiskoituk en uusimista 59 740 
kg/rn kiskotuk eksi jatkettiin Keravan-Jarvenpiian 
viilillii vaihtamalla mole=at paiiraiteet eli 14.2 km 
raicletta. Samoin jatkettiin kiskotuksen uusimista 
Jyvii kylan-Haapamaen rataosalla Jyvaskylan-Hut
tulan viililla, vaihtamalla 33 4 0 kg/m ki kotus 
43 567 kg/m kiskotuk een 39.8 km matkalla, seka 
rataosalla Savonlinna-valtakunnan raja, missa hei
kot 25 kg/m kiskot Silvolan-Punkasalmen valillii. 
vaihdettiin 30 kg/m kiskoihin 18.3 km matkalla. 
Paitsi edellamainittuja kiskonvaihtoja, joissa rata
kiskot amalia vaihdettiin lahinnii raskaimpiin suori
tettiin kuluneiden kiskojen vaihtoa royos uu iin sa· 
manpainoisiin uusimalla 43 567 kg/m kiskotusta Iit
talan-Toijalan vii.lillii. 12.9 k:m ja parissa kohclassa 
Luumiicn-Raipon vii.lillii yhteensii n. 3 km. K un 
lisaksi suoritettiin eraitii pienempiii kiskonvaihtoja, 
uu ittiin kertomu vuonna paaraidekiskotusta yhteensii 
liihes 90 km. 

Raclan sepclointia jatkettiin Kernvan-Hyvinkiiiin 
vii.lilla ja saatiin sepeliraidepatjaa valmiiksi 22 km, 
kun sensijaan 17.5 km matkalla jiii sepelin tasaus 
keskPn. Li iiksi sepe!Oitiin raicletta Kouvolan-Jnke
roisten rataosalla 8 km. 

Tu1·ualaitteet. Vuoclen kuluessa valrni tui ja otet
tiin kiiytiintoon Kyron, Pihlajaveden, Hieta en, Hii
rolan, alosaaren, Korson, Vii.ralan ja Tiihteliin (ita
paa) turvalaitokset ekii rautateilliirnme ensimmiiinen 
us. releeasetinlaite Leppiivaarassa. sealla liikenne
paikalla uoritettiin turvalaito ten uudistus· ja tiiy· 
denny toita ja saatiiu tii.llaiset tyot piiiitokseen kaik
kiaan 20 liikennepaikalla. Uudet varm:istuslukkoluki
tuslaittC'et rakennettiin 19 liikennepaikalle ja tiiyclen· 
nettiin vastaavia laitteita 8 liikennepaikalla. Helsin· 
gin ja Joensuun ratapihalle a~cnnettiin jarjestysopas
timet ~eka kiintciit jarrujenkoetteluopastimE't Pieksii· 
miiclle. 

Maantieliikenteen turvaan1iseksi rakcnucttiin itse· 
toimi et ·iihkokayttoiset valo- jn aiinivaroituslaitteet 
Kisan ja Poitin eisakkeiclen tasoylikaytiiviille ja ·a
manlainen, mutta puolittain itsetoiminen laitos 
Uudenkyliin lansipiiiin tasoyliltiiytiivalle. Kauniai ten 
tiepuomilaitos uu ittiin ja Lappilau tiepuomilaito 
varustettiin junailrnoittimella. Mainittakoon vielii, 
etta KemijiirvE'n ja Uimaharjun yhcli tetyille muta
tie· ja maan tiPsilloille rakennettiin turvalaittcet. 

Puutm·hat ja istutuk et. Kertomusvuonna tuli val· 
tionrautat iden puutarhalaito toimin eksi 0 vuotta. 

iiaolot kasvukautena olivat puutarhatoim:innan 
kannalta poikkeuksellisen epiicclulliset. Lauhaa, 
mutta runsaslurnista talvea seurasi kylma keviit yo· 
hallojen olle a tavallisia vielii l<esiikuun alkupuo
lella. AJkukesa oli melkeinpii haitallisen kuiva, 
mutta jo heinakuun jiilkipuoliskolla alkoivat ne koko 
syksyn jatkuneet runsaat sateet, jotka rum. maan 
viljatuotanno sa ail1euttivat tunnetut menetykset. 
Kylmiiii syksya seurasi varhainen talvi, joka lumi
sateineen ja pakkasin en jo lokakuun lopulla kes
keytti puutarhatyot. 

Vaikeuksista huolimatta tapahtui kuitenkin mer· 
kittiiviia edistymista. Niinpa kaikldaan 13 ri puo
lella rataverkkoa olevaa liikennepaikkaa, niiistii 4 
napapiirin pohjoi puolella, ai ensimmiiiset istutuk-
ensa. Kaikkiaan 18 uuden pui.ton sekii kunnostet

tujen puistojen yhteispinta-ala oli 1 895 m2. 
Rataverkos a kiiytety. ta ka vimateriaali ta joka 

ka itti yhteensii 190 794 peusasta, tainta tai kukka· 
sipulia, tuotettiin 74.4 % ke ku. taimisto ta. udesta 
Nuppulinnan taimistosta liihetettiin syyskuun alus a 
ensimmiiinen taim:iliihetys. 

Ke k:ustaimistosta eka Kuopion ja vahaisessii maii
rin myos Oulun varataimi to ta ~uoritettiin ylijaa
miituotteiden myyntiii yhteensii 1 513 466 1nk arvosta, 
mikii o oitti 2.88 % lisaystii edC'llisen vuoclE'n myyn
tiin. 

Ratateknillisen toimiston tyot. 

illan1·akennusjaoston toimesta on erilaisten tera · 
rakenteiclen valmistrunista eri tehtailla ja a ennu ·· 
paikoilln valvottu ja tarka tettu seuraava ti: 

Teras iltoja: Wart ila-yhtymiin Kone ja illalta 
ratao alle Laurila-Kello elkii tilattuj n kahden 
32.7 a m jiinnemittaisen ristikkosillan asenuus Vikajoki 
I: u ja Misijoen iltapaikoilla, edellincn valmistui 
ta=ikuussa, jalkimmiiinen maaliskuussa; samalta 
toiminimeltii rataosalle Oulu-Kontiomiiki tilatun 
sodassa vaurioitetun Kiehimii.n 4 m jiinnemittaisen 
ri tikkosillan uudelleen asennus, ilta valm:istui hel
mikuussa; edelleeu Kone ja Sillalta ratao aile Ke· 
mijarvi-Kelloselkii tilatun soda sa valll'ioitetun Kas
miinjoen 60 rn: n jiinnemittai en ristikko illan kone· 
pajalla valmistus ekii asennus siltupaikalla, silta 
valmi tui huhtikuu a; ja rataosalle Kemijiirvi
Kelloselka Ranskasta tilatun 42 rn: n jannemittaisen 
Vikajoki II : n ristikkojiinteen Koue ja Sillan suo· 
rittama asennus, silta valm:istui helmikuussa. 

Pasilan konepajalta tilattuja siltoja konepajalla 
tarkastettiin ja vastaanotettiin: rataosalle Helsinki 
-Kerava Tikkurilan silta, yht. 3 kpl 11 m jiinn · 
mittaista lokaku ussa valmi tunutta levysiltaa; 2 kpl 
, rn jiinnemittaista levy.iltaa rataosille Oulu-Kemi 
ja Kemijiirvi-Kelloselkii; eclellinen Oritojan silta 
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lokakuussa ja jalkimmiiincn, Mil<onojan ilta, jou
lukuussa. 

Valmet 0/Y:n Rautpohjan tehtaalla Jyva kyliissii 
tarka~tettiin ja vastaanotettiin 4 kpl 12 ru levy· 
siltoja. 

Kiiiintolavoja: Pasilan konepajalta tilattu 22 m 
kiiiintolava Haminaan tarkastettiin ja hyviiksyttiin 
konepajalla heiniikuu a ekii vastaanotettiin val
miina paikoillaan elokuussa. 

Valonheitinpylviiitii.: Siihkoteknillisen toimiston ti
laamien valonheitinpylviiiden vnlmistami;ota valvot· 
tiin ja pylviiiit vastaanotettiin tchtaalla: Teljii~~ 
tehtaat OY:ltii. 12 kpl pituus 30 m Konela Oy:lta 
4 kpl ja Siemens iih.ko OY: ltii. 1 kpl, pitnus 16 m. 
30 m:n pylvii.iden pystytystii valvottiin: Lappeen
ranta 1 kpl, Jyvii.skylii. 1 kpl, Joensuu 2 l<pl, Scinii
joki 3 kpl, Turku 2 h.-pi, Pasila 2 kpl. 

Betoni- ja teriisbetonirakenteita valmistni sillan
rakennusjaoston valvonnan alaisina: 

Hautatie iltoja: Ratao alia Riihimiiki-Tamper<' 
valmistui Lempiiiiliin kanavan yli johtava 2 l"aiteellc 
mkenn('ttu terii.sbetoninen 2 aukkoinen kaarisilta, 
joka J 6.4 metristen piiii.aukkojen lisiik i kii.sittiiii toi· 
s lla rannalla 5 m: n ja toisella 1 m: n vapaa-aukkoi· 
set jii.nteet tietii ja jalankulkua varten. • ilta val· 
mistui pii.iiosiltaan kertomusvuoden lopu a, mutta 
lopputoiden jatkumi en takia sen kliytii.ntoon _ott~: 
n:rinen siirtyi euraavan vuoden puolelle. Edelh ena 
vuonna alotettu Vantaanjoen sillan perustu ten ja 
Yalipilarien rakentaminen aatiin loppuun suorite
tuk i. Lisak i on valmistunut pienchkojii teriisbeto
nikantisia siltoja rataosalla Kotka-Pieksamliki yht. 
H kpl ja ratp.osalla Kerava-Porvoo l kpl. 

Ylikulkusiltoja: Joensuun-Koveron rautatieraken
nuk ella valmistui helmikuussa 7.:;o m vapaa-auk
koinen kehii ilta seka .Aii.nekoskella Kotakenniiii.ntiE"n 
kehiisilta, v. a. 7 m, huhtilruussa. Heiniikuu sa val
mistui Toivolan 9.a + 16.50 + 9.70 m jiinnemittai
uen k!>hii ilta rataosalla Kuopio-Iisalmi ja Siih
talan 12.35 + 12.35 + 12.35 m:n jii.nnen:rittainen kp
hii.silta J oensuussa. yyskuussa valmistui Kalman
kallion H m jiinnemittainen kehii.silta rataosalla Hy
vinkliii-Karjaa ja LempiiiiH:intien 9.85 + 12.20 + 
9. 5 m jiinnemittainen kehasilta Valkeakoskella seldi 
rataosalla Hyvinkiiii-Karjaa marrask;uussa Otalam· 
mE"n 11 m jiinnemittainen kehiisilta. Betonitoitten 
o~alta valmi tui syyskuu. sa Varkaudes a Rajakadun 
ll.o + ll.o m jiinnemittainen kehiisilta ekii Rova
niemellii KPn:rintien kehiisilta, jiinnPmitoiltaan .55 + 
10.25 + .55 ru. 

Puusiltoja on kertomusvuonna rakertncttu ainoas· 
taan yksi, nim. jalankulkusilta Rauman ratapihan 
yli. Silta kii ittiiii raitPiden yli johtavaa jii.nnPttii 
ja spn kokonaispituuf' sillalle johtavine portainP<'n 
on liihe 100 m. 

~ illanrakennusjaostos~a on kertomusvuonna tehty 
alustavia ehdotuksia ja 1·akennepiirustuksia 123 eri
laista tyotii varten yht. 265 piirustu ta sekii. tJnti ePn 
tapaan tarkastanut ja antanut lausuntoja urakoitsi
jain laatin:rista huonerakennusten rakennepiirustuk· 
si ta, erilai ista risteilyistii, siltoihin sovitettavista 
puheHn- ja sahkojohdoista ym. yksityisten toimesta 
rautatien alueelle rakem1ettavista laittt>ista. 

Ratapillajaostossa kasiteltyjen as1au1 Jukumiiiirii 
oli 947 eli hiukan picncmpi kuin t>dClliRenii vuonna 
(1 061 ) . 

Kiisiteltii.viinii ollPista asioista mainittakoon rala
pihakysymykset, jotka koskivat sel<a suurempien ettii 
pienempien ratapihojE'n ja liikennepaik.kojen laajen
tamista, yksityisten ja kuntien raideanomuk et, ase
makaavat ja a emakaavakysymykset ja katuja sekii 
teitii ko kevat asiat, pakkolunastus- ja maanvaihto
asiat ja alueiden vuokrakysymykset sekii rakennus
asiat, vesi- ja viemarijohtoja koskevat kysymykset 
ynna rataan ja vaihteisiin koltdistuvat kysymykset, 

Jaostossa on sitiipaitsi laadittu joukko yleisluon
toi.ia piirustuksia, karttoja ja taulukoita, suoritettu 
karttojen ja piirustuksi n suurennuksia, pienennyk
sili ja jiiljentiin:ristii, ratapihakarttojen tliydennyksiii 
ja uudestaa11 piirtiimistii yms. 

Jiuonemkennusjaostossa on vuoden 1952 aikana 
laaclittu 298 pii.iipiirustusta ja 235 erikoispiirustusta. 
Normaalipiirustuksien mukaan on rakennettu piiii
a. ialli esti . ekii puisia etta kivi iii. a untotaloja, ase
mataloja, pysii.kkirakennuksia, veturitalleja, vesitor
neja, ulkohuoneita, pumppultuoneita, tavarasuojia, 
vara to uojia, useita huoltomkennuksia sekii. halko
tyoliiisille ettii var~koille, autovajoja, kellareita, sau
noja ja vahtikojuja ym. VaulLOihin rakennuk iin 
on tehty 107 muuto piirustusta. Uudisrakennukset 
koskivat piiiiasiallisesti asema- ja laituritaloja, sun· 
rempia asuinrakennuksia kive tii, ulkohuoneita, au
noja, tavarasuojia, veturitalleja, ve itorneja, kor
jauspajoja, auto uojia, vara torakennuksia sekii 
usoita huoltorakennuksia. Yhtecnsa on v. 1952 tyon 
alia ollut n. 1 6 huonetta ja 51 keittiota sekii 40 
yopymi.- ja yksityishuonetta liikennetarkoituksiin. 
Tii.miin lisiiksi on huonerakennusjao to sa laadittu 
234 E"hdotusta tulevia rakennuksia varten, joista 
huomattavimmat ovat Kemijiirven ja Rovaniemen 
a.~ematalot, huoltorakennukset Oulun ja Pieksii.miien 
varikkoja varten, uudi rakcnnukset Hyvinkii..iin kes
kuskonepajaa varten. 

Turvalaitejaostossa laadittiin 86 turvalaitok en ja 
17 ticnri teyksen uudistus- ja tiiydennyssuunnitelmat, 
minkii lisiiksi kiisiteltiin 56 muuta opastinteknilli tii 
a~iaa. 

Erityi esti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia 
koskevat suunnitelmat: 

'l'iihtelii, Pohjankuru, Riintiimliki, Tampere (a, e
tinlaite II) , Rauma, Vehmainen, Ylivieska, Hanka
saln:ri, Metsii.kylii, Salosaari, Viiriilii, Kouvola (ase
tinJaitteet III ja V) , Hietant>n, Otava, Hiirola, Pit
kii.lahti ja alminen. 

Ylikiiytii.vien turvaami ·ta koske•ia tippuomi· ja 
Yaroitusopastinlaitoksia uunniteltiin mm. seuraavillf' 
liikennepaikoill!': 

Herttoniemi, Hyvinkiiii., Rauma ja Simo ( etelii· 
piiiin ylikliytiivii) . 

Turvalaito ten kiiyttoii varten laadittiin 61 asema
piirustuksella varustettua crikoi johtosiiiintoii, joista 
25 varmistuslukkolaitoksia ja 6 puomi· tai valo- ja 
iiii.ni varoituslaitoksia varteu. 

.Jaosto valvoi kaikkien turvalaitetoiden teknillistii 
puolta ja laati niitii varten 132 erikoispiirustusta 
sekii tarpeellisia asetinlaitekilpipii rustuksia 353 kpl. 

Uusia yleisiii rakennepiirustuksia valmistui 63 kpl. 
Sitiipaitsi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen ja 

tiil'kei m pi en erikoistarvi k keiden tilaamisesta tyopai
koille ja lurvalaitevarastoon ekii niid en tarkastuk
st>sta ja vastaanoto ta. 
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'Erityisesti mainittakoon uutcen 1. 3. 52 voimaan
tulleeseen juna.turvallisuussliiintoon sisii.ltyvien lukui
sien uusien merkkien rakennepiirustusten laatiminen 
ja niiden tilaaminen varastoon. 

G e o t e k n ill is en j a o s t o n t y o t j a t o i
rn en pit e e t ovat ko keneet samanlaatuisia tehtii.
vili ja olleet suunnilleen yhtii. laajat kuin aikai em
pinakin vnosina. 

Siltapaikkojen tutkimukset ova.t tlinii. vuonna koh
distuneet miltei yksinomaan vanhoihin siltoihin, 
joissa on huomattu heikkouden merkkejii. tai milloin 
on ollut kysymys sillan uusimisesta tai levittii.mi
sestii. kaksoisraidetta varten. Vantaan sillalla, Pu
kinmii.en laiturin etellipuolella, suoritettiin tii.yden
tii.vili tutkimuksia tarpeellisen paalupituuden mliii.
riiiimiseksi. Suunnitellun kiskojalau noston joh
dosta suoritettiin tutkimuksia Salmenvirran silta
paikalla, Haminan pohjoispuolella, missii. heikkou
den merkkejii. myoskin oli havaittu sillassa. Vauaja
veden siltapaikalla, Hlimeenlinnan pohjoispuolella, 
tutkittiin pobj asuh teet sillan levittii.mistli silmlillli 
pitii.eJL Kaksoisraiteen rakentamisen yhteydessii. tar
peelliseksi tulleen sillan levittiimisen takia uoritet
tiin pohjatutkimuk ia myoskin Lontilaujoen silta
paikalla Toijalan eteHipuolella. Kouvolan-Kuopion 
radalla tut1.-ittiin pohjasuheet Heimolanjoen silta
paikalla, ratao alia Kalvit a-Haukivuori, suunnitel
lun joen perkauksen johdo ta. Rivinkarin ja Veitsi
luodon vlilillii, Kemin liiheisyydessli, suoritettiin tut
kimuk ia uutta siltaa varten. 

Yli- ja alik~~lkusiUasuunnitelmia varten suoritet
tiin tutkimuksia Rovaniemen, Hlimeenlinnan ja Rii
himiien ratapihoilla, jolloin kySymyksessii. oli yli
kulku illat, sekii. Seiniijoen, Jiirvcnpii.ii.n ja Lahden 
ratapihoilla ehdotettuja uusia alikulk"ll iltoja varten. 
Seiniijoella ja Jarvenpiiii.ssa tutkittiin myoskin poh
jasuhteet jalankul1.-usiltoja varten. 

Rumpupaikoilla suoritettiin tutkimuk ia rumpujen 
pidentii.mistii. silmlillapitaen =· neljlilla rumpupai
kalla Kouvolan-Kotkan radalla seka yhdellii. rumpu
paikalla Lappeenrannan ratapihalla. Ratapenkereen 
nostosuunuitelman yhteydes a tutkittiin pohjasuhteet 
eriiii.llli rumpupaikalla Salon itlipuolella, jossa rumpu 
painumisen ja halkeilemisen tak-ia oli uusittava. 

iista tutkimuksista, jotka on uoritettu uusia 
mkennuksia varten, mainittakoon tutkimukset uutta 
asuinrakennusta, huolto- ja korjauspajarakennusta 
sekii pumppulmonetta vartcn Piekslimaellii, huolto
rakennusta varten Mikkelissa, asemarakennusta ja 

tavaramakasiinia varten Me sukylii sa sel<a . ah.kota
Joa varten Helsingissa. Pasilassa ja Kouvolassa 
suoritettiin tliydentii.vili tutkimuksia veturitallien 
laajennusta silmiillii.pitiien ja Raumalla tutkittiin 
veturitallin seinien halkeamisen syitii ja korjaus
mahdollisuuk ia. Myllykoskella, Inkeroisissa ja Ky
mi sa suoritettiin tutkimuksia tavaramakasiiniraken
nusten painumisen johdosta. Imatralla tutkittiin 
pohjasuhteet kahta valonheitinpylviistii varten ja 
Hel ingissii. opastinlaitetta varten. 

Ratapenker eiden varmm~tta koskevat tutkimukset 
ovat muodostaneet tii.rkeiin o an jaoston toistii.. Tiil
laisia tutkimuksia on suoritcttu Rivin.karin-Veitsi
luodon yhdysradalla Kemin lii.heisyydessa sekii Perli
liinlahden ja Olkkolau satamaradoilla Jiimsan lahei
syyde sli. Laajoja tutkimuksia on amoin suoritettu 
Inkeroisten-Haminan radalla, osaksi suunnitellun 
tasau viivan muutoksen ja siita johtuvan rautatie
penkereen koroituksen johdosta (etenkin rataosalla 
Metsiik-ylii-Hamina), osaksi taas suunniteltujen ra
taoikai ujen yhteydessii (rataosalla Liikkala-Metsii.
kylii.) . Salmenkyllin ratapihalla suoritettiin tutkimuk
sia ratapil1an laajentamista silmii.lliipitiien. Peh
meiilla maapohjalla olevi n ratapenkereiden ehd. ko
roituksen yhteydessli suoritettiin lisaksi tutkimuk
sia Viittamiien suolla, Kuusanla=en ratapenke
reellii. (rataosa Kouvola-Harju), Myllykosken rata
pillalla, nk. Ylhiiisten ratapenkercellli Salon itiipuo
lella eka Holhonsuolla ja Siirkisuolla Kaurilan
.J oensuun radalla (Jan 592-km 596). 

Rautatieleikkauksissa, joi . a luiskien liikkuminen 
on aiheuttauut huolia, suoritettiin tutkimuksia =· 
Varesvuoren leikkauksessa Salon llinsipuolella (ke
vaiilla v. 1952 sattunut vieremii) sekii. muutamissa 
leikkauksissa Jii.msiin liil1eisyydessli (=. ns. Piin
kiilii.n leik kauksessa) . 

Suunniteltua laajaa polttoainevara tokenttii.ii var
ten 'furussa ail<aisemmin suoritettuja tutkimuksia 
on taydennetty ja laadittu salaoja-suunnitelma ken
tan kuivattamiseksi. Ylivieskassa on suoritettu tut
kimuksia pumppuhuoneen. uuclen kokoojakaivon pai
kan ja sumuuden selvittamiseksi. 

Tulokset niistii. laajaperiiisistii. tutkimuksista, joita 
jo aikaisemmin, mutta erikoisesti viime vuosina on 
suoritettu maapohjan kantokyvyn ja tapahtuneidcn 
sortumien selvittarniseksi, on koottu ja aineiston 
muokkausta jatkettu. Tutkimustulokset julkaistaueen 
tulevan vuoden aikana jaoston tiedoituksena n:o 4. 

Lopuksi mainittakoon, ett.'i. jaoston laboratoriossa 
on tutkittu sepeliii ja soraa eri tarkoituksiin. 

RA UTAT I ERA KENN UK SET. 

Rauta.tierakennukset. 

Vuonna 1952 jatkettiin toitli Kontiomiien-Tai
valkosken, Suolahden-Haapajiirven, Oriveden-Jii.m
sii.n ja Murtomii.en-Otanmlien rautatierakennuksilla, 
joiden lisiiksi suoritettiin vuonna 1944 aloitettua so-

dassa tuhottujen Pohjois-Suomen ratojen jiilleenra· 
kentamista. Vielii. aloitettiin syys-lokakuun vaih
teessa tyot Vihanuin kaivosratarakennuk ella. Joen
suun-Koveron ja Siilinjlirven-Juankosken ratojen 
tyot ovat kertomusvuocleu aikana olleet keskeyty
neinli. 
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Varoja kiiytettiin ja toitii suoritettiin rautatiera
kennuksilla ja muilla rautatierakennusosaston alai
Billa tyopaikoilla seuraavasti: 

K ontiomi.ien--Taivalkosken rautatierakennus. 

Tiista 153 km pituisesta radasta, joka sisiiltyi 20 
piiiviinii huhtikuuta 1934 annettuun lakiin rautatie
rakennuksista vuosina 1934--1938, ja jonka raken
nu tyot aloitettiin v. 1934, liitettiin 1 piiiviina jou
lukuuta 1939 rataverkkoon 46 km pituinen rataosa 
Kontiomaki-Hyryn almi. Rakennustoiden v. 1949 
alkanut jatkaminen rataosalla Hyrynsalmi-Pesio
kylii-Suomussalmi on sen jiilkeen edistynyt niin, 
etta 1 piiiviini.i. joulukuuta 1952 17.7 km pitninen 
rataosa Hyrynsalmi-Laaja 1uovutettiin viiliaikai
selle y1eiselle liikenteelle. Vuoden 1952 aikana ovat 
rautatierakennuksen pi.i.iiasiallisimmat tyokohteet o1-
leet rataosan Pesiokyli.i.-Suomussalmi pengerrystyot, 
rataosan Laaja-Pesiokyla kiskottaminen ja penger
vajauksien tiiytto Hyryn. almen-Laajan viilillii. 

TyOiaii 

Pengerrystyot: 

Varojen kiiytto: 
Siirtynyt vuodelta 1951, 19 Pl. 

I: 16 .................... . 
Myonnetty vuodelle 1952, 19 Pl. 

I: 8 .................... .. 

Kiiytetty vuonna 1952 ....... . 
Siirtyy vuodelle 1953 ..... . . . 

Tyollisyyden turvaaminen: 
Varattu vuonna 1952 maksetta

via vuoden 1951 menoja var-
ten 19 Pl. V: 1/ 1951 ..... . 

Ki.i.ytetty v. 1952 ........... . 

Suoritetut tyot: 

mk 2 692 996:-

" 250 000 000:
mk 252 692 996 : -

" 218141838:
mk 34 551158:-

mk 33 720:-

" 
33 720:-

P e n g e r r y s t y o t. Pengerrystoitii on suoritettu 
ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1952 seki.i. rautatie
rakennuksen alusta lukien seuraavasti: 

v. 1952 Paljous 
1---'----.~------1 vv.1934-lll52 

Paljous Kustannus 
mk 

Rata-alueen raivausta ......... . . . ............ . ........ . ....... . 298 225 
Laskuojien kaivua ....... . ................................ . ... . 2 817m3 769 328 53 694m3 

Maata ojista penkereeseen . . .... . . . ..... . ........ . ............ . . 4 529 )) 1 029 305 126148 l) 

& sivuun ... . ..... . ..................... . .......... . 3 277 720 670 48 393 )) 

rataleikkauksista penkereeseen ..... . ........... . .... . .... . 21994 )) 22 372 411 746 352 )) 

» ~ sivuun ........................ . ....... . 270 » 346 605 40 824 )) 

Lisamaata penkereeseen ...... . ... . ...................... · ...... . 
» >) normaaliradan junilla ... . .. . ............ . . 

4151 l) 1 725 744 192 292 » 
45148 21 215 027 . 227 585 )) 

Rataleikkauksien ojineen louhimista ............................ . 817 2 511022 50 483 )) 

Maakivien lohimista ......................... . ............. . .. . 269 l) 211139 17 32 )) 

Penkercen alustan vahvistamista ..... . ......................... . 223 536 
Tuki- ja keilamuuria .............. . ... . ....................... . 44 » 506 702 10 371 >) 

Kiviverhousta ....................... . ............... . .... . .. . 74m2 67 390 21 464m2 

Multa-, turve- ja soraverhousta ................................ . 375 537 )) 

Salaojaa ...................... . ............ . ............. . ... . 1 515 Ill 

Piiiillysrakenne: 

Raidesoraa normaaliradan junilla 

R u m m u t j a s i II a t. Yksi rumpu valmistui. 
Salmijoen levysilta, jm 12.0 m, p1 3 361, valmistui, 
samaten Hiidenjoen kiviholvisilta va 6.0 m, pl 3 639. 

P i.i. i.i. 11 y s r a k e n n e. Piiiiraidetta naulattiin 
uusilla 30 kg/ m kiskoilla 7 760 m ja vanhoilla 22 343 
kg/m kiskoilla 1 384 m sekii sivuraidetta vanhoilla 
43 567 kg/ m kiskoilla Hallavaaras a, Laajassa ja 
Pesiokyliissii yhteensii 800 m. Vaihteita naulattiin 
em. liikennepaikoilla yhteensii 7 kpl. Raiteen tuke
mista ja oikomista suoritettiin Hyrynjiirven ja Laa
jan viilillii. Alustava sorastus tehtiin Pesiokyliiiin 
saakka. 

Aitaukset, tiet ja tasoitu .kset. Laa
jan liikennepaikan tulotien pohjaa tasoitettiin seka 
saman liikennepaikan alueella suoritettiin tayttotOitii. 

Huon era ken n u k set. Tilapaisia ma,joitus-
parakkeja pystytettiin 3 kpl. · 

20 576m3 7 361139 

Vies t i I a it t e e t. Hyrynsalmen-Laajan vii1ille 
vedettiin puhelinlinja. 

R a d a n v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t . Laa
jan henkilolaiturin teko aloitettiin. Hal1avaaran 
vaihteet varustettiin varmistuslukoilla. 

Suolahden-H aapajiirven mutatiemkennus. 

Suolahden-Haapajiirven 171 km pituisella radalla, 
jonka rakentamisesta piii.i.tettiin 20 paiviinii huhti
kuuta 1934 annetulla lailla rautatierakennuksista 
vuosina 1934--1938 ja josta Suolahden-.A.iinekosken 
7 km pituinen osa on 1 piiiviista toukokuuta 1943 
lukien ollut avattuna liikenteelle, jatkettiin vuonna 
1938 aloitettuja toitii vuonna 1952 rataosilla .A.ane
koski-Saarijiirvi ja Pihtipudas-Haapaji.i.rvi sekii 
Suolahden uudella asemalla. 
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Varojen ka ytto: 

Siirtynyt vuodelta 1951, 19 Pl. 
I: 16 . .. ..... . . . .. ....... . 

Myonnetty vuodcllc 1952, 19 Pl. 
I: 8 ... ..... ... ... . .. .. .. . 

Kiiytetty vuonna 1952 ...... . 

Siirtyy nwdrlle 1953 . . . .. .. . 

Tyiilaji 

Pengerrystyot: 

mk 3 933 002:-

190 000 000: -

mk 193 933 002: -
" 184917311: -

mk 9 015 691:-

Laskuojicn kaivua .................................. . 
Maata ojista penkereeseen . ..... . ..... . .............. . 

sivuun ..... . . . . ..... .... .. . . .. . ... ..... . 
rataleikkauksista penkeree een ... ........ . . . ... . 

•> » sivuun .... . .. . .... . . . . ....... . 
Lisiimaata pcnkereeseen .... . ......... . .............. . 

» » normaaliradan junilla . . ........ . 
Hivu- ja laskuojien louhimista ....... . . . .. .. . .. . . . ..... . 
Rataleikkauksien ojineen louhimi ta . ................ . 
Maakivien louhimista ... .... ..... . .... . . .. ... .. ...... . 
'~~~~~- ja keilammuia .... .... .............. . ..... . ... . 
h.JvJverhousta . . . .. . . .... . .... . .... .. ..... .. . ....... . 
Multa-, turve- ja soraverhousta . ..... . .. . ..... . .. . ..... . 

~~~~~~to;t·:::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ptiiillysraken.ne: 

R aidesoraa ennen kiskotust;~ ......... . ....... .. ... . . . . 
» normaaliradan junilla ...... . . .. ... . .. .... . . 

Scpelin tekoa ja sepeliiintiii . . .. . .. .. . .. . . .... .. .. . .... . 

R u n1 m u t j a ;; ill a t. Rumpuja valmistui i 
kpl. .Aiinekosken 2H m pituinE'n tedisbE'tonineu ran· 
tatiesilta pl 416 + 10 m, valmL tui lopullise ti ja 

alkinsalmen jm 60 + 16 m pl 65 + 6.2 m sekii. 
Naarakosken jm H + 40 + 14 m pl 714 + 8 m 
teriiksisten ratasiltojen maatnct ja virtapilarit ra· 
kennettiin valrniiksi. U usimajol'U, Rimminjoen, Pa· 
juperanojan ja L ohljoen terasbetonikantisten rata· 
siltojen perustukset rakennettiin. Kotakenniiiintien 
katusi1ta va 7.0 m, p1 43-J. + 4.0 m rakenn!'ttiin val· 
miiksi. 

P a a 11 y s r a k c n n <' . Piiii.raidetta naulatti in 
seka alu tavasti tu ttiin ja oiottiin 1 700 m. Yksi 
vaihde naulattiin. 

A i t a u k s t, t i c t j a t a s o i t u k s e t. .Aii.ne· 
l<o ken aseman tulotiet luovutettiin kauppa1an hoi· 
toon. uolahden uuden aseman tulotie pohjattiin. 
Hietaman tulotien rakentamista jatkettiin _ja Paran
talan ekii Luman tuloteiclen rakentaruinen aloitet
tiin. Tiensiirto pl 1 050-1 075 Hietama.lla aatiin 

Tyollisn·llen turvaaminen: 
MyonJH>tty vuo lelle 1952, 1 !l Pl. 

V: 1 . .. .... . ......... .... . 
Kiiytett.'· vuonna 1952 ....... . 
.Jii iinno~ . ...... .. ..... . .. : .· .. 

• uoritctut tyot: 

mk 

" mk 

76 800 000: -
63 951279: -
]2 84 721:-

Pen gerry t yo t. Pengerrystoitii on suoritettu 
ja raidesorna kuljetettu vuonua 1952 sekii rautati.c
rakennukseu alu ta lukien uraavasti: 

, .. 1952 Paljous ---'-----.,-------1 vv. 1934-1952 Paljous Ku tannus 

4 422m3 

2 439 >) 

4 500 )~ 
0134 >) 

21 988 •> 
6 594 I) 

610 >) 

108 
5 695 
4 708 ~~ 
2 067 ~) 

7 2m2 

6 7 5 ~) 
360m 

120m3 

3 454 I) 

285 I) 

mk 

1943 446 
112 115 
1328188 

50 452 84 
12 017 543 
2 305 454 

309 947 
189 474 

11352 075 
3 009 747 
5 240 532 

544 573 
690 57 
352 5 9 

66 643 
483177 
167 261 

21267m3 

39 874 I) 

15 060 I) 

589 654 ~ 
69 63 

126 129 * 
52 036 ~) 

569 
24 287 
75 703 » 

7169 I) 

5 695m2 

38 542 I) 

1893m 
158m3 

120m3 

90 641 » 
285 ~~ 

valiaikaisecn kayttokuntoon ja Pamntalan tiensiitTOJt 
pl 1120 pengerrystyot suo1·itettiin. Ta oitu toita 
suoritE'ttiin uolahd en, Parantalan, Hietaman ja Ku
misevan liikeJmepaikoilla. Kotakenniiantien ja Kou
lukadun siltapenkereet .A iineko. kella va lmistui yat. 

II u one rake n n u k set. Suolahden uusi asc· 
marakennus valruistui. HiE'taman laiturituvan peru · 
tustyot aloitettiin . Parantalan yhllen perhcen ja 
Saarijiit·ven neljiin perh€'en asuinrakennukset valmis
t uivat maalauksia vaille. Parantalassa valmistui 
eraitii. talousrakennuksia. Suolahden tavarasuojan 
rakentaminen a.loitettiiu ja Saarijiirven tavarasuoja 
valmistui maalauksia vaill . Huoltorakennuk et val· 
mistuivat .Aanekoskella sekii SaarijarvelJ a. Va1iai· 
kaisia majoitu rakennuk ia pystytettiin Kuruisevallc 
ja Pihtiputaalle. 

R a d a n v a r u s t c e t j a t a r v i k k e e t. Haa · 
pajiirven kiiii.ntolavan perustukset ja kehiimuurit be· 
tonoitiin. Suolahden uuclellc asemaJlc rakE'nnettiin 
h!'nkilii· ja kuonnauslaituri. 
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01·iveden-J iimsiin muta.tirmkennus. 

Radan rakentaminen oli piiiitetty 3 piiiviinii kesii
kuuta 1938 annetul la lailla rautatierakennuk ista 
vuosina 1938-1946. Radan pituus on 56 .km ja sii
hen llittyvien Jiimsiin-Jiim iinko~k n tehuasradan 
pituus 4 km sekii Olkkolan satamaradan 7 km. Mar
raskuussa 1938 aloitettuja toitii jatkettiiu v. 1952 
ja 1. 8. 1952 lukien voitiin Olkkolan satamarata ja 
Perhliinlahden satamaraide avata viiliaikai elle koko
vaunukuormaliikenteelle, joten rautatie kokonaisuu
d.Q:._aan tuli kiiyttokuntoou. Ratao a Eviijlirvi-Jiim-
iinkoski, josta rataosa Evajii.rvi-Jii.mRii. on 15. 7. 

1950 Iukien ja ratao a Jii.m ii.-Jiimsiinkoski l . 7. 
1951 Iukien ollut liitettynii valmiisiin ratoihin ja 
avattuna yleiselle Iiikenteelle, Iuovutettiin 1. 12. 1952 
lukien rataosa ton l10itoon jii.ii.clen rautatier~tkennus
osastolle vielii er!iitii. jiilkitoitii.. 

Orivedcn-Jiim iin radan rakennustoideu juhlalli
et pii.ii.ttii.jai t pidettiin 10 piiiviinii. lokakuuta 1952. 

TyOlaji 

Pengerrystyi:it: 

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

~ $ sivuun . .......... . .. ......... .... . ..... . 
& rataleikkauksista penkereeseen .... .... .. .. ..... . 
~ $ sivuun ... ..... ..... . ......... . 

Lisiimaata penkereeseen .. .. . . . . . .. . .. ............... . 
& 3 normaaliradan juni lla ...... .... . 

Sivu- ja laskuojien louhimista .. .. .. ..... ...... ........ . 
Rataleikkauksien ojineen louhimista ........... ... ..... . 
Maalrivien louhimi ta .............. ...... .... ........ . 
Penkereen alustan vahvistamista •............ .. ........ 
Tuki- ja keilamuuria ....... ... .... ....... ......... ... . 
Kiviverhousta . .. ... .................... ..... ... . ... . 
MuJta-, turve- ja oraverho usta ...... ...... .... ..... .. . 
Salaojaa .... ................. . .............. .. . . ... . 
Kiviheittoa .............. ...... . . ......... .......... . 

Piiiillyst·akenne: 

Raidesoraa normaaliradan jnnilla ... ........... . .. .. .. . 

Rum m u t j a s i II at. Olkkolan . atamaradalla 
valmistui yksi kivirumpu ja betoniputkirummut Pe
riiliinlahden raiteella ja Jii.msii.nko ken ratapihalla. 

P ii. ii 11 y s rake nne. Piiiiraidetta naulattiin vii
lillii. .Tii.msii.-0lkkolan satama 5 892 m ja Periiliin· 
lahden raidetta 736 m sekii. sivmaiteita yhteensii. 
2 11 m Olkkolan atamassa, Periiliinlahden raiteella, 
Orivcdellii., Jiimsii.ssii ja Jiimsiinkoskella. 

A i tau k s e t j a tie t. Oriveclen aseman tulotien 
siirto, tiensiirto Liinkipohjan liikennepaikalla ja 
.Tiimsiin-Lahden maantiensiirto Jiimsiissii. valmistni· 
vat. Evii.jiirven tien iirtotoitii. sekii Nytkymen tulo
tietyotii. jatkettiin ja Jiimsiinkosken kuormausalue
teiden rakentaminen aloitettiin. Liikennepaikkojen 
ympiirysaitaa rakennettiin 2 820 m. 

Huon era ken n u k set. Liinkipohjan pysii.kki
rakennus vuorattiin ja ml).alattiin. Jiin1~iissii. raken-

3 1803-54 

Varoj en kiiytto: 
Siirtynyt vuoclelta 1951, 19 Pl. 

I : 16 ............... .. ... . 
Myonnetty vuoclelle 1952, 19 Pl. 

I: 8 .. ............ . .... . . . 
Myonnetty vuodelle 1952, 19 Pl. 

I: 9 ... .............. .... . 

Kii.ytetty vuonna 1952 

, iirtyy vuodelle 1953 

Buoritetut tyot : 

mk 11740 607:-

" 
203 500 000: -

" 
35 000 000:-

mk 250 240 607: -

" 
191 261740:-

mk 58 978 867:-

P e n g e r r y sty o t. Pengcrrystoitii. jatkettiin ra
taosalla Evajii.rvi-Jii.m ii.nkoski ja Olkkolan satama
raclalla. 

Pengerrystoitii. on uoritettu ja raiclesoraa kulje
tettu v. 1952 sekii. rautatierakennuk en a lusta lukien 
seuraava ti: 

v. 1952 Paljous 1-.:..._;:.:....:_ _ ____ --,--1 _______ 1 vv. 1938-1952 
Paljous Kustannus 

4 062m3 

1387 >) 

35 882 >) 

34 629 » 
6 920 >) 

124 993 >) 

129 )) 
7 172 » 

13 >> 

144 >) 

184m2 

3 756 >) 

115m 
50m3 

80 879 >) 

mk 

94 093 
613194 
17 940 

784 011 
15 927 736 
5 857 158 
3 538 745 

33 457 361 
265106 

14 907 590 
6 658 

203 388 
607 263 
110 860 
385 938 
96 859 
11500 

13 244 754 

50 726m3 

72 161 )) 
31335 >) 

821056 )) 
102 960 )) 
164 201 )) 
712 346 >) 

4191 )) 
308 258 l) 

53 381 >) 

2 483 >) 

10 507m2 

116 520 )) 
1433m 
3 027 m3 

nettiin 2 perheen asunto ulkorakemlUksineen. Jii.m-
ii.nkoskella rakennettiin pysii.kkirakennus, 4 perheen 

asuinrakennus ja lepohuonerakennus kaikki ulkora
kennuksineen. .Tii.msii.nkosken veturitalli saatiin vesi
kattoon. 

R ad an varus t ee t j a tar vi k k e e t . Jii.m
siinko kella rakennettiin kii.iintolavan kuoppa sekii 
henkilo- ja kuormauslaiturit. Ratapihan ulkovalais
tus valmistui .Tiimsii.nkoskella. 

J oensuun-Kovet·on mutatiem'kenm~s . 
.Toensuun-Koveron 44.4 km pitkiin, tyottomyys

toinii. aloitetun rautatierakennuksen, jonka rakenta
mise ta Ecluskunta 11 piiiviinii. marraskuuta 1949 oli 
tehnyt piiiitoksen, ainoaksi tyokohteeksi jiii kulkulai
tosten ja yleisten toiden ministerion 25 pii.ivii.nii 
marraskuuta 1951 antaman rakennustoiden keskeyt-
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tamispaii.toksen jiiJkeen Lappeenrannan-.Joensuun 
maantielle radan pl 181 + 16.1 m kohdalle tulevan 
ylikulkusillan rakentaminen. 

Varojen kaytto: 

Tyollisyyden turvaaminen: 
Varattu vuonna 1952 maksetta· 

via vuoden 1951 menoja var· 
ten, 19 Pl. V: 1 ....... . . . mk 127 470:-

Myonnetty vuoclelle 1952, 19 Pl. 
V: 1 ........... ..... . .... . 

" 
6 623150 : -

mk 6 750 620:-
6 638 891:-Kaytetty vuonna 1952 . . . . . . . . , 

--~-------------
.Jaannos mk 111729:-

Siilinjii1·vcn-J uankosken ra1~tatierakennus. 

Rakennustyot talla 42.6 km pituisella tyottomyys
toinii. aloitetulla radalla, jonka rakentamisesta Edus
kunta oli tehnyt piiatoksen 11 pii.ivii.nii. marraskuuta 
1949, ovat olleet kertomusvuoden aikana kulkulaitos
ten ja yleisten tOiden ministerion 25 paivii.nii. mar
raskuuta 1951 antaman lopettamispii~toksen mukai-
esti keskeytyneinii.. Rautatierakennuksen vuoden 

1952 aikaiset viihiiiset menot aiheutuvat varastojen 
hoidosta. 

Varojen kaytto: 

Tyollisyyden turvaaminen : 
Varattu vuonna 1952 maksetta

via vuoden 1951 roenoja var-
ten, 19 Pl. V: 1 . ....... . . 

Myonnetty vuodelle 1952, 19 Pl. 
V: 1 ........ . ............ . 

mk 

" 
mk 

73 6H:-

377 850:-

451464:-
Kii.ytetty vuonna 1952 . . . . . . , 192 991: -

--~-------------
Jaii.nnos mk 258 473:-

Tyolail 

Pengerrystyot: 

Rata-alueen raivausta ........... . ..... . .. . ..... . .... . 
Laskuojien kaivua ja jarjestelya ...................... . 
Maata ojista penkereeseen .... . . . .......... .. . ... . ... . 

•> sivuun ........ . ........................ . 
rataleikkauksista penkereeseen ..... . .......... . . 

>> » sivuun . . ............ . ........ . 
Lis am aata penkereeseen . . . . . .... . .... . . ... ... .. ..... . 

•> » normaaliradan junilla ......... . . 
Ojien louhimista ................ . ... . .. . ....... . .. .. . 
Rataleikkauksien louhi.mista .......................... . 
Maakivien louhimista . . .... . ............. .. ... .. ... . . . 
Penkereen alustan vahvistamista ........ . .... ..... ... . . 
Kiviverhousta . . . . . ........ . ..... . .. . . .. ....... . . . .. . 

P iiiilly srakenne: 

Raidesoraa ennen kiskotusta ......................... . 
normaaliradan j unilla . . ...... . .... .. . .... . . 

M 111·tomiien-Otanmiien 1·autatim·akenn1bS. 

Murtomiien-Otanmaen 26.1 km pituisen radan, 
jonka aloittamisesta Eduskunta piiatti 13 piiivanii. 
kesakuuta 1951, rakennustyot aloitettiin 1 piiiviinii. 
heiniikuuta 1951. Konetyota tehokkaasti pengerrys
tyossa kiiyttaen ja 3 viiliaikaista pukldsiltaa raken
taen saatiin rata 1 piiiviiiin toukokuuta 1952 men
nessa, asetetun tavoitteen mukaisesti, kiskotetuksi ja 
tuetuksi auttavaan liikennekuntoon ja toukokuussa 
avatuksi 24 km matkalla viiliaikaiselle kokovaunu
kuormaliikenteelle. Paatoina v. 1952 suoritetun kis· 
kotustyon jii.lkeen ovat olleet radan pengerrys- ja 
sorastustyot. 

Varojen kii.ytto: 

Siirtynyt vuodelta 1951, 19 Pl. 
I: 16 .................... . 

Myonnetty vuodelle 1952, 19 Pl. 
I: 8 ................. . · ·. · 

Kii.ytetty vuonna 1952 ....... . 

Siirtyy vuodelle 1953 ....... . 
Tyollisyyden turvaaminen: 

Varattu vuonna 1952 maksetta
via vuoden 1951 menoja vai·-
ten, 19 Pl. V: 1 .. . ...... . 

Myonnetty vuodelle 1952, 19 Pl. 
V: 1 ...... . .............. . 

Kaytetty vuonna 1952 .. ..... . 

Suoritetut tyot: 

mk 5 676 102:--

" 350 000 000:

mk 355 676 102: -
" 342 861513:-

rok 12 814 589: -

rok 117 578 : -

" 
22 500 000:-

mk 22 617 578:-

" 
22 617 578:-

P e n g e r r y s t y o t. PengerrystOitii on suoritettu 
ja raidesoraa kuljetettu v. 1952 ja rautatieraken
nuksen alusta lukien seuraavasti: 

v. 1952 Paljous 1-":....:::.::.:: ________ ,1 ____________ 1 vv.l951-1952 

Paljous Ku tannus 
mk 

7 271m3 

1 910 >) 

17 093 
101 275 )) 

8 921 >) 

7 656 » 
78 874 

246 
14 921 >) 

1 666 )) 

924m2 

164m3 

5 637 >) 

132 554 
5 602 775 

894 895 
5190 857 

79 257 918 
3124 248 
4 399 600 

68 204 063 
541458 

32 283 990 
1419 704 

4600 
634 761 

130 315 
5 277 491 

7 608m3 

2 055 
17 593 

118 597 >) 

9 914 )} 
7 656 >} 

80 753 )} 
246 )) 

15 811 )) 
2 026 >) 

924m2 

164m3 

5 637 >) 



-19-

Rum m u t j a s iII at. K.ivi· ja betoniputki· 
rumpuja rakennettiin yhteensa 10 kpl. Valiaikaisia 
pukkisiltoja rakennettiin 3 kpl. Kahden ratasillan 
kaivuutyot aioitettiin. 

P a a II y s r a k e n n e. Piiaraidetta ·naulattiin 
vanhoilla, myohe=in 30 kg/m uusiin ratakiskoihin 
vaihdettavilla 22 343 kg/m kiskoilla 24.8 km ja niin· 
ikiiiin vanhoilla 43 567 kg/ m kiskoilla 1.3 km. Vaih· 
teita naulattiin 14 kpl. 

Huon era ken n u k set. Murtomaellii. raken· 
nettiin 4 perheen asuinrakennus ulkorakennuksineen 
ja kellareineen. .Joukko valiaikaisia majoitus· ja 
huoltorakennuksia rakennettiin. 

Vies t i 1 a itt e e t. Mw·tomii.en-Otanmaen vii.li· 
nen puhelinlinja rakennettiin. 

Vihannin Jcaivosratamkennus. 
Vihannin kaivosradalla, jonka pituus Vihannin 

aseman keskeitii. kaivosalueen rajalle on 11.84 km, 
ja jonka suunnan valtioneuvosto vahvi ti 11 piiivii.na 
syyskuuta 1952, rakennustyot aloitettiin vaitioneuvos· 
ton 3 pii.ivana lokakuuta 1952 antaman rakentamis· 
pii.iitOksen mukaisesti syys-Iokakuun vaihteessa tyol
lisyyden turvaamiseksi 1 . 9. 1952 myonnetyn 5.0 
milj. markan maararahan turvin. 

Rakennustoiden rahoittamisesta tehtiin 19. 11. 1952 
kulkulaitosten ja yicisten tiiiden ministerion ja 
Outokumpu Oy:n va1illa sopimus, jossa va1tion piiii· 
asiallisesti rahtihyvityksina suoritettavaksi osuudeksi 
sovittiin enintiian 50 % kokonaiskustannuksista. 

Rakennustyot edistyivat niin, etta rata saatiin 
aiustavaan liikennekuntoon 15 paivanii. joulukuuta 
1952. Rwnmut seka .A.lpuanjoen yiitys jarjestettiin 
aluksi valiaikaisilla rakenteilla. 

Varojen kaytto: 
'fyollisyyden turvaaminen: 

Myonnetty vuodelle 1952, 19 Pl. 
V: 1 .......... . .. · ........ . . mk 5 000 000:-

4 093 563:-Kaytetty vuonna 1952 . . . . . . . . . , 
.Jii.iinnos ........... . .......... - m-'-';-k--;;9"'06;:-. -::-4"'37:;-:-

E r i n a i s t e n v e I a 11 i s-
ten j a velkoj a in tili: 

Outokumpu Oy: kii.ytetty v. 1952 mk 85 195 473: -

Suoritetut tyot : 
P eng e r r y s t y o t. Pengerrystoitii. suoritettiin v. 

1952 seuraavasti: 

Tyolaji 

Rata-alueen raivausta ... . 
l\1aata ojista sivuun . . ... . 

rataleikkauksista 
penkereeseen ..... . 

* rataleikkauk. sivuun 
Lisamaata penkereescen ... 

» penkerceseen 
normaaliradan junilla .. . 

l\1aakivien louhimista .... . 

I Paljous 

14 377 ha 
966m3 

13 690 » 
2 101 )) 
3188 >) 

1860 » 

I 
Kustannus 
mk 

567 953 
110 671 

5 558101 
87 631 

1 054 169 
334 279 

730 588 

Pa ally s rake nne. Raidetta naulattiin Vihan· 
nin asemalta kaivosalueen rajalle 11 250 m sekii. kai· 
vosalueella erikseen tehdyn raiderakennussopimuksen 
:mukaan 1150 m. Vaihteita naulattiin 3 kpl. 

Pohjois-Suomen mtojen Jcorjaulcset. 

Vuonna 1952 jatkettiin v. 1944 a1oitettuja ratojen 
korjaustoita 7. ja 8. ratajaksojen sekii. Kontiomaen
'faivalkosken rautatierakennuksen alueella ja niiden 
toimesta. 

Vuonna 1951 saavutettiin normaa1i liikennoimis· 
mahdollisuus kaikilla jiilleenrakennetuil1a rataosilla 
tarkeimpien siltojen valmistuttua. Viela kertomus· 
vuoden aikana on jatkunut pienempien siitojen han· 
kinta ja asentaminen seka huonerakennus- ja kisko· 
tustyot, jaaden tiimiin jiilkeen suoritettavaksi paa· 
asiallisesti Rovaniemen ja Kemijarven asemataiojen 
rakentaminen, Kemijiirven-Sallan radan kiskotuksen 
uusiminen seka erinaiset tyot Kellose1an raja· 
asemalla. 

Varojen kaytto: 

Siirtynyt vuodelta 1951, 19 Pl. 
I: 18 .... .. .. . ............ . mk 172 875 590:-

Siirtynyt vuodeita 1951, 19 Pl. 
I: 17/ 1950 ................ . 

" 
10134 033:-

Myonnetty vuodelle 1952, 19 Pl. 
I: 11 .. . ...... . ........... . 

" 
175 000 000:-

mk 358 009 623: -
Kaytetty vuonna 1952 ....... . 

" 
305 153 567: -

Siirtyy vuodelle 1953 ........ . mk 52 856 056:-

Suoritetut tyot: 

Pen g e r r y s t yo t. Kcrtomusvuoden aikana on 
pengerry toita ollut kaynnissa vain vahai essa maa· 
riissa Kemijarven-8allan radalla. 

Rum m u t j a s i 11 at. 'l'eriisbetonikantisia sil-
toja valmistui v. 1952 kulues a seuraava ti: 

Heikanoja (rataosalla Kemi-Kauliranta) jm 3.0 m 
Koskenoja ( , , ) jm 6.0 m 
Pi1kasuonoja (rataosalla Oulu- Kemi) jm 3.6 m 
Terassiltoja asennettiin ja avattiin liikenteelle ker· 

tomusvuoden aikana seuraavasti: 
Vikajoki I: n 32.73 m jm ristikkosilta (rataosalla 

Rovaniemi-Kemijarvi) avattiin liikenteelle 24. 1. 
1952. 

Vikajoki II:n 42.o m jm ristikkosilta (rataosalla 
Rovaniemi-Kemijiirvi) samoin 26. 2. 1952. 

Misijoen 32.73 m jm ristikkosilta (rataosalla Rova
niemi-Kemijarvi) samoin 14. 3. 52. 

Kii. manjoen 60.o m jm ristikkosilta (rataosalla 
Kemijarvi-Kelloselkii.) samoin 16. 5. 1952. 

Kiehimii.joen 84.·0 m jm ristikkosi1ta (rataosalla 
Oulu-Kontiomii.ki) samoin 19. 7. 1952. 

Lisaksi suoritettiin kertomusvuoden aikana useiden 
aikaisemmin asennettujen terassi1tojen puhdistuksia 
ja maalauksia seka monilia siltapaikoilla iitatelinei· 
den purkamis· ja jii1kirai'vaustoita. 

P ii. a 11 y s r a ken n e. Raidesoraa kuljetettiin nor
maaliradan junilla 44 700 m3. Vanhoja 22,343 kg/m 
kiskoja vaihdettiin 30 kg/ m kiskoihin 4 470 m mat· 
kalla. 

A i tau k s e t j a tie t. Kuormausa1ueiden tasoi· 
tus· ja tictoita on tehty Rovaniemen, Kemijii.rven, 
Joutsijarven, Markajarven, Salmivaaran ja Kello· 
seliin 1iikennepaikoilla. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Rovaniemen sahkota
lon rakentaminen aloitettiin, vaunwniesten tyii· ja 
varastohuone tehtiin valmiiksi. Useiden liikennepaik
kojen asuin·, liikenne· ja ulkorakennuksissa suoritet· 
tiin laudoitus-, . sisustus· ja maalaustiiitii.. 
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R aut at i e t u t kim u k set: 

Varojen kii.ytto: 
Ra.uta.tietutkimukset. 

iirtynyt vuodelta 1951, 12 Pl. 
XII: 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 91 242:-

Myonnetty vuodelle 1952 ...... ·-·-~"-;-2,..-,570,o..,o,.,.o,o_: _ 
mk 3 418 242:-

Kii.ytetty vuonna 1952 . . . . . . . . . . 224 506: --....:..;,......,...,..,""",.,....Siirtyy vuodelle 1953 . . . . . . . . . . . mk 3 193 736: -

E1·iniiisten vclallisten ja ·velkojain tili Ot!tokumpu Oy. 

Lam pin aaren I'autatietutkimus: 
Kii.ytetty vuonna 1952 . . . . . . . . . . . . mk 55 507: -

uoritetut tutkimukset: 
Oulun--Kuu.sam.on radan ja Jfaanseli.in-Kuhmon 

mdan tutkimustyot oYat kt>rtomusvuoden aikaua ol-

leet pysii.hdyksissii.. Vain nii.istii aiheutuvia kcskus
hallinnon tOitii. on vuoden 1952 aikana suoritettu. 

Vihannin kaivosradan tutkimus. Tii.rnii. tii.y koneel
linen rau'tatietutkimus, joka tehtiin kcvii.ii.lHi 1952, 
suorit ttiin Outok"Umpu Oy:n pyynnostii. ja kustan
nuk ella yhtion Vihannin lmivosalueen saamiseksi ra
taverkon yhteyteen. Kilpuan ja Vihaturin liiketme
paikoilta erkanevista vaihtoehtoisista suunnista pii.ii.
dyttiin jii.lkimmii.iseltii. erkanevaan suuntaan jonka 
pituus on 11.84 km. 

Kltytetyt maltrlraha.t. 

Vuonna 1952 kii.ynnissii olleisiin rautatierakennuk
. iin ja radankorjauksiin triiden aloittamise ta alkaen 
vuosittain ja yhteensii kii.ytetyt rahamii.ii.rii.t samoin
kuin niihin ja rautatietutkimuk iin vuonna 1952 kii.y
tct)'-t varat ilmenevii.t seuraavasta tauluko ta. 

Vuosi . uolahti
Kontiomakl- Tlaapajiirvi 
Talvalkoski 

Orivesi
Jiimsil. Otanmakl Kovero 

I 

Murtomiik.i- Joensuu-

I 
, iilln]i(rvi
Juankoski 

I 
I 

Yihannju 
kalvosrata 

Pohj.- 'uomen 
radonkorj. 

vv. 1934-3 

29 912 353 
4 443 701 
3 867 966 
5 391173 
6 373 486 
4 031845 
3 958 285 

1 601382 491 053 

10 081 576 11 861 449 
6 333 69 16 931 2 1 
5 027 573 19 759 320 
6 348 92 19 493 313 
6 333 637 12 097 374 
4 050 136 14 468 874 
5 189 915 49 228 700 

11195 4 4 65 452 150 
8 529 765 80 948 931 

15 428 320 1 9 617 400 
989 757 132 613 904 2 5 250 322 

29 885 969 22 650 716 237 431 230 

I 

1938 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

123 342 409 267 274 717 226 064 328 80 961 910 
218 175 55 248 6 590 191 261 740 365 479 091 
474 6 5 680 957 528 512 1 420 357 465 446 441 001 

17 020 947 
171893 800 
84 255 733 

6 638 91 
279 09 3'71 

13 65126 
143 779 350 
96 066 871 

192 991 
253 904 33 

4 093 563 
4 093 563 

2 3 9 0 
296 997 93 
326 454 944 
339 537 032 
258 442 627 
365 733 237 
659 633 999 
429 736 746 
305 153 567 

2 984 574 070 

Yhteensii vtwnna 1952 

Rautatierakennukset ja radankorjaukset 1339 63 991 
224 506 Rantatietutkimukset ................... . ..... . 

IV. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN TARVEAINEKULUTUS, 
KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET. 

Liikkuva kalusto. Vuoden aikana valmistui kaksi 
uutta tavarajunaveturia. E:un liikentee tii. poi tettiin 
kaikkiaan 12 veturia, oli veturicn lukumii.ii.rii. vuoden 
lopussa 812 eli viisi vii.bemmii.n kuin cdellisen vuoden 
paii.ttyessii.. Moottorivaunuista poistettiin yk i liiken
teestii. Uusia raskaampia moottorivaunuja valnristui 
liikenteeseen 18 ja koko liikenteessii. oleva moottori
vaunukanta oli vuoden lopu a 33 kappaletta. 

I & II luokan makuuvaunuja valmistui v. 1952 
aikana kuusi, II & III luokan makuuvaunuja samoin 
kuusi kappaletta, II luokan piiivii.vaunuja kahdeksan 

ja III luokan pii..iviivaunuja 35 kappaletta, neliakseli
sia konduktoori- ja matkatavaravaunuja kymmenen, 
katettuja tavaravaunuja 288, sii.iliovaunuja 30, itse
tyhjentii.viii. soravaunuja 5, sepelinkuljetusvaunuja 6, 
po tivaunuja ja sii.iliovaunuja yksityi ille liiken· 
noitsijoille 70 kappaletta. 

Vuoden lopussa oli vaunujen lukurniiiirii.: 
- henkilovaunuja (myo virkavaunut) . . . . 1 648 
-- tavaravaunuja: 

- katettuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 951 
- avonaisiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 461 27 412 
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Boyryveturcita ja nilidl'n 1·akentt t•n pamntamista 
koskevat suunnittelutyot. Vuonna 1949 aloitettua sy· 
linterien miinniinvarsien Kingtiivisteiden piiru tusten 
laatimista eri veturisarjoille jatkettiin. Kertomus· 
vuonna ,suoritettiin mainittu tyo HvJ -, Hv2-, Hv3-, 
Tk3· ja Tv1-veturien miinnanvarsien ctu· ja takapiiiin 
tiivisteiden scka Pr1- ja Vr3-veturicn miinniinvarsien 
takapiian tiivisteiden osalta. 

Konetoimiston a ettaman toimikunnan ehdotuksesta 
oli vuonna 1951 alettu laatia piirustuksia tenderin 
kaappien pohjista veturei sa tarvittavien kalu to- ja 
tarve-esineiden tarkoituksenmukai ta sijoitusta vo.r
ten. Nyt laadittiin Hk2-, Hk3-, Hk5·, Hv3-, Hv4-, 
'rk2· ja Sk3-vetureille tenderin oikcanpuoleistl'n kaa· 
pinpobjien seka Hv3-vetureille myo tenderin vasem· 
manpuoleiscn kaapinpohjan piiru. tukset. 

Ko ka veturikattiloiden hoidos a on ilmennyt so 
puutteellisuus, ettii kattiloi sa olevia pohjaventtiilejii 
ei ole kiiytetty kattiloiden iiiinnolliseen ulospuhalluk
seen en johdosta, etta pohjaventtiilin on peliitty 
jiiiiviiu auki puhallukseu yhteyrlessii ja etta pohja· 
vcnttiilistii tulevau vesi- ja hoyrysuihkun on arveltu 
vaarantavan veturimiehiston toimiutaa, on pohja· 
venttiileihin suunniteltu mainitut epiikohdat poista
vat siivilii.lins it ja ii.iinenvaimcntajat. Mainituista 
varolaittei ta ja niid n asennuks sta laadittiin pu· 
rustukset Hvl·, Hr1·, Prl-, 'l.'k3·, Tv1·, Trl·, Vr2- ja 
Vr3-vetureille. 

Kii.ytiinno ii olevien eri veturi arjojen kuli ikivien 
yhtenii.istiim.iseksi ja lajiluvun supist.amiseksi on Hk5·, 
Hv1-, Hv2·, Hv3-, Hv4· ja Vrl-vetureille laadittu 
yhteinen kulissikiveii e ittii.vii piirustus. 

Vuonna 1949 eri veturi arjoja varten aloitettua 
hiilityskarkaistujen kammen· ja kytkintappien piirus· 
tusten laatimista jatkettiin. Kertomusvuonua laarlit· 
tiin niistii piirustukset Hr1- ja Tr1·vetureille. Maini
tuille vetureille laadittiinli iiksi erinii.isiii parannuksia 
varten joukko kummallekin veturisarjalle yhteisiii pii
ru tuksia, joista tenderin osalta mainittakoon akseli
laakerin pi.ilytiivisteen, Athermo ·liukuaksehlaakerin, 
Athermos-liukuakselilaak riin kuuluvan akselin, hiili · 
tilan sulkulaudoituk en ja voitelurulla·akselilaakerin 
piirustuk et sek.ii veturin osalta sylinterin voideput· 
kien, hyti sii. olevan voideputkijiirje telman, tulipesiin 
kattositeiden ja l{iiyttoakseliJaakerin piiru tuk et. 
Hr1·vetureita ·varten on lUiksi laadittu sylinterien 
Olva-takai kuventtiilien hyllyn ekii 'l.'rl·vetureita var
ten siihkovalaistusasetelman ja etutelin pyrstonkan
nattimen laakerikuorien piirustuksct. 

Pr2-veturien hi.iyrykattilan vuonna 1950 aloitettua 
ja kertomusvuotta edelli cnii. vuonna jatkanutta pii· 
rustusten laatimista jatkettiin. 'l'iirkeimmistii laadi· 
tuista piiru tuksista mainittakoon kattilan kokoon· 
panopiiru tus ja sidepultteja sekii kattilan niittijakoa 
Psittii.viit piirustukset. 

Yhdysvalloista ostetuista Vr4-vetureista oli jo kol· 
mena edelli enii. vuonna laadittu eriniii iii piiru tuksia 
·en johdosta, etta vetureita seurasi ostettae sa ainoas· 
taan fotostaattijii.ljenuokset, joista ei voida ottaa 
uusia jii.ljennoksiii. Kertomusvuonna jatkettiiu mai
nittua tyotii. silmallii pitiien erikoisesti varakattiloi
deu hankintaa. Nyt laadituista piirustuksi ta mainit
takoon eri sidetankojen, sidepulttien ja hitsaamalla 
valmistettavan hoyrykuvun piirustuk et sekii. varakat
tilan kokoonpanopiirustus. Muista kyseistii veturia 
varten laaflituista piirustuksi ta mainittakoon Sak
san liittoratojen yleisesti kayttiimii.n Miiller·mallisen 
paineentasa11smiintiiluistin, sen luistinvarreu, luistin· 

>anron ristikappaleeu, kapeareukaiseu miiunan, mii11 · 
uiinvarren ja tuhkalaatikou ilmansuuntauslevyjen pii · 
rustukset. 

Koska Yhdysvalloi ta ostettuihin Tr2·vetw·eihin 
aikaisemmiu suunuitellut Trofimoff-malliset mii.nta
luistit osoittautuivat heikoiksi, laadittiin mainittuja 
vetureita varten Miiller-mallisen paineenta ausmii.ntii.· 
lui tin seka lui tinvarren piirustukset. Edellisenii 
vuonna aloitettua hiilensyotti.ilaitteen hoyryllii. toirni· 
van kiiyttokoneiston piirustusten laatimista jatket· 
tiin. Lisiiksi laadittiin laitteen korjausta silmallii 
pitiien paineilmakiiyttoisen voimasuunnanvaihtimen 
piirustukset. J o mainittujen piirustusten lisiiksi laa
rlittiin Tr2-vetureille millimetrimitoilla varustPttu, 
I ja 1 V kytkinpyoriikertoja esittiivii. piiru tus, joka 
elv nsi ja tiiydensi alkuperai tii amerikkalaigta tuu· 

mamitoin varustettua piirustusta. 
en johdosta, ettii hit austa on alettu kiiyttiiii. 

entistii ene=iin myo veturirake1muk es a, laadittiln 
nyt 'l.'vl-vetureita varten h:itsaarnalla hoyrykatti laan 
kiinnitettii.vien injektorin, boyryknvun laen ja pe u
tulpan laipau piirustukset. Muista Tv1-vetureita var· 
ten laadituista piirustuksista mainittakoon vahvi tet· 
tujen kiertokankien ja takimaisten h"}'tkintankojen 
piirustuk et. 

Koska 'l.'v2·veturien sylintcrit kiiytii.nnollisesti kat
soen olivat loppuunkuluneet ja sylinterien uusiminen 
oli i tullut taloude!Ji esti kannattamattomak i en 
johdo ta, etta var inainen ylinteri on valettu yhdek. i 
osaksi sylinterin yhdistiijiin ja savupesiin kannatti· 
men kanssa, laadittiin mainittuja sylintereitii. varten 
valurautaiseu sylinteriholkin piiru. tus. 

Koska Hv1-veturiPn sylinterin piirustuksPsta ei 
k"}'IHn elviisti ilmenc sen eriniiisten kohtien muoto, 
laadittiin maitutusta ylinteristii, amalia sen raken· 
netta muuttaen, uusi Mtiller-sovitteineu piiru tus. Fly
linterciden valmistus piiii.tcttiin kuitenkin siil·tiiii myo
ltemmin toteutettavaksi. Hv1-vetureita varten laadit
tiin myos piirustuR hit aamalla valmistettavasta ten· 
clerin vesisiiiliostii.. Va taavalla tavoin valmi tettavan 
tendE>rin ve isiiilion piirustus laatlittiin myos Hv3-
vetureille. Viimek i mainitun vesisiiilion polttoaine· 
tilan rakenteessa oli pyritty huomioimaan poltto· 
aineen erlullisemmasta vierimisestii ail1eutuvat niiko
kohclat. 

Veturien varustinalaa koskevista piiru tuksista mai
nittakoon lubrikaattorin varavoidekupin, kahdeu eri 
kokoisen tulipe iin luukkujen paineilma-aukaisijan 
miinniin, Friedmann·injektorin R '1.'7 osien ja ellers· 
injektorin 8.5 osien piirustukset. Laadituista tauluk· 
kopiiru ·tuksista ja kiiyttiiohjeista mainittakoon vetu
rien pyi.iriinrenkaidrn kuluruisrajoja, veturien syliu
terien kulumisrajoja veturien pyorii.nrenkaiden kuti · 
tusmittoja ja veturien ve i iiilioiden vesimiiiiriii. eri 
vedenkorkeuksilla esittiiviit piirustukset sckii Miiller· 
paineentasausmiintiilui tin kiiyttoohjeet. Lisii.ksi laa
dittiin voimassaolevia rautatiehallituksen kiertokir
jeitii vastaava liikkuvan kaluston suurinta ulotturuaa 
ja aukean tilan uJottumaa uuti · ja uusiutarakennuk· 
silla esittii.vii piirustu . 

Tyojiirjestyksen mukaise ti on Lokomo Oy: ssii. val
vottu uusien veturien valmistusta. Kertomusvuonna 
sai mainittu toiminlrui valnJ.iiksi molemmat vuonua 
1951 tilatuista Tk3-vetureista. MainittujC'n veturien 
koeajot suoritettiin ja vPturit a etettiin liikenteeseen. 

Vaunuja ja n·iidrn rakentFen parantamisla kos'ke
wt swunnittl'lutyot. Vuonna 1952 tehtiin hyvin pal-
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jon tyotii. tavaravaunujen suunnittelemiseksi ja pa
rantamiseksi. Eniten uhrn.ttiin suunnittelu- ja piirus
tustyoiii Otanma n kaivoksen malminkulj tusta var
ten tarkoitetun var inaisen malminkuljetusvaunun 
(litt. Om) suunnitteluun1 jota jo edellisenii. vuonna 
valmisteltiiu. Kyseistii. vaunua varten aatiin val
miik i koueteknilliseu toimiston tyoosuudeksi miiiirii
tyt alu kehyksen ja niiitii. vaunuja varten valmistet· 
tavan, uu len tavaravaunujen teliu K 13 piirustukset 
niin, ettii. vaunujen rakentamiseen Pasilan konepa· 
jalla voitiin ryhtya. Jo aikaise=in aloitetut uutta 
itsetybjentiiviiii. hiekkavaunua (litt. Ma) ko kevat 
suunnittelu- ja piiru tustyot vaativat kertomusvuonna 
vielii. mclkoi csti aikaa1 ennenkuin piiru tukset saatiin 
siihen kuntoon, etta niita voidaan kii.yttii.ii. vaunujen 
rakentamiseen sarjatyonii. Muitten tavaravaunujen 
kohdalla saatiin piiiitOkseen edellisiltii. vuosilta perii.i· 
in olova tyo uud n, terii. runkoisen tavaravaunun, 

litt. Gb, suunnittelemiseksi. Duden, 2-akselisen 20 ton
nia kantavan, avonaiseu tavaravaunun aikaansaami-
eksi uhrattiin myo melkoisesti suunnittelu- ja pii

rustustyotii.. Lattiarakenteen vahvi tami ta tavara
vaunuissa suunniteltiin kyseisten vmmujen haarukka
trukeilla kuormaamista silmii.lliipitiien. Pieuehkon 
piiru tustyomiiiiriin vaativat myos aikaisempina vuo
sina suunniteltuj en 120 tonnia kantavan uurkuor
mausvaunun (litt. 0 b) ja 25 m3: n bensiininkulje
tusvaunun (!itt. Gob) piiru tusten taydentaminen. 
Edelleen mainittakoon tavaravaunujen osalle tulevien 
uunnittelu- ja piirustustoitten kohdalla uunnitelma 

litt. Ga- ja litt. Gt·vaunujen rouuttamiseksi meesan
kuljetusta varten. 

Matku tajavaunujen osalle tulleista suunnittelu- ja 
piiru tustoistii olivat huomattavimpia 4-akseli ·en 
II lk. piiivavaunun (litt. Di) ·isustusta kosk vat tyot. 
Samoin laadittiin 4-akselista III lk: n paiviivaunua 
(litt. Ei) vartcn piirustuksia, ,jois a matku tajien 

mukavuutta silmalliipitaen taydennettiin mm. edeW
s Ita vuodelta p raisin olevaa putkipenkkeja ja sai
rasosastoa koskevaa suunnittelu- ja piirustustyota. 
Mainittujen matkustajavaunujen piirustukset valmis
tuivat jo niin ajoi a, etia olyropialaisliikenteeseen 
tarkoitetut vaunut saatiin valmiiksi. Myoskin tch· 
tiin suunnitelmia kouduktooriosa ton sijoittamiseksi 
IIT lk:n paiviivaunuihin (!itt. Ei). Edellisenii. vuonna 
aloitettu II & III lk: n paiviivaunua (litt. DEi) kos
keva suunnittelu- ja piirustustyo saatiin piiii.tokseen. 
Samoin saatiin I & II lk:n makuuvaunua (litt. Cm) 
koskeva tyo piiiitokseen. Matkustajavaunujen osalle 
tulcvi ta toista maini.ttakoon edclleen se pienehko 
suunnittelu- ja piirustustyo, joka tehtiin valmiiden 
vaunujen rakenteen parantami. cksi. 

Erikoisvaunujen osalle tulleista suunnittelu- ja pii
rustustoistii olivat huomattavimpia linjakuormaustyo· 
kunnan ja posti- ja lenniitinhallituksen linjatyokun· 
nan asuntovaunmm sekii. opa tintyontekijain tyo- ja 
a untovaunuun uhrattu tyo. Yksi.puolisen lumiaru·an 
rakennetta tutkittiin ja parannettiin. 

Yleisistii vaunuja koskevista suunnittelu- ja pii
rustustiiista mainittakoon laaditut piirustuks t jarru
ja vetolaitteista, pyorii.kerroista yms :sta, jotka pii· 
rustuksct otettiin entisten kuluneiden ja piirustus· 
tekniikaltaan vanhentuneiden sijaan, tai joissa on 
suunniteltu teknillisia parannuksia erilaisiin rakenne
elimiilL Ohjelausuntoja =· yksityisille liikkeille 
anncttiin myos csimerkiksi saili.ovaunujen rakeuta
mista varten. 

Erikoistoinii laadittiin vaunutoi tten ohella piirus
tuk. ia veturin kii.autolavojen kayttokoneistoihin var
sinkin 25 m kaiintolavaa vartcn. Kuormau ohjeita 
ja -piiru tuksia laadittiin myos. 

Aikaisemmin yksityisiltii toiminimiltii tilattujen 
moottorivaunujen, -v tureidcn ja kiskobus ien eri
koisosien piirustusten laadintaa jatkettiin sekii teh-

Liikkuvan kalus!on 

Korjattu liikkuvaa 

Vetureita, moottoriveturelta ja -vaunuja 

Paiikonepajat 

Hyvinkaa ....... . ..... .. .... . .... .. . . . .... . .. . 
Helsinki ............... . .... .. ....... . .. . .... . 
Pasila ................... . . . ....... . ......... . 
Turku ........ : . . . ............ . ... . . ... . . .... . 
Vaasa ..... . . . .......... . ............. . .. . ... . 
Oulu ....... .. ..... . . .. .. ... ... . ............. . 
Kuopio ...... . . .. .............. . .......... .. . . 
Pieksamaki ................. . .. . .............. . 

Yhteensa 
J(onejaksot 

1. . ...... . ... . ... . ... . .................... . .. . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::I 

Yhteensa 

Tays· I Viili- I Pika- Vaurio-

korjauksia 

44 51 96 
50 26 33 
12 14 10 
45 35 18 
63 69 51 
32 26 48 
89 66 14 

1 
335 287 271 

994 
432 
470 

2 298 
459 
636 

1 008 
428 
782 

7 507 

I Yhteensii 

2 193 
6 115 
1 37 
2 100 
3 186 
7 113 
8 177 

1 
29 922 

5 999 
10 442 
2 472 

31 2 329 
2 461 
1 637 

14 1022 
3 431 

10 792 
78 7 585 
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tiin muutospiirustuksia. henkiloautoista rata-autoiksi 
muutettavia autoja varten. Moottorivaunujen osalla 
tehtiin muutosehdotuksia Valmet Oy:n Lentokoneteh
taassa valmistettavien Dm3- ja Dm4-sarjan varmu
jen rakenteisiin. 

Tyojarjestyksen mukai esti huolehdittiin vastaan
Qttotarkastuksista, jolloin =· valvottiin uusien vau
nujen ja niiden pyorakertojen valmistusta Pasilan 
konepajassa seka erilaisten laitteiden hankintaa yksi
tyisissa konepajoissa =· suorittamalla Valmet Oy:n 
L ntokonetehtaa sa valmistrmeiden Dm3- ja Dm4-
sarjan moottorivaunujen koeajot. Samalle tehtaalle 
tehtiin uusi tarjouspyynto 4 kpl Dm4-sarjan moot
torivaunrm hankkimiseksi. Lisaksi tehtiin muitakin 
tarjouspyyntoja ja kii.siteltiin saatuja tarjouksia. 
Tiilloin Valmet Oy:n Lentokonetehdas tuli hattkki
jaksi tilauksissa, jotka kiisittivii.t 5 kpl diesel-hydrau
lisroekaanista vetomoottorivarmua eli rooottoriveturia 
Hrll, 3 kpl 3-osaista liitevaunustoa, 7 kpl neliakse
li ta, kevyttii. rooottorivaunua, 7 kpl edellisia varten 
tarkoitettuja moottorivaunun pcravarmuja ja 2 kpl 
Vv13-dieselvaihtoveturia. Lokomo Oy tuli hankki
jalt i tilauksessa, joka ka. itti 3 kpl Vv12-dieselvaih
tov turia. 

Li.immityslaitokset. Vuoden 1952 kulues a tehtiin 
koneteknillisessa toimistossa lampo-, vesi-, lii=in
vesi- ja viemii.rijohtojen tyopiirustukset seuraavia 
rakennuksia varten: Imatran autotalli ja huoltora
kennus, .T oensuun poliklinikka, VR: n asuntotalo 
Aleksis Kiven katu 17 Pasila, Suolahden tavarasuoja, 
Rovaniemen sahkotalo. Viinikan junatoimi to Tam
perc ja Kouvolan sii.hkotalo. 

Yksinomaan lii.mmityslaitoksen tyopiirustukset teh
tiin samana vuonna seuraavia rakennuk ia varten: 
.Jiimsankosken veturitalli, rataosaston korjauspaja 

korjaus v. 1952. 

kalustoa 

Tampere, .Jyviiskylii.n veturitalli, Kouvolan veturital
lin lisiirakennus, Helsingin aseman liihtevan kiito
tavaran ja laiturihallin kioskit, Pasilan asematalo, 
.Jiimsiinkosken lepokotirakennus, Riihiroiien ratainsi
noorin toimisto- ja asuinrakennus, Helsingin asema
talon kirjastohuoneisto sekii. hallintorakennuksen en
tiseen elii.kelaitoksen porra kii.ytii.viian jiirjestettiivii.t 
toimistohuoneet. 

Hyvinkaii.n .konepajan saunarakennuksen sauna
uunia varten teki koneteknillinen toimisto tyopiirus
tukset samoin myos mainitun saunarakennuksen pe
sulan koneiden sijoituspiirustuksen vesi-, lii.mminv!'si
ja vicroii.rijohtoineen sekii li iiksi sanotun konepajan · 
rakennettavien asuntotalojen n: ot 13, 14, 15 ja 16 
putkitunneli uunnitelman valtaliimpoj olttoineen. 

Ilmanvaihtosuunnitelmia tehtiin kcrtomusvuonna 
Pasilan konepajan lakkaushuoneiden, Imatran auto
tallin ja huoltorakennuksen, .Jyviiskyliin veturitallin 
pajan, hallintorakennuksen liimpokeskuksen tyohuo
neen, Seiniijoen II lk asemaravintolan, Tampercen 
asematalon automa~~;ttikeskuksen sekii Rovaniemen ja 
Kouvolan siihkotalojen automaattikeskuksien tuule.tta
miseksi. Lisii.ksi tehtiin suunnitelma hallintoraken
nukscn ullakolle pii.ii.ttyvien poistoilmalwrmien yhdis
tiimi ek i ja varustamisek i poistoilmapuhaltimilla. 

Vaunuihin niihden tehtiin v. 1952 4-aks. II & 
ITI lk piiivavaunun (litt. DEi) ekii linjakuormaus
tyokunnan ja posti- & lennatinhallituksen linjatyo
kunnan asuntovaunujen lii=ity laitosten tyopiirus
tuk et. 

Konstruktiivisten toiden ohella on koneteknillinen 
toimisto suorittanut sekii yksityisten toiminimien etta 
Helsingin konepajan valtionrautateille rakentamien 
liimmityslaitosten ja vesi- ja viemiirijohtolaitteiden 
tarka tultsia ja vastaanottoja seka antanut lausun
toja lii.mpo- ja tervey teknillisen alan asioissa . 

Liite 1. 

1f enkilovaunuja Tavaravaunuja Vaunuja 

I Pika· I Vaurio· I Yhteensii I van- I Pika- I Vaurio- I Yhteensit 
korjaHu 

Tays- Tays- yhteensii 

korjauksia korjauksla 
I 

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

860 377 - 1237 2 732 615 1004 - 4 351 5 588 
92 113 3 208 1124 374 1 855 - 3 353 3 561 
52 34 - 86 691 64 244 15 1014 1100 
56 93 10 159 905 194 857 123 2 079 2 238 
- - - - - - - - - -
66 76 - 142 1835 504 1 451 - 3 790 3 932 

1126 693 13 1832 7 287 1 751 5411 138 14 587 16 419 

- 7 004 24 7 028 - 200 10 762 22 10 984 18 012 
- 302 1 303 - 1738 5 021 91 6 850 7 153 
- 373 - 373 - 334 5 261 - 5 595 5 968 
- 757 7 764 - 911 7147 37 8 095 8 859 
- 681 - 681 - 381 3 714 7 4102 4 783 
- 832 - 832 - 262 2 219 18 2 499 3 331 
- 919 6 925 - 772 6 501 128 7 401 8 326 
-

I 
774 3 777 - 217 2 526 21 2 764 3 541 

- 477 - 477 - 547 4 961 9 5 517 5 994 
- 12119 41 12 160 - 5 362 48112 333 53 807 65 967 
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Konepajat: Vuonna 1952 oli ,·altionrautatcillii 
c lellcen 7 piiiikonepajaa, jotka ijaitsivat Helsin· 
gissii, Hyvinkii.iillii, Pasilas a, Turussa, Vaasassa, 
Oulu a ja Kuopiossa. Vjimeksimainittuun kuuluu 
lisiiksi vaununkorjauspaja Pieksii.miiellii. Eriniiisiii 
toitii on . uoritettu edellisen taulukon mukai8esti. 
(Liite 1.) 

Piiiikonepajoisssa on saiinnollisten veturien ja vau· 
nujen korjau ·ten ohella suoritettu eriniiisiii. muitakin 
tOitii, ekii korjauksiin liitt;Jn•iii etta irrallisia, joista 
s w·aava sa mainituan huomattavimmat: 

H y vi u k ii ii n k one p a j a. sa on korjattu il· 
· mapumppuja (773 kpl), syottopumppuja (78) ja 
voidepumppuja (140), seltii veturien generaattoreita 
(315) renga tettu ja orvattu ('rilaisia pyoriikertoja 
1 274 ynnii uusittu akselPita (51) ja kytkin· ja 
kammentappeja (121). 

Konepaja on kiiyttiinyt terii ·tii 562, valurautaa 
4 424, messinkiii ja pronssia 10.8 ja valkom~?tallia 
O.G tonnia. 

Konepajan henkilokunnalle valmistui kak i 24 per· 
hce,n ja kaksi 18 per !teen asuinrakennu ·ta. 

Erilaisia tyostOkoneita hankittiin 53 kpl, minka 
lisiiksi Helsingin kouepajalta ~iirrl'ttiin Hyvinkiialle 
eraita koneita. 

He 1 8 i n g in k o u e p a j a s sa valmi tettiin =· 
jarrutonkkiii (85 125), janutOnkan anturoita (40 799), 
vaunun laakeripe ia ( 14 ) , arinarautoja (16 512), 
Restarting inj ktoreita (59), jousenrengasaineita 
(3 195), puskimenpiiita (2 131), vetokoukkuja 
(2 525), kattilalaippoja (655 ) ja luistinvarren risti· 
kappaleita ( 0) seka korjattiin veturin jousia 
(1187), vaunun jousia (1 2 705), hOyrykattiloita 
(135), Ateinmiill r kattiloita (1), tirling kattiloita 
(2) ja Rapid kattiloita (4 kpl). Kattiloiden ulko· 
ja tulipesanlevyjii tehtiin valtionrautateiuen kone· 
pajoille yhteensii sata kappaletta. 

Konepajan huolto·osasto on a. entanut vesi·, liimpo· 
ja viemiirilaitteita ja suorittanut erillisiii putkitoita 
22 :ssa valtiomautateiden rakennuks sa. 

Konepaja on kiiyttiinyt terii ta 514, ,ralurautaa 
4- 0 1, mes inkiii ja pronssia 29.5 ekii valkometallia 

tonnia, ja valanut valurautaa 3 835, messinkia ja 
pronssia 0 eka valkometaUia 3.1 tonnia. 

Pas i 1 an k one p a j a~~ a on rakenncttu mm. 
~ uraavat uud et vaunut: 

6 kpl CErn makuuvaunuja 
6 , Cm makuuvaunuja 

35 , Ei III lk piiiviivnuuuja 
8 , Di II lk henkilovauuuja 
1 , Osb syviikuormausvaunuja 

10 , Fo konduktoorivaunuja 
4 , Hdk avonai ia tavaravaunuja (Oulu Oy:lle) 

330 , Gbr katettuja tavaravaunuja 
, P, Po, Pe postivaunuja 

92 , Ma avonaisia tavaravaunuja 
97 , Go, Gob, Gmz, Gnz, Sri, Sla, Sfe sailiovau· 

nuja 
6 , XMak hiilenkuljetusvaunuja . 

Vuoden aikana on myos valmistunut 3 lumiauraa 
(Litt 7E.10B ja 110) sekii vi kurilumiaura (Litt. 
8 H.). Lumiauroja on korjattu 5 kpl ja valmi tettu 
yksi kiiiintolava. 

Konepaja on kiiyttiinyt tera8ta 3 695.6, valurautaa 
1 g38.3, messinkia ja pronsssia 38.2 ja vnlkometallia 

29.1 tonnia sckii valanut messinkiii ja pron , ia 40 ja 
valkometallia 67.5 tonnia. 

Erilaisia tyo tO· ym. koneita on konepajaau han· 
kittu 14 kpl. 

'1' u run ){ one p a j a a valmistettiin mm. vaih-
t<:'cn kieliii (777 kpl), ri teyksia (66 ) , vetotangon 
osia (1 250), va takiskoja (900), sidekiskoja (9 0), 
nivelvaihdelukkoja (206) ja kiilalukon suojuskotc· 
loita (400), er ikokoisia kannuja (1 585), lyhtyja 
(1410), johtimen ri teilytelineitii (6 845), ],annatu · 
or ia (1 245) ja erilai ia merkkejii (2 310 kpl). 

Konepaja on kiiyttiinyt teriistii 1 092, valurautaa 
12 .5, messinkiii ja prons ia 16.7 seka valkometallia 
9.2 tonnia ynna valanut valurautaa 1 24 , messinkia 
ja prons ia · 19 ja valkometallia 9.1 tonnia. 

Uusia tyosto· ym. koncita on hankittu yhtecusa 
4-9 kpl. 

V a as an k one p a j a s sa korjattiin rum. vetu· 
rin jou ia (2 323 kpl), asennettiin uu8ia pyoraren· 
kaita (346), uusittuja tuloputkia (5120) ja uusit· 
tuja lie kaputlda (342), uo1·itettiin kattiloiden tiiy -
katsastuksia (15) ja sisii.puolisia kat astuksia (37), 
vaihdettiin 12 kattilaa ekii valmi.'tettiin rautaosat 
ataan halkomittavaunuun. 

Konepaja on kiiyttauyt terii ta 57, valurautaa 2, 
me sinkiii ja pronssia 7 sekii valkometallia .3 ton· 
nia ynnii valauut messinkia ja prons. ia 20.5 tonnia. 

Oppila .. ·, tyokalu· ja vetw·io11aston valaistus on 
vaihdettu loistevaloksi. 

Voimavirran jiinnittcen muutos 500 volti~ta 3 0 
volttiin on saatettu loppuun Yaunuosa tolla ja aloi· 
tettu pajaosastolla. 

Uusia tyostokoneita on ha11kittu 7 kpl. 
0 u I u n k o n e p a j a sa tehtiin =· kolmipyo· 

riir siinoita (16 kpl), lumentyontolapioita (40) , te
riiskankia (500), suoritettHn kattilan tayskatsastuk· 
Ria (4), sisii.puolisia katsastuk ia (23) ja taydcn· 
ny kat8astuksia ( ) , orvattiin pyoriikertoja (1 207) 
ja pyorarenkaita (1 4 kpl) . 

Konepaja on kiiyttanyt teriista 56.1 u, ,·nlurautaa 
12.12, me sinkiii ja pronssia 7.9 ekii. valkoruetallia 
3 tonnia ynna valanut ruessinkia ja pron~sia 7.5 
tonnia. 

Uusimistyonii tehtiin viilauso astolle 2 500 kg 
juoksunosturi s ka 1 500 l<g kiiiintonosturi. 

iihkovirran jiinnitteen muutostoitii. jatkettiin ja 
rautatieliiisten kerhohuonei toon asennettiin 52 kpl 
sahkovalopi teitii. 

usia tyostokoneita aatiin 3 kpl, minka lisiiksi 
Kuopio11 konepajasta on iinetty yksi kone. 

7. K u o pion k o 11 epa j a 8 sa ja sen alaisE'na 
toimlvas a P i c k s ii m ii e n v au n u n k o r j a u s p a· 
j a s a on suoritcttu =· euraavat tyot: 

a) Kuopion konepajas a: 
Valmistettu terii holkkeja 2 110, eril. lankereita 
4, jarrukolmioita 38, kytkintankoja , miintalui · 

teja 52, luistinhiikk jii 12, eril. tappeja 930, eril. 
venttiileja 445, eril. sihtejii 44, vet. sylinterinkan ia 
6, varoventtiilejii. 7 ~ ja vet. puskimenpiiitii 205 kpl. 

b) Piek amiien vaunukorjauspajassa: 
Valmistettu vaunun pylviiitii 330, si\'nluukkuja 

50 , laakeritiivi teita 1 600, konei tettu vaunun laa· 
kerip!'siii 534, puskimenpiiita 200 ja tuppiloita 300, 
valruistettu kapcaraidevaihteita 4 seka korjattu van
nun jarrukenkia 200, laakcripesia 254, ratanostu
reita 1, kiirryjil (makasiini) 371 kaiintOlavoja 1, re-
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siinoita 5, voidetyynynpitimia 1194 ja vaunuja 
(asemasilta) 14 kpl. 

Kuopion konepaja ja Pieksamiien vaw1unkorjaus· 
paja o>at kiiyttiineet terastii 310, messinkiii ja prons
sia 31.5 sekii. valkometallia 22 tonnia ynnii valaneet 
me~sinkiii ja pronssia 29.1 ja valkometallia 22 ton
nia. 

usia koneita on hankittu Kuopiou kouepajaau 
10 kpl ja Pieksiimaen vauuunkorjau,pajaan 5 kpl. 

1.' y o t u n t i e n I u k u m ii a r ii: 

Uusirnistyona on Kuopiou konepajalla asC'nnettu 
yksi muuntaja. 

Selontckovuonna tyiiskenneltiin piiiikoncpajoi a 
6-piiivisin tyoviikoin ja etupiiiissa yhdessa tyi:ivuo
rosssa. Joillakin konepajojen o astoilla on ku:itenkin 
taytynyt sum·en ja kiireelli en tyomiiarau vuoksi 
tyi:iskenuella kahdes~akin tyi:ivuoross:t ja tehdii yli
tyota. 

Tytituntlen Juku 

v. 1952 I v. 1951 I v. 1950 

Piiiikonepajoissa .... . .. .. ........................... . 9 2 9 593 
1 253 766 

89 085 
10 632 444 

I 

I 

829 323 8 99 206 
Varikkokor jauspajoissa . ... .... . .... . ..... . .......... . 1 419 042 1 321 451 
Siihkokonepajassa ................................... . 97 956 97 069 

Kaikld yhteensii 10 346 321 10 416 726 

Y a I m i s t e a r v o t: 

Yallllistearvot 

v. 1952 I v. 1951 I V. 1950 

Piiiikonepajoissa .......... . ....... .. ................ . 4129 990160 
332 426162 

20 693 063 
4 483109 385 

3 344 059 046 
344 569 515 
20 5 6 642 

3 709 215 203 

2 775 110 493 
245 660 315 

11 351604 
3 032122 412 

Varikkokorjauspajois a .. . ....... .. .. .. .............. . 
Siihkokonepajas a ............. . ..................... . 

Kaikki yhteensii 

T .'' o n t e k i j ii i d e n l u k u m ii ii r ii v u o d e n 1 o p u s s a: 

'£yiintekjj0iden lukumiiiirii 

"· 1952 I v. 1951 I "· 1\lso 

Piiiikonepajoissa .................................... . 4 342 
921 
132 

5 396 

4165 
910 
143 

5 218 

4174 
875 
162 

6 211 

Varikkokorjauspajoissa ......................... . .... . 
Siihkokonepajas a ................................... . 

Kaikki yhteensii 

.Kouepajakouluissa valmi tui vuodeu 1952 aikana 
2i veturinlii=ittajaii. ja 19 ammattimiesta. Uusia 
oppisopirnuksia tehtiin 78 vetw·inlammittiijaoppilaau 
ja 48 a=attioppilaan kallSRa. 

Siihkolaitokset ja -la:itteet: Kertomusvuoden ai
kana on valtionrautateiden uudistusrahastosta iihkii
teknillisen toimiston kii.ytettiiviiksi myonnetty veden
ottolaitosten sahki:iistii.miseen 3 000 000 markkaa ja 
viestilaitteiden uusirniseen 53 000 000 markkaa. Vii · 
mek i mainitusta maiiriirahasta siirrettiin 9 000 000 
markkaa Kouvolaan rakennettavan siihkotalon raken· 
nusti:iiden alottruniseen. 

Kuopion konepajalle hankittiin ja asennettiin 400 
kVA : n lisiimuuntaja, jolloin johtoverkko samalla 
jiirjestettiin osittaista 3 0 V: n kiiytti:iii varten. Pa
silan konepajan koneistusosa ton jiinnitteen muutos 
suoritettiin Joppuun ja valaistus jiirjestettiin samalla 
uudelleeu. Vaasau kouepajan vaunuosastolla suori
tettiin jiinnitteeu rnuutos 500 voltista 380/220 volt
tiin. Valtiourautateiden asuintalossa, Helsinki, Kai
vokatu 6, suoritettiiu jiinnitteen muutoksen aiheut
tarnnt voimajohtojen ja piiiijakokeskukseu uu imiset. 

i:irnliisteu a emalla ja ratapihalla s uoritettiiu jan
nitteen muutoksen aiheuttarnat tyot. 

Murtornlien-Otanmiien rautatierakennukselle ra· 
kennettiin kaksi vaHaikaista muuntoasemaa. Samoiu 
Lielahteen valmi tui rataosa ton kayttoi:in valiaikai
nen muuntoasema. 

ahkoteknillisen toimi ton toimesta jatkettiin 
omien iihkovoima- ja muuntoasemieu kayti:in tark
kailua cntiseen tnpaan ekii >alvottiin edelleen Hi
keitnepaikkojen iihkonkulutusta ja jatkettiin sii.hko
virrau hintojen tarkkailua. 

Kertomusvuoden aikana piiii.tettiin sahkovalaistus 
ottaa kiiytiintiion seuraavilla 35 liikenuepaikalla: 
Aholahti, Alunas, Ahonkylii, Airaksela, Alhojiirvi, 
Harjavalta (ent. Kumpu), Hietama (Suolahden
Haapajiirven rautatierakennuksella), Hyrkiis, Jno
jarvi, Jii.msii, Jiimsiiukoski, Kaarnalampi, Kaurila, 
Kelloselkii, Kerisalo, K)'l·i:ilii, Linna (Suolahden
Haapajarven rautatierakenuuksella), Melkkola, Mulo, 
Miirkiijiirvi, Niska, Nuolijiirvi, Pajujiirvi, Pitkii.aho, 
Poljii., Rahola, Ristinpohja, Rumo, Sarvikunlpu, Sau
nakallio, Sotka, ydiinmna, Sii.iiskiniemi, TillSala ja 
Vierumiiki. Kun otetaau huornioon, etta Vuoksen· 
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satama llikennepaikk:i.li.a oil lakkautettu ja liitetty 
Imatran liikennepaikkaan, nousee siihkoistettyjen lii
kennepaikkojen lukumiiiirii. kustannusvuoden pii.ii.t
tyessii. 636. 

Kertomusvuoden aikana on siihkolaitoksille jou
duttu suorittamaan sii.hkoliityntiin:ulksuja kaikkiaan 
6 548 569 markkaa. 

Siihkoistetyillii. liikennepaikoilla suoritetuista uudis
ja uusimistoistii. mainittakoon seuraavaa: 

Vilkkaasti liikennoityjen ratapihojen varustamista 
valonheitin valaistuksella j atkettiin. Kertomusvuoden 
aikana valmistuivat seuraavat ratapihojen valonhei
tinvalaistustyot: Pasilan ratapihan valonheitinmastot 
n: ot I ja IV saatiin pystytetyiksi ja sii.hkoasennus
tyot maston n: o I osalta loppuunsuoritetuiksi. Kot
kan ratapihavalaistuksen johtojen jii.rjestely ja kaa
pelointi saatiin valonheitinmastojen n: o I ja II 
alueolla loppuunsuoritotuksi. Turun asemaratapihan 
valonheitinvalaistus valmistui kokonaisuudessaan. 
Osalle .Toen uun, Jyvii.skylii.n ja Lappeenrannan rata-

. pihoja saatiin valonheit!nvalaistus a~e.nnetu~si. S~
moin Rovaniemen ratapihan valonheitlnvala1stustyot 
saatiin loppuunsuoritetuiksi. Ns. Hyvinkiiii.n varik
koratapihan valonheitinvalaistustyot pantiin alulle. 

Hyvinkiiiin konepajan voima- ja valai tuslaitease
telmia lisii.ttiin konepajan kehitykson mukaan. Asun
toalueelle rakennetun kahden 18-perheen asuintalon 
sii.hkoasetelmat valmistuivat ja kolmea uutta 18-per
heen asuintaloa varten tehtiin tyoselitykset. Samoin 
laadittiin Hyvinkiiiille rakennettavan n . 20 000 m3 
suuruisen varastorakennuksen sahkotyoselitys. 

Haugon ja Suolahden uusien asemarakcnnu ten 
sii.hkolaitteet valmistuivat. Samoin valmistuivat Pa
silan Ilmalan autotallirakennuksen ja autohuoltora
kennuksen sii.hkoasetelmatyot. Pasilan Ilmalan auto
tallirakennuksen III kerroksen tultua muutetuksi au
tokorjaamoksi suoritettiin sen -sii.hkolaitteissa tarpeel
liset muutostyot. Kouvolan ns. varikon huoltoraken
nuks n ja Pieksamii.en rataosaston huoltorakennuksen 
sii.hkovalaistusasetelmat valmistuivat. Oulun uuden 
kerhotalon ja 'rampereen uusitun kerhotalon sa.hko
laitteet valmistuivat. Tampereen entisen ns. Aga
talon -siirryttyii. valtionrautateiden omistukseen siihen 
asennettiin voima- ja valaistusasetelmat. Helsingin 
a emarakennuksen ilma tointi- ja lii.mmityslaitteiden 
sahkotyot valmi ·tuivat. Helsingin aseman hallien 
uusiin kioskeihin asennettiin sii.hkoasetelmat. Kou
volan varikon voima- ja valaistusa etelmia lisii.ttiin. 
Pieksiimiien vanhan veturitallin sii.hkoasetelmien uusi
mistyo valmistui. Vaasan vanhan ratapihan (ns. ta
vararatapihan) valaistus jii.rjestettiin uudelleen ja 
lisiittiin samalla valopisteitii.. Kuopion tavara-aseman 
laitureiden ja raiteiden valaistus uusittiin. 

Hallintorakennuksen itiiisen siiven valaistus muu
tettiin loisteputkivalaistukseksi. Hyvinkaiin, Iisal
men, Mikkelin ja Pieksii.maen asematoimistojen sekii 
Lahden tavaratoimiston sii.hkovalaistusasetelmat uusit
tiin ja muutettiin samalla loisteputkivalaistukseksi. 
Samoin valaistusasetelmien uusimisen yhteydessii Ou
lun, Seinii.joen, Toijalan ja Ylivieskan asemaravin
toloissa siirryttiin loisteputkivalaistukseen. Sorniiis
ten aseman toimiston valaistus muutettiin loisteput
kivalaistukseksi. 

Mikkelin ja Haminan sii.hkoistetyt kiiiintolavat 
valmistuivat ja Pasilan I kiiiintolavan liityntiikaa
peli uusittiin varmuusmaiirii.ysten mukaiseksi. 

Kontiomii.en uuden halonantolavan ja polttoaine
varaston sekii. Pieksiimaen halonanto- ja -sahauslavan 
siihkovalaistus- ja -voimalaitteet valmistuivat. 

Joutsijiirven, Koivun, Vaalan, Pyhii.salmen, Pul
san ja Laikon sii.hkoistetyt vedenottolaitokset val
mistuivat. Toijalan entinen sahkopumppu vaihdet
tiin suuremmaksi, jolloin samalla uusittiin sii.hko
laitteet. Vedenottolaitosten sii.hkoistystyot pantiin 
alulle kaik.kiaan 15 eri liikennepaikalla. 

Liikkuvan kaluston varu tamista siihkovalaistuk
sella jatkettiin. Kertomusvuoden aikana valmistui 
55 yksikkovalaistua vaunua, 18: aan kaasuvalovau
nuun asennettiin yksikkovalaistus ja kolme (3) kes
kusvalaistua vaunua muutettiin yksikkovalaistusvau
nuiksi. Vuoden lopussa oli 515 yksikkovalaistua. 
vaunua, 15 keskusvalaistua vaunua, 4 paristovalovau
nua ja 65 ns. liitevaunua. 

Uudistusrahastosta myonnetyillii varoilla asennet
tiin yhteen matkustajavaunuun kokeeksi suurjii.nnit
teinen loisteputkivalaistus. 

Kertomusvuoden aikana valmistui kaksi siihkova
laistua veturia ja vanhojen veturien varustamista 
sii.hkovalaistuksella jatkettiin. Vuoden lopussa oli 
332 yksikkOvalaistua veturia ja 8 keskusvalaistua 
veturia. 

Eri liikennepaikoilla on suoritettu pienehkoja 
vahva- ja heikkovirtalaitteiden lisiiys- ja uudistoitii., 
joiden kustannukset tyotii kohden eivii.t ole ylitta
neet 100 000 markkaa, vahvavirtatoitii. 249, yhteensii. 
5 525 301 markan arvosta ja heikkovirtatoitii 167, 
yhteensii. 2 509 774 markan arvosta. _ 

Sii.hkolaitteiden kunnossapito on edelleen suunm
malta osalta suoritettu valtionrautateiden sii.hkotek
nillisen henkilokunnan toimesta; ulkopuolisten toimi
nimien apuun on muutamissa tapauksis a turvau
duttu, kun se on havaittu taloudellisesti edullisem
maksi. 

Rautateillii rakennettiin uusia kuparijohtoja vue
den 1952 aikana Kajaanin-Kontiomii.en, Jyvii.sky
liin-Haapamiien, Kouvolan-Mikkelin, Kajaanin
Murtomaen ja Kouvolan-Lappeenrannan asemien 
viilille yhteensii. 893 j ohdinkilometriii. 

Uusia rautajohtoja rakennettiin Peipohjan-Rau
man, Murtomiien-Qtanmii.en, Hyrynsalmen-Laajan, 
Kauttuan-8ii.kylii.n ja Lieksan-Pankakosken liiken
nepaikkojen vii.lille yhteensii. 298 johdinkilometriii. 
Lennii.tinjohtoja kaksoistettiin puhelinjohdoiksi Tam
pereen-Porin asemien vii.lilla, jolloin saatiin 270 
johdinkilometriii puhelinjohtoa, ja Kiukaisten-Kaut
tuan sekii. Kajaanin-Kontiomiien asemien viilillii. 
olevat lennii.tinkaksoisjohdot, yhteensii 76 johdinkilo
metriii., vuoroteltiin puhelinjohdoiksi. Lenniitinjoh
toja purettiin Peipohjan-Rauman ja Kajaanin
Kontiomiien asemien viililtii. yhteensii. 74 km. Pie
nehkojii puhelinjohtoja eri paikkakunnille I·akennet
tiin yhteensii 35 johdinkm. Puhelinavojohtojen· yh
teismii.iirii lisii.ii.ntyi tii.ten vuoden kuluessa 1 572 joh
dinkilometrillii. ja lennii.tinavojohtojen miiiirii viiheni 
285 johdinkilometrillii. 

Viestipylvii.slinjojen vuosikorjaustyot suoritettiin 
raskaana vuosikorjauksena 1 966 ratakilomotrillii ja 
kevytkorjauksena 418 ratakilometrillii. Tii.lloin pys
tytettiin 6 106 pylvii.stii., siirrettiin 296 pylviistii., 
asennettiin 1 443 pylviiiin tukipuuta, 177 pylviiiin 
tyventukea, 2 227 pylvii.iin harusta ja 6 705 ortta, 
12 194 eristintappia, vaihdettiin eristimiii. 16 315 kpl 
ja tehtiin johdinjatkoja 4 452 kpl. Kaikki pystyte
tyt ja siirretyt pylvii.ii.t olivat kylliistettyjii.. 
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Rautateiden linjakorjau tyokunnat kunnostivat 
rautateiden viesti- ja opa-stinjohtoja 25 327 johdin
kilometriii. sekii. posti- ja lennii.tinlaitok en johtoja 
24 593.7 johdinkilometria, eli yhteensa 49 920.7 joh
dinkilometria. 

Uusia maakappaleita asennettiin 94 kpl 51:113. eri 
llikennepaikalla yhteensa 8 063 metria ja ilmakaa
peleita 15 kpl 8: lla eri liikennepaikalla yhteensa 
2 016 metria. Naissa kaapeleissa oli yhteensa 456.4 
johdinkilometria. Vanhojen kaapeliverkostojen siir
toa ja suurehkoja korjauksia suoritettiin '5 liikenne
paikalla. 

Vuoden 1952 aikana asennettiin kaytantoon kolme 
uutta yksikanavaista kantoaaltojarjestelmaa, joten 
niita nyt on kii.ytanno ii. kaikkiaan seitsemlintoista. 

Suurta edistystii. tapahtui elektoripuhelinteknii
kan alalia. Uusia linja-automaattipuhelinjarjestelmia 
asennettiin Tampereen-Porin, Riihimiien-Helsingin, 
Riihimiien-Toijalan, Toijalan-Tampereen, Tampe
reen-Haapamaen, Kouvolan-Mikkelin, Mikkelin
Pieksamaen, Kouvolan-Kotkan, Kouvolan-Hami
nan, Kouvolan-Lappeenrannan, Pieksamaen-Jyvas
kyliin, Jyvii.skylan-Haapamaen, Helsingin-Porvoon 
ja Helsingin-Kauklahden viilisille ratao ille. Niii
hin linja-automaattipuhelinjarjestelmiin asennettiin 
170 liityntaa, mikii merkitsi n . 77 % li aystii, liityn
tojen luvun ollessa vuoden lopussa 390. .Jarjestel
miin kuuluvia johdonottajia (10 + 2) asennettiin 
Tiiten automatisoitiin vuoden aikana 1 058 k:m ase
mienvalistii kaksoisjohtoa, mika merkitsi n . 76 % 
lisiiystii. Vuoden lopussa selektorijii.rje telmien yh
teispituus oli 2 446 km. 

Uusia kovaiiiinisjarjestelmia otettiin neljalla a e
malla ja kahdella ratapihalla kii.ytantoon. Yhdellii. 
a emalla ja yhdella ratapihalla laajennettiin ja osit
tain uusittiin entisiii jiirjestelmia. Olympialaisten 
takia asennettiin viiliaikaiseen kiiyttoon kolme kova
iiiinisjarjcstelmaa, joista yksi jii.i o ittain jatkuvas
tikin kii.yttoon. Vuoden 1952 lopu sa oli kaytossii 35 
kovaiilinisj ii.rj estelmiiii.. 

Nykyaikaiset vaatimukset tiiyttiiva automaattinen 
puhelinkcskus asennettiin Hyvinkaan konepajalle. 

Uusia aikakellolaitteita asennettiin 6, murtosuoja
jiirjestelmiii. 7 ja ristikytkintelineitii puhelinke kuk
sien yhteyteen 2. 

Rautateiden toimesta hankittiin tai lunastettiin yk
ityiseltii yleisiin puhelinke kuksiin liittyviii. puhelin

yhteyksia 31. 

Linjakorjaustyokunnat pystyttivii.t 1117 ja siirsi
vat 41 kylliistettya vahvavirtapylvastii. 

Vuoden kuluessa suoritettiin suurehkoja opastin· 
ja turvalaitetoitii kahdella liikennepaikalla. Niiistii. 
mainittakoon erikoisesti Leppiivaaran releasetinlaite, 
joka on laatuaan ensimmiiinen maassamme. Pieneh· 
kojii. turvalaitteiden uutisrakennus- ja. tiiydennys~ 
toitii suoritettiin 29 eri liikennepaikalla. 

Li aksi vuoden kuluessa rakennettiin itsetoimisia 
tai osittain itsetoimi ia valo- ja iianivaroituslaitoksia 
neljiille tasoylikaytiiviille sekii. yhteisen rautatie· ja 
maantie illan opastin- ja turvalaitteita kahdelle sil
lalle. 

Turvalaitetoiden yhteydes ii laskettiin 10 952 m: 
maakaapelia ja rakennettiin 3 mm kirkasjohtoa 134 
johdinkilometriii. 

Sii.hkokonepajassa tehtiin 89 085 tyotuntia. Tyon
tekijain ja oppilaiden keskimiiarainen lukumiiiira oli 
39, ja valmistearvo oli 20 693 063: - . Suurin osa 
toiminna ta oli korjaustyota. Esimerkkinii tastii mai
nittakoon: 4 lenniitinkonetta, 328 puhelinkonetta, 
87 puhelinke kusta, 50 vaihtolaitetta, 150 radio- ja 
vahvistinlaitetta tai niiden osaa, 31 kirjoitus· ja. 
la kukonetta, 737 leimasinta, 43 s inii- ja yovartija:n: 
kelloa, 1136 painemittaria, 133 nopeus- ja tulistus
mittaria, 163 siihkomoottoria ja -porakonetta, 12 re
siinaa, 514 sekalaista vahvavirtakojctta, 2 192 eri
laista heikkovirtalaitetta ja niiden osia ja 238 mer
kinanto- ja turvalaitteiden osaa. 

Uusista valmisteista mainittakoon: 524 kpl poytia, 
kaappeja ja tuoleja, laatikoita yms., 202 erilaista 
tyokalua, 12 napavaihtajaa, 5 kalustovaunun sisus~ 
tusta, 373 maadoitu levyii ja -tankoa, 213 johtoriin
niii ja -tankoa, 11 hiiirionpoisto- ja tarkkailulaitetta, 
236 kaapelinsuojarautaa, 15 ke kustelinettii., 16 kpl 
crilaisia tikkaita ja sekalaisia viestilaitteiden osia. 
9 079 kpl. 

aapuueiden risteilylupa-auomusten perusteella an
nettiin vuoden kulue a Iupa 225 vahvavirta- ja lld 
heikkovirtaristeilylle. Sahkolaitteiden asennusanomus
ten perusteella annettiin 138 valai tusjohtojen ja.. 
150 puhelinjohtojen asenuuslupaa rautatiealueclla ole
viin rakennuksiin. 

Risteilyta1·kastuksia suoritettiin iihkoteknillisen toi
mi ton toime ta 323 ja ratain inoorien toimesta 149-
sekii siihkolaitteiden a ennu tarkastuksia siihkoteknil~ 
lisen toimiston toimesta 75. 

V. VARASTOT JA HANKINNAT SEKA 
STANDARDISOIMINEN. 

Vamstot . Valtionrautateiden varastoissa olevien 
tavaroiden keskimaariiinen varastoarvo oli vuonna 
1952 7 268 285 100 markkaa, josta maii.rii.stii. eri va
rastojen osalla oli: Pa ilan 2 57 4 925 300, Turun 
1 014 246 200, Vaa an 1158 537 800, Oulun 451 512 500, 
Kuopion 1 541102 300 ja Helsingin 527 961 000 mark
kaa. Tarveaineita otettiin varastoista kiiytettiivaksi 
12 005 460 600 markan arvo ta ja myytiin muille val
tionlaitoksille sekii. yksityi ille 510 046 700 markan 
arvosta. 

Hanlcinnat. Kaikkiaan ostcttiin varastoihin tava
raa v. 1952 16 271 348 800 markan arvosta. 

Ulkomailta tuotettiin seuraavat miiiirli:t tavaroita ~ 
Miiiirii. tonnla Arvo mk 

Kivihiiliii ja koksia .. . . . 625 520 3. 747 342 882: -
Pyoriikertoja, kap. raide- 4 471 078: -
Pyoriinrenkaita . . . . . . . . . 881 39 968 138: -
Ratakiskoja . . . . . . . . . . . . 37 727 1 950 282 272:-
Rautaa ja teriistii . . . . . . . 2 851 123 123 165: -
Teraslevyjii . . . . . . . . . . . . 1 654 117 927 223: -
Oljyjii . .. .. .. . . . .. .. .. . 2 758 46129172:-
Sekal. tarveaineita (sil-

toja ym.) . . . . . . . . . . . . 813 500 333: -
Yhteensii mk 6 6.3'8 744 263: -
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Valtiom·autateiden varastot ovat ,-uonna 1952 vas
taanottaneet 1 62 490 m3 h.alkoja hintaan ruk 
3 012 074 340: - eli keskimiiiirin mk 1 617: 22 m3: ltii. 
Namii polttopuut on hattkkinut Valtionrautateiden 
Polttoainetoimi to (Vapo). 

Alempana m.ainitun VR Konmm ·uon poltto
turvevalmistamon tuotannon lisiik~i on yksityi iltii 
ostettu 56 590 toru1ia polttoturvetta hintaan mk 
214 846 7 : - . 

Edf'lleen on ostettu Vapolta 765 024 kpl ratapolk
ky,iii hintaan mk 616 956 060: -, 72 927 kpl vaihd<'
ratapolkkyjii. hintaan mk 90 420 4 2: -, 99 522.4 jm 
hirsiii hintaan mk 25 34 7 741: -, 9 6 8 kpl puhelin
ja lenniitinpyh,iiitii mk 22 926 541: -, paalupuita 
80 kpl mk 224 000: -, rimoja 30 m3 mk 7 500: -
33 kpl tyvivahvikkeita hintaan mk 13 200, 10 090 h-pl 
aidanpylviiitii hintaan mk 965 3 5: -, 744 kpl 
vaununpyh·iisaibeita hintaan mk 22 1 6 000: -, 4 420 
kpl aidansalkoja hintaan mk 419 900: -, 196 607 std 
sahatavaraa hintaan mk 103 510:- ekii VR Han
kasalmen sahalle 1203 607.95 j3 tukkeja hiutaau 
mk 232 444 3 3: -, 32 545 kpl ratapolkkyailteita hin· 
taan 25 49 998: - ja 139 m hirsiai lteita hintaan 
mk 27 960: - vaihdcratapolkkyaiheita 2 469 kpl hin· 
taan mk 3 334 443:- ja vannunpylviisaih ita 24 211 
kpl hintaan mk 6 052 750: -. 

Polttooinrlluoltotoiminta. 
V. 1952 on valtionrautateillii kulutettu: 

Halkoja ............ . 
Polttoturvetta .... . .. . 
Kivihiiliii . ....... . .. . 

Kokonals· 
kulutus 

15±2 694 m3 
714 917 dt 

3 376 63 " 

\'etnrien 
kulutusosuus 

1322 893 m3 
704 974 dt 

3 314 644 " 

• en lisiiksi on rautatielaisillo myyty v. 1952 aikana 
halkoja 92 6 0 m3. 

Polttooljya on v. 1952 aikana kiiytetty kaikkiaan 
1 363 012 kg. Tiistii mii.iiriistii on veturien ja moot· 
torivaunujen kii.yttiimii osuus yhtecnsii. 1125 834 kg 
hinnaltnRn mk 21 378 067: - kii.sittelykustaunuk i
neeu. 

Liimmitys· ja valimokok ia hankittiin 2 194 000 kg, 
joka suurimmaksi osaksi kulutettiin. 

Ilamainittujen polttoaineid n vara toimis- ja kii.
sittclykustannuksf't (kuormaus-, pw·kaus-, pinoamis-, 
. ahaus- 'l'etureille auto- ym. kiisitt ly) olivat seu
raavat: 
Halkotoistii kustannuk ia . . . . . . . mk 
Polttoturvetoistii. , 
Kivihiili- , , " 
Polttooljyn kiisittelykustannuksia , 

35 169 90 
33 461118:-

1 4 929 3 6:-
570 690:-

Polttoainetyontekijoitii on ollut palveluk essa; 
Vuoden 1952 alussa 1 -99 tyontekijiiii ja 75 polt

toai netyonjohtajaa. 
Vuoden 1952 lopussa 11 0 tyontckijiiii ja 73 polt

t oa inetyonj oh taj aa. 
Antolaitureita ja -laittf'ita, lmolto uojarakenuuksia 

ja raiteistojiirjestelyjii. on v. 1952 aikana valmistunut 
j a otettu kiiytiintoon: 

Vyoryty laituri Iisalmelle ja Iaiturin muuto tyo 
Vaalas a. 

Hihnakuljettinria polttoaineen antoa varten on 
otettu kiiyttoon Turun, Toijalau, Tampereen, Seinii
jo n, Riihimi\eu ja Kouvolan asemilla. 

Put·kausnlH~>iden ja varastoalueinen laajcnnus- ja 
muutostciitii on . uoritettu mm. Kontiomii.ellii, Viini-

jiirvellii., Pieksii.mii.ellii, Mikkeliti ii, Reinii.joella, Tu· 
ru sa ja Riihimiiellii. 

, uojavajoja (talleja) on valmistunut kuormaus· 
koneille Riihimiiellii. ja Kouvola sa. 

Haapamiicn polttoainevara to ·sa on edelleeukin 
valmistettu laatikkomittavaunuja 1: u miehen viiste
sahauskonc!'n kii.yttoii varten. 

Huoltorakennuksia tai niiclen laajennuksia on tehty 
lisalmessa ja Pi!'ksiimiiellii, sekii. pienet aunamiH'n· 
nuks t R.iihimii.en ja Malmin hiilivarastoille. 

Uusia polttoaineen kiisittclykoneita kuormausta ja 
pru·kau ta varten on hankittu Turkuun, Toijalaan, 
Tampcreclle, einii.joclle, Pieksiimiielle, Kouvolaan ja 
Pasilaan. 

Varoja on ollut v. 1952 aikaua kiiytettiivi sii anto
laituri· ja raidetoihin 10 rnilj. mk s kii. huoltoraken
nusten rak ntami een 10 mmk ja kuormau · ja ili·to
laitteid!'n haukintaan uurlistusraha ton varoja u. 
75 mmk. 

H ankasalmen salw. 
Rahan kon clli taminen on aatettu loppuun, jonka 

yhteydcssii on rakennettu uudeuailmiset tavarau la
jittf'lu- ja kuormauspoydat. Saban kattilahuoueese •n 
on a otettu entineu veturin hoyrykattila apukattilaksi. 
•rulenkestiivii paloasema on lopullisesti valmistunut. 
Lautatarhan uudelleen suunnittelu on aloitettu. Val
miin tavaran kuormau laituri on varustettu katok
sella. 

Salta kii.vi koko vuoden yhclcs ii. vuorossa ja seisoi 
(']okuuu ajan vuosilomien ja vuosikorjau ten takia. 

Raaka-aineen yksinomais na hankkijana on edel-
1 en toiminut Valtionrautateiden Polttoainetoimi to 
(Vapo). 

Hahatukkia on va taanotettu . ........ . 
Ratapolkkyaiheita on , ........ . . 
Vaihcle· , , , .. .. . . . . . . 
Vaununpylviis aiheita on vastaanotettu . . 

199 7±2 j3 
32 02 kpl 

2 469 " 
24 211 

Sahattu tukkinliiiirii on 1 017 1 1 j3 seka 33 946 kpl 
ratapolkkyja ja 2 716 kpl vaihclE'ratapolkkyjii., Ra
hau ·tulos 5 255 standarttia. 

ahalta on vuoden 1952 aikaua lii.hetetty 3 676 
, tandarttia lautoja ja Jankkuja, 255 tandarttia par
ruja ja pelkkoja, 57 627 kpl avovaununpylviiitii., 
36 499 kpl ratapolkkyjii, 2 309 kpl vaihderatapolk
kyjii, 361 m hirsiii, 276 pinometriii kattopiireitli., 
21 615 m3 polttohaketta sekii. pienili eriii. . ekalaisia 
mlmisteita ja sivutuotteita. 

Henkilokuntaa on ollut keskimiiiirin 155. 

VR Polttotu1·vevalmistamo. 
KonnWlSuon polttotUTvevalmistamolle hankittiin 

uusi laabakaiviukone sekii Turve-Ju si polttoturve· 
kone etuvanuttajineen. Polttoturvetta valmistettiiu 
19 000 tonnia. Valmistuskustannuksot olivat mk 
2 00: - tonnilta. Tyontekijoiden luku oli suurim
millaau ke iikuus a, jolloin se oli 274, ja pieninlmil
lliiin maa>liskuu · a 41. Vuoden alussa oli polttotur· 
vetta varasto a 12 283 tonnia ja vuodeu lopussa 
H 355 tonuia. Vuoden aikana liihetettiin 16 928 ton· 
nia. ivutuotteena valmistettiin 6 736 paalia turve
pt>hkua, jota liihetettiin 6 763 paalia. 

Kylliistyslaitolcset. 
Puutavaroiden kylliistyslaitoksia oli v. 1952 kiiyn

nissii kaksi, toiuen Mikkelis ii ja toinen Somerharjun 
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pysakillii. Laitokset toimivat hairiottii koko vuoden, 
edellinen kahde sa ja jii.lkimmiiinen 2 lh kk kahdessa 
vuorossa ja muun o 'an vuotta yhdeHsii vuorossa. 

Mikkelin kylliistyslaitokselta liihetettiin kyllastet
tyinii 143 199 kpl ratapolkkyjii, 19 627 kpl vaihde· 
ratapi:ilkkyjii, 1 634 kpl lennii.tinpylvii.itii, 2 876 kpl 
lennatinorsia, 9 469 kpl aidanpylvii.itli, 7 500 kpl avo
vaununpylviiitii ja 14 143 m sahatavaraa. Kylliistys
oljyii kiiytettiin 1 451 698 kg. 

omerharjun kylliistyslaitokselta li.ihetettiin kyllas
tettyinii 94 128 kpl ratapi:i1kkyjii., 16137 kpl vaihdc
ratapi:ilkkyjii, 3 315 kpl lcnniitinpylviiitii, 6 30 kpl 
avovaununpylviiitii, 7 7 5 kpl aiclanpylviiitii, 1 025 kpl 
aidansalkoja ja 29 9 2 m sahatavaraa. Kyllii tys
i:iljyii kiiytettiin 1170 503 kg. 

Kylliistiiminen on tullut mak:amaan mk 1 900: -
kuutiometriltii. 

Tavara- ja ainetu,tkimuksrt u. 195$. 

Vuonna 1952 tutkittiin rautatiPhallituksen hankin
tatoimiston laboratoriossa seuraavat 1 222 Prilaista 
niiytettii: 
Metalleja: 

rautaa ja teriik iii. ........... . 
knparia ja punametalleja .. . . 
valkometalleja ...... ...... .. . . 
sekalaisia .. ... . ............. . 

Voiteluoljyja ja -1·asvoja: 
sylinterii:iljyjii ... . .. . ........ . 
kone- ja vaunui:iljyjii. ........ . 
sek. i:iljyjii. ja rasvoja .. ..... . 

J uoksevia polttoaineita: 
bensiiniii. .................... . 
kaa ui:iljyjii. ................. . 

Kiinteita polttoaintita: 
kokseja .. .............. .. .. . . 
kivihiilejii. . .............. . ... . 
turpeita ........... . ........ . 

69 1.-pl 
9 

" 209 
" 16 
" 

14 ltpl 
44 

" 33 
" 

3 kpl 
17 _ _..;;_ 

1 kpl 
225 " 
196 " 

303 kpl 

91 kpl 

20 kpl 

422 kpl 

ll aa 1 austaTpcita: 

kuivia viirejii . . . . . . . . . . . . . . . . 29 kpl 
Oljy· ja lakkaviirejii. . . . . . . . . . . 86 , 
(lakka) vernissoja . . . . . . . . . . . . 1 , 
tiirpii.ttejii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 
kattovoiteita . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 

---"--

Suojelu- ja kylt. aineita: 
bitu:meja ja asf. lakkoja 5 kpl 
kylliistysi:iljyjii . . . . . . . . . . . . . . . 12 , 
tervaa ja karbolineumia . . . . . . 6 , ----

Puhdistusaineita ................... . ... . 
Liima-aineita ...... . .. . .......... .. ... . 
Kankaita ja lankoja ..... ... ........... . 
Kwmituotteita ....... . ......... . ... . ... . 
Juoma- ja kattilave iii ........ . ........ . 
Sekalaisia ainl"ita ...................... . 
Liikatavm·aa .......................... . 

139 kpl 

~3 kpl 

2i 
" 4 
" 46 
" 3 
" 74 
" 41 
" 29 ,, -------

Yhte n ii 1 222 kpl 

Standa1·disoiminen. Vuoden kuluessa saatiin val
tionrautateiden tandardisoinnin muodolli et puitteet 
siinii miiiirin valmiik i, ettii varsinainen standarclisoi· 
mistyi:i voi alkaa. Standardisoimislautakunta on ko
koontunut kak i kertaa, 29. 5. ja 21. 11. Jii.lkimmiii
sessii kokoukses a vahvistettiin 13 uutta stanclardia. 
Standarclisoimislautakunnan tyi:ijao to kokoontni 6 ker· 
taa. Niiissii kokouksissa kiisiteltiin standardiehdotus
ten li ii.ksi standardilehtien ryhmitys, uusi lomal<e 
standardilehdille sekii. eriiitii yleisiii mii.iiritelmiii. Te
riistoimikunta, puutoimlliunta ja i:iljytoimikunta ko
koontuivat kukin useita kertoja. Toimikuntien tyi:in 
tulokset tulevat suurimmaksi osaksi niikyviin va~ta 
seuraavan vuo len puolclla. 

Varsinai en standardisoimiselimen on muodostanut 
standardi oimisinsini:ii:iri sekii bii.nen apunaan toimiva 
tilapii.inen koneinsini:ii:iri. Konekirjoitus- ja piirustus
tehtiiviii ovat rri henkili:it hoitanC'et oman toimen;;a 
ohella. 

VI. LIIKENNE. 
:Yleiset lii.kenncmiia1'iiykset. Huhtikuun 26 pii.iviinii 

1929 annettuun valtionrautateiden Liikennesi:iantoon 
011 toimintavuoden aikana tehty seuraavat muutok et: 

Helmikuun 22 paiviinii. 1952 annetulla a ctuksella 
muutettiin sanotun iiiinni:in 75 §: n 2. kohta ja 85 §: u 
5. kohta sekii. heinii.kuun 25 piiivi.inii anuetulla ase· 
tuksclla 21 §: n 1. kohta, 69 §: n 14. b ja c kohta 
ekii 3 §: n 5 b ja c kohta. Lisii.k i on rautatie

hallituksen kesii.kuun 6 piiivii.nii ja yyskuun 23 piii· 
viinii. tekemillii. piiiiti:ik illii muutettu saman siiii.nni:in 
16 §: n 4. lisii.miiiiriiystii ja elokuun 5 piiivii.nii teh· 
dyllii. piiii.ti:iksellii 32 §: n 1. li iimiiiiriiystii ekii. loka
kuun 13 piiiviinii 40 §: n 1. lisiimiiiiriiystii. 

Uusittu Junatu1·vallis-uussiiiinto tuli voimaau maa
li kuun 1 piiivii.stii lukien. Tiimiin siiii.nni:in 110 §: n 
2. kohtaa ja 111 §: n 1. kohtaa muutettiin rautatic
hallituksen piiatoksellii. ke iikuun 4 pii.ivii.nii. ja 105 §: n 
11. kohtaa kesii.kuun 25 pii.iviinii, jolloin myoskin 
61 §:ii.ii.n, 139 §:n 21. kohtaan sekii. 145 §:n 2 h ja 
4. kohtaan tehtiin ('rii.itii. muutoksia ja lisiiyksiii. Jou-

lukuun 17 pii.iviinii. muutettiin vielti saman sii.iinni:in 
22 §: n 7. kohta. 

Uusittu ..dsema- ja junapalt·elussiianto tuli voimaan 
heinii.kuun 1 piiiviista lukien. Tiimiin iiiinni:in 17 ~: n 
3. kohtaa muutettiin rautatiehallituksen syyskuun 
23 piiiviinii tekemalla piiiiti:iksellii. 

Liikennepaikat. 'foimintavuoden aikana tapahtui 
liikennepaikkoiJ1in nahden niillii. ('Siintyviin liikent en 
laadusta ja laajuudesta johtuvina . euraavat muu
tokset: 

Otavan kolmannen luokau asema a lPnnettiiu nel
jii.nnen luokan asemaksi; 

Utin, Kantalan, Heiniiveden ja Nuntmelan nel
jiinnen luokan a mat alennettiin viidennen luokan 
asemiksi; 

Uusi-Viirtsiliin kolmannen luokan sekii. Riuthaaran, 
Simon, Toivalan, J uojiirven, Asunnan, Salmi sen, Ve
sangan, Pinjaisten, Kouran ja Viernmii.en vlidennl'n 
luokan asemat al('nnettiin pysii.kellisi ja Porokylii.n 
viidennen luokan asema linjatoimistok i; 
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Anttilan, Okeroisten ja Hietamaen pysiikit alennet
tiin laiturivaihteiksi; 

Muijalan ja Nopon laiturivaihteet al<'nnettiin sci
sakkciksi ja vaihteiksi; sekii. 

Tormiin laiturivaihde ja Vuohcnojau, Kesldlohjan 
~eka Bi<'skalan laiturit seisakkciksL 

Outoku=un ja Lielalluon neljiinnen luokan ase
mat korotettiin kolmannen luokan asemiksi; 

.Joutsenon, Raipon, Vuohijarvcn, Lohjan kauppa
lan ja Ilerttoniemen vhdennen luokau asemat koro
tettiin neljiinnen luokan ascmiksi; 

Ahtialan ja Vihtarin py akit korotcttiin viidenncn 
luokan a emik i; 

Viiriilii.n ja alosaaren val\' ontapaikat sckii Jiim
sii.nkoskcn laiturivaihde muutettiin pysiikeiksi ja 
Merstola avattiin pysiikk-ina liikenteelle. 

Helsingin a eman VR Malkapalvelu miiariittiin ti
lityk ellise ti itscuiiiseksi toimistoksi lwiniikuun 1 piii
viistii lukien. 

Rautatiehallituksen elokuun 26 paiviinii tekemii.llii 
piiii.toksellii siirrcttiin 2. liikenn<'jahon vaununjako 
Lahdesta Riih.hniiclle ja manaskuun 11 piiivanii teh
dyllii piiiitok. ellii miiiiriitW~1 5. Jiikenncjakson vau
nunjako siirrettiiviiksi Vaasa ta Seiniijoelle ta=i
kuun 1 piiivii.slii 1953 lukien. 

Murtomiien-Otann1iien rakcnt<'illa oleva rata avat
tiin viiliaikaisclle liikcnteclle kesiikuun 1 piii>iinii ja 
rakent<'illa ol va .Jamsiin--Dlkkolau satamarata ja 
Perilliinlahden satamaraide viiliaikais llc kokovaunu
kuormaliikcnteelle elokuun 1 piii>astii. lukien scka 
Kontiomiien-Taivalkosken rataan kuuluva Hyryn-
almen-Laajan rataosa valiaikaisclle liikenteclle jou

luJ.;uun 1 piiivana. Kouvolan-ViiriiHiu kaksoisraide 
avattiin Jiikenteellc elolrutm 1 paiviista lukicn. 

Aikatattlut. Talviaikataulu 118 oli voimassa 14. 5. 
1952 asti vahai in, kc,·attalvella siihcn tchdyin muu
toksin. 

Aikatau!u 119 laarlittiin paiipiirteissaiin eclellisen 
l\esau aikatauJun 117 pohjallc. Muutoksista viime
mainittuun verrattuna maiuittal<oon, ettil Helsingin 
-Kuopion piiivii.pilmjunapari 75/ 76 tuli kokovuoti 
seksi oltuaan aikaisemmin kesajunana. Toimenpitlo:' 
on osoittautunut onnistunceksi. Kemi-RO\' aniemi ja 
Siilinjarvi-Iisalmi viililtii vahennettiin yksi henkilo
junapari amain h-uin talvikauc1Pn ajak i myoskin 
Tornio-Kauliranta valilta. 

Olympiakisojen vuoksi laadittiin ajaksi 10/ 7-9/ 
lisiiaikataulu, sovittamalla se vakinaiseen aikatau
luuu, johon kuitenkin ali t htiiva joitakin muutoksia. 
Lisajunia Helsinkiin ali Tmu ta, Tampereelta, Vaa
sa.sta, Oulusta, Torniosta, Kuopiosta, Joensuusta, 
Lappecnrannasta ja Kouvolasta. He! ingin ymparis
tOn pa.ikallisjunat jarjestettiin o ·ittain uuclclleen ja 
tavarajunien aikatauluihin tehtiin joukko muutoksia. 
Liikcntcen valvontajarjestelma otettiin kaytantoon. 
Toimenpiteitten tarkoitus saavutettiin sikii.li, etta ju
nien kulku ali milten 100-proscnttisesti aikataulun 
mukai:neu. Matku tajirn maara ei ollut niin suuri 
kuin ennakolta arvioitiin. 

Yuos i Junakilometrejii 

Vakinaisecn aikatauluun on tchty craita rouutok
~ia. Niinpa 10/ 7 Olympiakaudcksi kulkuun asetettu 
moottoripikajunapari Tw·ku-Tampcre muutettiin ko
kovuotiseksi. 

Elokuun 1 piiivana jii.rjesteltiin uudelleen Kouvo
lan-Kotkan ja Iukeroisten-Haminan tavarajunicn 
aikataulut kaksoisraiteen valmistuttua Kouvolan
Varaliin valille ja 

syyskuun 1 paivana muutettiin erliiden junien aika
tauluja rataosilla Turku-Loimaa ja Ilaapamaki
' einii.joki piiaasiassa koululaisten kuljetuksen takia. 

Kesapikajunapari 67/ 68 Tampere-Kcmi-Tampcre 
ja siihcn liittyviit paikallisjunat rataosilla Haapa
maki-J yviiskylii, Seinaj oki-Kauhaj oki, Vaasa-Sei
niijoki ja Panniiinen-Pietar aari lopettivat kulkunsa 
14. 9. 

Joulukuun 1 piiivanii. jarjesteltiin Jyviiskyliin
Aanekosken aikataulut uudelleen Suolahdcn uuden 
ascman valmistuttua. 

Samano. piiiviipa muutcttiin Oriveden-Jii.msankos
ken junien aikataulua ja asetettiin kulkuun malruu
vaunu Helsinki-Jiimsankoski. 

Hyrynsalmcn-Laajan rataosan tultua avatuksi vii.
liaikai elle liikenteelle jatkettiin junaparin 695/ 696 
kullma Olkiahon seisakkcelle asti niinikiian joulu
kuun 1 piiiviina. 

Lcningradin-Porkkalan viililla kulkevicn pikaju
nieu 7 ja aikataulut piiiitettiin muuttaa ta=i
kuun 1 pii.iva tii 1953 lulden itcn, etta ne saapuvat 
Kauklahteen kello 7.01 (ennen 17.-15) ja liihtcvat 
Kauklahclesta 18.55 (enneu 22.10) . Taman muutok
sen vuoksi ali eriiiden henkilo- ja tavarajunieu aika
tauluja muutettava. 

Viimcmainitu ·ta piiivii.sta lukien paatcttiiu aloittaa 
myos viralliMsti H elsingiu-Leningradin uoranainen 
matlmstajayhdysliikenne. Vaunut tulevat Suomen 
puolella kulkcruaan parittomina pti.ivinii. junnssa 81 
Tielsingistii Kouvolaan, jossa nc siirrctiiii.n junaan 7, 
sekii parillisina piiivina Vainikkalasta junilla · 722/ 6 
Hclsinkiin. 

Junicn kulku aika.taulukauteua 119 on ollut pa
rempi kuin aikaise=in. 0 alta.an se on johtunut 
tavara- ja tavarajunaliikenteen vahenemiscsta ja osit
tain myos junien lrulnn teho tetusta tarkkailnsta ja 
j unaohj ausj arj cstelmiin kii.ytiintoonottamiscsta. 

H cnkilOliikcnne. Ilt>nkiloliikentcessii on kertomus
vuoden aikana ollut havaittavissa vahcntymista cdel
liseen vuoteen verrattuna (ks. all a olcvaa taulukkoa) . 
Tahiin on osaltaan ollut vaikuttama sa S(', etta ns. 
supistettu talviaikataulu u: o 11 , joka astui voimaan 
1. 10. 1951, ali kertomusvuodcn aikana voimassa 
14. 5. saakka. 

Siih.en, ettli. junakilometriluvun viihcntymise ta huo
Jimatta vaunuakselikilometrimiiiil'li matku tajavaunu
jen osalta v. 1952 osoittaa huomattavaa lisiianty
mista cdelliseen vuotcen v rrattuna, on ollut suu
relta osalta vaikuttamassa makuuvaunujen lisiiiimi
nen liikcnteessii. 

Yaunuaksclikllometrejii Matkojen Juku 
matkustajavaunujen osalta 

Pika- ja I Moottorlvaunu-

I 
Yhteensii 

1952 
1951 

. . . . . . I 

...... 

henkilojunat 

14 228 400 
14 796 300 

junat 

1836 200 
1353 200 

matkustajajunia. 

16 064 600 
16 149 500 

253 789 600 
249 165 300 

36 592 383 
42 606 878 
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1'awraliikenne. Ulkomaankaupansuhdanteissa ker· 
tomusvuonna tapahtunut kiianne huonompaan suun
taan ilmenee solviisti myos rautateidcn tavaraliiken
teessii. Ku:u kuormau ten lukumiiiirii vuonna 1951 
nousi 2 000 878 vaunuun eli keskimiiiirin 5 483 vau
nuun piiivii.ssii, laski se vuon:ua 1952 1 775 049 vau
nuun eli keskimii.iirin 4 849 vaunuun piiiviissii.. Vii
hentynce · tii kuljetu tarpeesta johtuen ei kertomus
vuonna ilmennyt vaunupulaa, vaan 1:yettiin vaunut 
toimittamaan asiakkaille tilaustcn mukaisesti. 

V. 1952 aikana Uihetettiin kaikkiaan !l64 737 ton
nia kappaletavaraa, eli 10.5 % viihemmiin lrnin edel
lisenii vuonna. 

15. 5. lukien tuli voimaan uudet kappaletavaran 
kuormaus- ja kuljetusohjeet, jotka pohjautuivat edel
lisenii vuon:ua suoritcttuihin kokeiluihin ja jotka ke
viiiilla hankittujen tilastojen perusteella voitiin saat· 
taa kiiytii.nnon vaatimuksia va taaviksi ja lopulli
seen muotoonsa. · Uuden jiirjestelmiin mukaan rata· 
verkko jakautuu jakelualu isii.u. Jakelualueeseen 
lmuluvat sellaiset jakeluaseman liihiliiken:uepaikat, 
joille kappaletavaraliihetykset vain jakelua emalla 
suoritcttavalla siirtokuormau kii.sittelyllii saadaan kul
jetetuiksi joko rautatien autoilla tai suuntavaunuilla 
lopullisille mii.iiriia emilleen saakka. Jakelua1ueelta 
toiselle tapahtuva kaukokuljctus suoriteta}<n nopeilia 
junilla, jotka kuljetusohjeis a on tarkalleen maa
ratty. 

Edelli enii vuonna hankittujen 5 ho.arukkatrukin 
lisaksi sa.atiin vuoden aikana lisaii vain 1 haarukka
trukki. Li iiksi ha:ukittiin 52 kii ikiiyttoista haaruk
kavau.uua, 2 000 kuormalavaa ja 353 uutta makasii
nikiirrya, joista huomattava osa ilmarenkailla va· 
rustettuja. Koneellisen kiisittelyn k hittiimiseksi teh
tiin suun:uitelmia ja alkuvalmisteluja. 

Kertomusvuoden aikana haukittii.u 5 kpl kuljetus
sii.ilioitii kokeilumiclessii.. Siiiliot (hii.kkikiirryt) on 
varu tettu pyorillii. ja sii.ilion kuutiotilavuu on 2 m3. 

ii.ilio kuljetetaan 1ii.hettiijii.ltii va taauottajalle ja 
Ui.heW:i.jii. voi sen lukita. Kiiyttiijiit ova.t ollect erit
tii.in tyytyviii iii kokeiluun, sillii tavarat on voitu 
liih ttaa pii.iillystiimii.ttii, joka on saiistii.nyt huomat
tavasti kuluja cikii vahingoittumi ia ole lainkaan 
tapahtunut. 

uurasiakkaidcn kappaletavaran kuljetuk en no
peuttamiseksi otettiin kiiytii.ntoon ns. jakeluvaunu
jiirjcstelmii. Kun jakelualueet oli mii.iirii.tty, voiti:i.n 
allia kenen hyvii.n ii. asiakkaan keota lahetyk i tii.ii.n 

ylci ten ohjeiden mukaisia jakeluvaunuja, jolloin lii.
hety ten kulku nopeutui ja siirtokuormaustyo viiheni. 
'fiiJlai ia kuljetus opimuksia tehtiin vuoden aikana 
u eita kymmeniii.. 

Jakelualueiden isii.llii. tapahtuva jakelu- ja kerai
lykuljetus jiirjestettiin autoilla suoritettavaksi useilla 
rataosilla. 

Kappaletavaran kasittelyn kohcntamiseksi pidet
t:i.in vuoden aikana u eita selostustilaisuuksia, val
mistettiin objelehtisiii ja erityineu opetusfilmi, joka 
nimcnomaan koettaa tchostaa hyv[in kii. ittelyn tii.r
kcyttii.. 

LiikenneosMton autoliikenne. Rautatien autolii
kennettii on kuluneenakiu vuonna harjoitettu niiden 
suuntaviivojen mukaan ja iinii laajuudessa kuin 
rautatieballitus sen 17. 4. 1951 antamallaan piiii.tOk
sellii. miiii.ritteli. 

Eriiii.nii liikentecn hoitoon edulliscsti vaikuttavana 
tekijiina mainittakoon, etta kulkulaitosten ja yleisten 

toiden ministerio myonsi 29. 7. 1952 rautatiehalli
tukselle alueliiken:ueluvan koko valtakun:uan alueelle. 

Lausunnolle aapuneita liikcnnelupa-anomuksia kii.
siteltiin vuoden aikana 3 0. 

K o t i ink u 1 jet us. Kotiinkuljctustoiminta aloi
tettiin Ji:imsiissii ja Toijalassa 15. 5. luki.en, Hami
nassa 15. 9. sckii Haapamiiellii ja Karjaalla 1. 12. 
lukien. Lohjan aseman kotiinkuljetus siirtyi 1. 12. 
lukien VR:n omaan hoitoon oltuaan ita ennen Oy 
Pohjolan Liiken:ue Ab: n hoidettavana. Vuoden lo
pussa oli kotiinkuljctu pai.kkojen Juku 45, joista 
VR: n hoitamia 33 ja Oy Pohjolan Liikennc Ab: n 
hoitamia 12. 

J a k c 1 u k u 1 j e t u k set. 'l.'oimintavuoden ai-
kana aloitettiin uusia jakelukuljetuslinjoja seuraa
villa ratao ilia: Jyviiskylii.-Raapamaki jakelulinjan 
auto miiiiriitt:i.in 15. 2. lukicn kii.yml.Uin kahdesti vii
kos a Multian kirkonkylii sa. 15. 5. lukien asctettiiu 
Jyva kylii.-Raapamii.ki linjalle apuauto, joka kulkee 
viiliii. Jyviiskylii-Petiijiivef<i-Jii.m. ii.. 15. 5. 1ukien 
aloitcttiin jakelukuljetus linjoilla Tyrvii.ii-.Aetsii.
Lauttakylii., Tyrvaa-Kauvat a-Kokcmiiki, Orivesi
Lyly ja jatkettiin Tamperc-Vatiala linjaa uinu
laan saakka. 1. 12. lukien aloitettiin jakelulinjat 
Haapamiiki-Keuruu-Koll10, Karjaa-Fiskari ja 
Lahti-Heinola. itiipaitsi jakelulinja Riihimaki
Hyvinkiiii-Karjaa, joka aikaisemmin oli Oy Poh
jolan Liikenne Ab: n hoidossa, siil"tyi 1. 12. lukien 
VR:n hoitoon. Toimintavuoden lepus a suoritettiin 
jakelukuljetuksia kaikkiaan seuraavilla rataosilla: 
Riihimii.ki-Ryvinkiiii-Karjaa-Fi ·kari, Riihimii.ki
Lahti-Kouvola-Lappeeuranta-Imatra, Labti-Hei
nola, Kouvola-Inkeroinen, Riihimaki-Hii.meenlin:ua 
-'l.'oijala, Tampcre-Suinula, Tamperc-Tyrviia~ 
Pori-Mii.ntyluoto, Oriv0si-Lyly, Haapamiiki-Kolho, 
J yviisl'Y Ui.-Haa pamii.ki, Pieksii.mii.ki-Mikkcli-Man
tyharju ja Turku-Naautali. Niiiden jakelulinjojeu 
yhteenlaskettu pituus on n. 1 270 km. 

Tavaralinj at. Vesijii.rven Rautatic Oy:n lo· 
petcttua kappal tavaran kuljctuksen rautateillaii.n, 
aloitcttiin VR: n toimesta 1. . lukien harjoittaa ta
varalinjaliikenncttii. Laltti-Loviisa linjalla. He:i.nola 
-Hartola ja Hcinola-Joutsa tavaralinjojen lii.hto
paikaksi mii.ii.riittiin 1. 12. lukien Lahti. Ln.ppeen
rauta-Savitaipale linjtt lopetettiiu kannattamatto
mana vuoden lepus a. Liikennoityjen tavaralinjojen 
luku vuoden lopussa oli 21 ja niiden yhteenlaskettu 
pituu 2 945 km. 

K a 1 us to. Uutta ajokalustoa ha:ukittiin kerto
mu. vuoden aikana 1 hcnkilo-, 2 linja- ja 65 kuorma
autoa ekii 6 puolipcrii.vaunua. Va taavasti poi tet
tiin kirjoi~ta 3 linja· ja 49 kuorma-autoa. Sen li-
[ikRi myytiin Oy Pohjolau Liikennc Ab: lla vuokralla 

ollut ajokalusto, joka kii.sitti 30 linja- ja 33 kuorma
autoa seka 11 puoliperii.'>aunua, mainitulle yhtiolle. 
Vuoden lepus a liikenneo aston hallussa eleva ajoka
lu to ki:isitti 6 henkiiO-, 2 linja- (valmi teilla) ja 
259 kuorma·autoa sekii 14 puoliperii.vaunua. 

Liikenncosaston autojcn uusintakatsastus suoritet· 
tiin kertomusvuonna kuljetustoimiston autojaoston 
toimesta kulkulaitosten ja yleisten toideu minister:i.on 
23. 1. 1952 myontii.mii.n luvan perusteella. 

T a riff it. Autoliikenteeu kuljetusmak ·uja ei ku
luneeu vuoden aikana ole muutcttu, lukuunottamatta 
li..njaliikennetariffia, jota pienten lii.hetysteu koh
dalla korotettiin noin 10 % 15. 5. 52 lukien. 
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Y h d y s Iii k n u e 0 y Po h j o Ian L i ikon· 
ne Ab:n kanssa. usi yhdysli:ikc11Uosopirnu al· 
lekirjoitettiin 23. *· 52 ja silloin myytiin Yhtiolle 
sillii. vuokralla ollut ajokalusto. Yhtion hoidettavaksi 
alll1ettiin kappaletavaroiden kuljetus rataosilJa Kemi 
-Kauliranta ja Kemi-Rovauiemi 20. 10. Iukien, 
Kemijiirvi-Kelloselkii. 10. 11. Jukien ja Oulu-Kemi 
15. 12. lukien. Yhtion hoitamien jakeluJinjojE'n yh· 
teenlaskettu pituus kertomavuoden Iopu a oli n. 
6 5 km. 

1'avm·an lcatoaminen. ja 1·ahingoittwminen. 

Pwuttuva tavara. 'ellaisia eri liikennepaikoilta 
saap11UeHa ilmoituksia, jotka ovat koskeneet kulje· 
tetta.vaksi jiitetyn tavaran puuttumista, on toimin· 
tnvuoden aikana kertynyt 5 691. Edelli en vuoden 
vastaava Juku oli 6 320. Puuttumistapauksista on 
selvitetty 3 950 eli 69 %. Puuttuminen tai en laatu 
on todettu eri kii.sittelyvaiheissa seuraavasti : 

1. Vastaanotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll.o % 
2. Kuormaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 2. 9 o/o 
3. 'iirtokuormaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.6 % 
4. Purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.7 % 
5. Luovutu vastaanottajill . . . . . . . . 17.2 % 
6. Kuljetuskirjojen jalkeenjaiiminen . . 1.2% 
7. Anastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 % 

Vahingoittunut tavara. Ruljetettavan tavaran va· 
hingoittumisilmoituksia saapui kertomusvuoden ku· 
luessa tiedustelujao toile 10 729 vastaten edellisen 
vuoden 10 836 kappaletta. Verrattaessa Iahetysten 
lukumii.ii.riii. vuosina 1951-1952 voidaan todeta, etta 
vahingoittumi tapaukset verrattuina liihetysten Juku· 
miiii.rii.ii.n ovat lievii.sti lisiiii.ntyneet. Vahingoittumis· 
tapauksia on tod ttu kaikissa ta ,·aran kii.sittelyvai· 

heissa voimatta tarkemmin miiiiritellii., mitt'n suuri 
osa nii tii tulee kalu ton vajavaisuuden tai pulttaau 
kii.sittelyn tilille. 

Viiviistyneet lculjetulc.~et. KuJjetusten aikana at
tuneista epiisaiinniillisyyksistii. on tiedustelujaostolle 
saapunut 977 ilmoitu ta edellis n vuodcn >a taavan 
luvun oltua 852. 

V arkau tapaulc et. Anastul<sik i todettuj en ta
paust n lukumiiiirii oli kertomusvuonua 22-, joista. 
saatiin selvitetyil,si 61 tapausta eli 27 o/c . Edelli· 
senii. vuonna oli anastuksiksi todettuja tapauk ia 271. 

PeTi1niiton tavara. Rt'rtomusvuoden kulues. a toimi· 
tettiin Helsingissii. 13 huutokauppaa, joissa myynti
eria oli yhteensii. 4 314 edellisen vuoden vastaavien 
lukujen oltua 11 ja 3 488. Eri linjaliikennepaikoilla. 
toimitettiin samanlaatuisten tavarain my~-nteja 3 5 
tapauksessa. 

Korumtsanom1~lcs t. Liihety. ten katoamisesta, va· 
hingoittumi e ta, viivastyneestii. kulj etuksC"sta yms. 
haitoista johtuncita korvausanomuksia kiisiteltiin 
vuoden 1952 kulues a 2 06 kappaletta. Anomuksi ta 
hyvii.ksyttiin 71 % ja hyljii.ttiin 29 o/r . Korvaukset 
jakaantuivat maksettujen miiiirieu mukaan jaoitel
tuina sew·aavasti: 

Anastustapauksi ta johtuneet . . ..... . 
Liihety ten selvittii.mii.ttOmistii katoami· 

sista johtuueet ... . .............. . 
Vahingoittumi ista johtuneet ....... . 
Vaunujen kattovuodoista johtuneet .. 

:?0.3% 

13.:l% 
H.~% 

22.1 o/r 

Maksettujen korvauksien kokonai smiiiirii oli vuonna 
1952 18 598 621 markkaa. 

VII. TARIFFIT. 

Valtionrautateiclen tariffisiiiintoon tehtiin 14. 
12. 1951 annetulla asetuksella (N: o 621/ 51 ) ker· 
tomusvuoden alusta lukien muutoksia, jotka merkit· 
sivii.t matkalippujen hintoihin keskim. 18.5 %: n ja 
tavaratariffeihin 23 % : n korotusta. Tiis ii. asetuk· 
~essa miUirattiin kuitenkin halkojen ja viljan rahdit 
kannettaviksi 1. 4. 1952 saakka enti en suuruisina. 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion tekemiin 
piiii.toksen mukaan korvataan alennus valtionrauta· 
teille valtion muista varoista. Halkojen ja viljan 
alennus mii.arii.ttiin 21. 3. 1952 annetulla asetuksella 
(N: o 133/ 52) olemaa11 voin1a sa 1. 4. 1952 jiilkeen· 
kin toistaiseksi. Polttoturpeen rahdit miiii.riisi kul
kulaitosten ja yleisten tOiden ministerio 18. 9. 1952 
la kettaviksi 1. 10. 1952 lukieu toistaiseksi halkota
riffin mukaan. Nii.in myonnettii.va alennu. korva· 
taan rautateille valtion muista varoista. 

Rautatiehallitu piiii.tti 23. 4. 1952 muuttaa erii.i· 
den, piiii.asiassa puutavaroihin kuuluvien tavaroiden 
rahtiluokkia 1. 7. 1952 lukien. Muutok et olisivat 
merkinneet tavaraliikennetuloihin noin 2 %: n koro· 
tusta. Kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerion 
5. 6. 1952 antaman kenoituksen mukaisesti rautatie· 

hallitus kuitenkin' 12. 6. 1952 pii.ii.tti siirtiiii rahti· 
luokan nostamista 1. 7. 1952 lukien koskeYan piiii.· 
tOksen toimeenpanon toistaiseksi. 

Tammikuuu 11 pii.iviinii. 1952 alll1ettiin a etus mak· 
sujen miiiiriiamisestii puolustuslaitoksen lukuun suo· 
ritettavista rautatiekuljetuksista (N: o 23/52), joka 
tuli voimaau 1. 3. 1952, ja sillii kun10ttiin sotilas
tariffista 11. 10. 1946 annettu asetus. Tiimiin uudeu 
a. etuk en nojalla tehtiin rautatiehallituksen jar puo· 
lu tusministerion kesken tariffisopimus, joka tuli 
voimaan 1. 3. l 952, mutta Uimii tariffisopimus lm· 
mottiin uudella, 1. 1. 1953 voimaantulleclla tariffi· 
sopimuksella. 

Rengasliput. 

R ngasmatkalippuja myytiin toukokuun 1 piiivii tii. 
syyskuun 30 pii.ivii.iin sisajii.rvien purjehcluskauuesta 
johtuvin rajoituksin 42 varsinaiselle rengasmatkalle. 
Varsinaisen rengasmatkarcitin ulkopuolelle tehtiiviii. 
matkoja varten oli 20 lisiimatkaa, joita voitiin sopi
va ti yhdistiiii. useimpiin rengasmatkoihin. Rengas· 
lippuja myytiin kaikkiaan 10 910 kpl ja lisa· ja 
liittymismatkoja * 399 kpl eli n . 30.5 milj. ma.I·kan 
arvosta. 
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Rail tita;joituksia. 

Marra ·kuuu 6 piiivlinii 1951 rautatichallitus myon i 
Rangon ja Turun satamiin vaunukuormin liihetettii.
valle vientitavarall sellaisen rahtiedun, etta jos li:i
hetyspaikalta Turun satamaan oli lyhyempi matka 
kuin Rangon satamaan, perittiin myos Rangon sa
tamaan liihetettiivi:istii tavarasta Turun satamaan 
laskettu rahti. Samoin jos liihetyspaikalta Hangon 
satamaan oli lyhyempi matka kuin Turun atamaan, 
laskettiin tanuaa Turkuun Hihetettiies a rahti Han
gon ataman vi:ilimatkan mukaan. am laskien 
royonnetty rahtinlennus sai kuitenkiu olla enintaiin 
yhtii. suuri kuiu so alennus, joka todelli en miii:irii
a eman rahtia laskettaessa syntyi vi:ibentamii.llii ta
Tiffitaulukon mukai esta hinnoitusluvusta Juku 5. 
Taman rajoitub.--sen tarkoit~seua oli esti:ia esim. Tu
ruu liihiasemilta liihettiimii tii tavaraa Hankoon sa
roalla rahdilla kuin Turun satRmaan. 

Rahtietu oli voiroassa 15. 12. 1951-30. 4. )952 
viilisen ajan. Niiitii rahtietuja ei myonnetty, jo 
Ji:ihettiijii. mahdollisesti oli aanut ko. Hangou tai 
Turun kuljetuk ista jonkin erikoisalennuksen. 

Ramanlaint>n rahtietu myonnettiin marrnskuun 5 
pii.iviinii 1952 myo 15. 12. 52-30. 4. 53 vliliseksi 
ajak i. Tiimii rahtietu peruutcttiin kuitenkin 9. 12. 
52, jolloin · rautatiehallitus amalia myonsi yhtii 
r~htikirjaa kiiyttiien vahintiiiin 10 vaunukuorman 
eris, ii Katajanokan, Hangon, Turun, Rauman ja 
Miintyluodon satamiin liihetettiiviille vientitavaralle 
sellaisen 15. 12. 1952 lukien enintiiiin 30. 4. 1953 
saakka voimassa olcvan rahtiedun, etta rahti laske
taan kaikkiin niiihin satamiin niisti:i liihimpiinii ole
van sataman · viilimatkan perusteeJla ja sen liikon
noimismiiiiriiyksiii oveltaen . N"ain myonn tty alen
nu ' ei kuitenkaan saanut olla uurempi kuin jos to
d llisen viilimatkan perusteella maiiraytyviistii hin
noitusluvusta viihennettiin Juku 2. 

Mikiili samalla kertaa Jii.hetettiivien vaunujeu Juku 
oli viiJrintiiiin 20, laskettiin rahti kaikkiin mainittui
hin satamiin en hinnoitusluvun mukaau, mikii aa
tiin, kun liihimpiiiin satamaan miiatun vlilimatkan 
perusteella maiirii.ty tii. hinnoitusluvu ta viiheunettiin 
Juku 1. Niiin myonnetty alennus ei kuitenkaan san
nut olla Ruurempi kuin syntyi, jos tode!lisen knlje
tusma tkan perusteclla miiiiriitystii hinnoi tusluvusta 
viihennettiiu luku 3. Vaunumii.'i.riii Ia kettaessa kat
sottiin 4-nkseliset vaunut kahdeksi vaunuksi. 

Hangon si, iisatama katsottii u vientitavaran rnh
teja laskettaessa avatuksi tiiydelliselle tavaraJiiken
teelle, joten hiru10ituslukuiJ1in <>i sen takia tehty li
J>iiyksia. 

Rahdinlaskussa sovellettiiu muuten TS:n 38 §:n 
15 1m :n rahditusohjeita. 

Hel ingin liinsi atamaan ja Soruiiisiiu liihetettii
viistii tavarasta kannettiin normaalirahti. Jos Kata
janokalle edellii mainitulla tavalla Ia kettu rahti oli 
halvempi, kannettiin siitii nii.in laskettu Katajano
kan rahti. 

Mikiili joillekin liihetyksille oli myonnetty erikois
alennuksia, myonnettiin nii.mii alennukset, jos alen
nus siten laskettuna oli edelliirnainittua alennusta 
suurempi. Molempia alennuksia ei yht-aikaa myon
netty. 

Kansainviilinen yhilysliikenne. 

S1wmen, Euotsin ja N01-jan viilinen tavamyhdys
liikenne Twnm satama.n-Tukllolman kautta. 

5 1803 .H 

Yhdysliikennetariffin kuljetusmak ujeu ln!<kentaa· 
koskevia miiii.rii.yksiii muutettiin helmi-, touko-, heina
ja elokuun 1 piiiviina. 

Suomen ja .\-ruvostoliiton viilinen 1·autaticyhd.ys
liikennc. 

Huhtikuun 1 piiiviiuii annetulla asetuksell.a muu
tettiin matkustajain, matkatavaraiu ja tavarain kul
jetustariffin 3 ja .13 artikla. 

Toukokuun 1 pi:iiviistii luJdcn muutettiin toimitus-
ohjeiden §. 

'l'oulwkuun 1 piiiviistii. lukien rnuutettiin rautntie
rajasopimuksen 1 ja 45 §§ . 

Kansaint:iilisct Sopimuksct J(SJI ja KST. 

Lokakuun 15-25 piiivinii pidettiin Bemissii. Kan
ainviilisten opimusten V tark.istuskonferenssi, j ossa 

Suomen valtiota edustivat lhallitw;sihteeri W. Riik
kinen ja liikennetarka taja N. G. Narvala. 

Valtionrautatiet liittyiviit 1. 5. 1952 lukien useiro
mat Euroopan rautatiet kiisittiiviiii.n Kansainviiliseen 
Kupoukilipputariffiin (Tarif International a Cou
pons pour le transport des voyageurs et des bagage 
'1'. I. C.), jouka nojalla roiiiiriityt rautatieasemat 
voivat myydii. kupoukivihkoja ulkomaan liikentec sii. 
Samalla myos Turun/ Helsingin-Tukholman linjoja 
liikennoiviit laivayhtii:it suostuivat osallistumaan 
T. I. C.-liikentee een, tehden tiiten mahdolliseksi Kan
sainviilisen Sopimuk, en (K. . M.) alai ten kuponki
lippujen myynnin myos mainittujen laivalinjojen 
osalta. Tiiten uomi jiilleen osalli tuu samautapai
seen kuponkisysteemiin, jota enn('n ensimmiii ta 
maailmansotaa hoiti Vereir1 deutsoher Eisenbalmver
waltungen. Tiillii toimenpiteellii aatiin VR Matka
palvelulle Helsingin asemalla mahclollisuudet myydii 
eri maiden rautatiekuponkeja saruassa laajuudessa 
kuin varsinaiset matkatoimi tot. 

Olympialaisten johdo ta kansainviilinen heukilo
liikenne Suomeen oli varsinkin kisojen aikana laa
jempaa kuin tavallisina vuosina. Otlotettavissa ollei
den kulj tu vaikeuksien vuoksi oli seuruealennus
ten myontiiminen kiellett;v aikana 9. 7.-9. 8. 52, 
eli amana aikana kuin laivaroatkoillakin Tukhol
masta Suomeen. Halpoja poltjoi maisia kiertomatkn
lippuja sensijaan sai myydii aikarajoituksetta. Suo
mea ko kevia kiertomatkoja myytiin siten jonkin
verran enemroiin kuin edelli enii ke iinii eli yh
teensii n. 950 kpl. 

Yuoden aikana (1. 2. 52) saatiin uusi pohjoismai
nen henkilotariffi jo v. 1941 julkaistun ja 37: llii li
~lilehdellii korjatuu \"auhan tariffin tilalle. Samoin 
uusittiii1 Pohjoismaiden-Itiivallan yhdysliikenneta
riffi ja samalla siihen liitettiin Jugoslavia. Samau
aikaisesti otettiin kiiytiintoon uusi kiitotavaratariffi 
Pohj oismaat-Ita valta/ J ugo la via. 

VR Matkapalvelun toimintamaltdolli uuksia lisii.t
tiin vuoden aikana muodo tamalla siitii heiniikuun 
1 piiiviistii 1952 lukien tilityksellisesti itseniiiuen ja 
varsinaisen matkatoimistotoiminnan puolesta suora
naisesti tariffiosastou alainen toimisto. Paitsi eri 
maiden rautatiekuponkeja hankittiiu sille oikeus 
myydii lippuja nseille laivareiteille koti- ja ulko
rnaiJla, lippuja kaikiJle Oy Matkahuollon edustamille 
kotimaisille autolinjoille, sekii lippuja Aero Oy: n 
kotimaisille lentolinjoille. 
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Kotimainen yhdysliilccnne. 

Valtionrautaieiden ja Loviisan mutatim~ kesken 
tehtiin uusi yhdysliikennesopimus, jolla kumottiin 1 
piiivii.nii tammikuuta 1940 voimuun tullut yhdyslii
kenncsopimus siihen tehtyine lisii.yksineen ja muu
toksineen. 

Uusi sopimus koskee vali1 pika- ja rahtitavaran 
kuljetusta vahintalin 4 000 kg:n llihetyksina. Yh
dysliikenteessa noudatetaan valtionrautateiden lii
kenne- ja tari££isaantoja seka liiken.nepaikkojen lii
kcnnollni estii annettuja mii.arayksiii.. Ybdysliikenne 
hcnkilo- ja kappaletavaraliikenteen o alta on koko
naan lakannut. 

l\1aksut jaetaan rautat iden ke ken siten, etta Lo
viisan rautatie saa rahtitulojen kokonaismaariistii. 
33.5 %. Nain jaettavik i maksuiksi kat otaan var
sinaisten kuljctusmaksujcn lisaksi myos jii.lkivaati
muspalkkiot, vauuunpeitc-, syrjii.raide-, satama-alue
ym. rahtikirjoihin merkityt li amaksut. 

Tamii uusi yhdysliikennesopimus tuli voimaan 15 
paivastii elokuuta 1952 lukien. 

Yhdysliikenteestii. OY Pohjolan Liilcenne AB:n 
kanssa tehtiin uusi tariffisoplinus, joka tuli voi
maan 15 paivanii joulukuuta 1952, ja ilia kumot
tiin 15 paiviina toukokuuta 1950 voimaan tullut ta
riffisopimu siihen tehtyine lisii.yksinccn ja muutok
sineen. 

V.R Ilenlcilolcuntalehti. Rautatiehallituksen 30 pai
vii.na syyskuuta 1952 teJ,emallii. piiatoksellii. julkais
tiin VR Henkilokuntalehden naytenumero joulu
kuussa painosmii.ariin ollessa 35 000 kpl. 5 paivii.nii. 
marraskuuta 1952 tapahtuneessa esittelys, a nimitet
tiin lehden toimitusneuvo to, johon tuli vusi rauta
tiehallihlsen ja neljii rautatielliisjlirjestojen edusta
jaa sekii. sen piiatollnittaja, fil. maist. Selim 'ra
pola. Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodcssa. 

Rautaticmainonta. Rautatiemaiuontaa tt>hostettiin 
kaytettii.vissa olleiden mii.ii.riirahojen puitteissa. Siiiin· 
nollisiii. aikatauluilmoituksia julkaistiin kaikkiaan 90 
sanomalehdes a eri puolilla maata 39 paikkakunualla. 
Suurimmilla paikkakunnilla (8) aikatauluilmoituk et 
julkai tiin joka viikko 3 lehdes ii. ja muilla paikka
kunnilla joka toinen viikko. Aikaiaulunn1nutoksista, 
lisii.liikenteen junista ym. ilmoitettiin pii.ivalehdi a. 

Henkiloliikeuteen mainonnau kohdalta mainitta
koon en iksi talvlinatkailumainonta. VR talvimat
kailujuliste oli esillii. kaikilla rautatieliikeuuepaikoilla 
ja sitii jaettiin myoskin kauppaliikkei iin, teolli uus
laitoksiin jne. esillii pidettii.vii.ksi. Va tavuoroisen 
soplinuksen perusteella julistetta levitettiin englan
ninkielisena myoskin Euroopan rautatiehallintojen 
valityksellii. manncrmaan suurimmille rautatiease
mille ja Suomen Matkailijayhdistys r. y :n (SMY) 

tolinesta ympiiri maailman, erikoise ti .AmE>rikkaan. 
VR talvlinatkoja e ittelevii.a vihkosta jaettiin a e
mien ja matkatoilnistojen vii.lityksella ylei olle. VR 
talvimatkoista ilmoitettiin sekii. pii.iva- etta aika
kauslehdissii. 

VR ke ii.matkailua mainostettiin 1·engasmatkajuli -
tein, esittelyvihkosin sekii. piiivii- ja aikakauslehti
ilmoituksin ynnii filmein. Pohjoismaisia kiertomat
koja e iteltiin juliste- ja ilmoittelumainonnan ekii. 
kirjasten avulla. Valtiolll'autatiet olivat edustettuina 
Kevii.tmessuilla 1952 Helsingissii. VR matkapalvelu
ja kuljetuspalveluosastoin ja matkailuniiyttely sa Hii.
rneenlinnassa. Valtiolll'autateitii. esittelevii.a aineistoa 
toimitettiin ulkomai iin niiyttelyihin, me ·uille jne. 
VR henkiloliikennettii ja sen erikoislippuja csittele
via ikkunanii.yttelyitii oli ympii.ri vuouen matkatoi
mistoissa ri puolilla maata. - Paiviivaunujen (2 
lk) Jasipii.iillysteisiin ikkunapoytiin sijoitettiin eri
tyisesti tii.tii varten painatetut rautati verkostoa esit
televat kartat. Liikenteeseen tulleis a uusissa piiiva
ja makuuvaunuissa jaettiin yleisolle siisteyteen ke
hoittavia mainoksia. - Valokuvakokoclmaa laajen
nettiin valmiiksi saadun laboratorian turvin. 

Olympiavuosi 1952 otettiin huomioon myo kin 
rautatiemainonnassa. ,Kiskot vievii.t kisoihin"-vih
kosta, josta kavi selville kisojen aikaiuen rautatie
liikenne Helsinkiin ja erikoisjii.rjestelyt Helsingin 
asemalla ja jossa oli eriniiisiii. ohjeita ja neuvoja 
olympiamatku tajille Olympiatollnikunnan ja Ryhti
liikkeen toivomassa muodossa, jaettiin suuri miiara 
matkustavalle yleisolle. 

'l'avaraliikenteen alalla rautatiemaiuonta kiinnitti 
pii.iihuomion a uuden kuljetu~muodon, jakelukulje
tuksen, ja liikenneasiamie verko ton tunnetuksi te
kemi een. E ittelyvihkosessa selostettiin jakelukulje
tu:ten asiakkaille tuottamia etuisuuksia. Paiva- ja 
var inkin taloudelli issa ammatti- ja aikakau ileh
dissii. julkaistiin ilmoitussarjoja tavaraliikentee ta ja 
VR asiaka paivia mainostettiin. Kalenteriselostuk
sin ja -ilmoituksin tuotiin esillc VR erlkoistarjouksia 
eri alojen rautati asiakkaille. Omalle heukilokun
nalle painatettiin vihkonen ,Meillii. ei ole varaa tehdii. 
60 000 000 markan vahinkoja' tavarankii. ittelyn huo
lellisuuden tehostamiseksi. 'l'avaraliikcnnettii. esittc
levii. elokuva ,Tavara ~ee ... '' valmistui vuoden 
aikana ja alkoi 10 kopiona kiertokulkunsa maan 
clokuvateattereissa. 

Mainospaikkojen vuokraus jatkui kertomu vuonna 
enti cen tapaan. Osittain li amaino paikkoja otet
tiin ki.iytantoon mm. valomainoksia varteu, ja kaikki 
kayttoon otetut mainospaikat rautatien alueella -
lukuunottamatta VR omaan mainontaan tarkoitctut 
- olivat vuokratut asiakkaille. Tarkeimmille Jiiken
nepailwille saatiin lisaa mainoskehyksia, joissa mai
nokset asemilla esiintyiviit eduk ·een jo olympialii
kenteen aikana. 

VIII. HENKILOKUNTA. 

Henkilokunta. Kunkin o aston henkilokunnan kes
klinii.ii.rii.inen suuruus vuoden 1952 aikana ja edel-

lisen vuoden vastaavat luvut ilmenevii.t seuraavasta 
taulukosta: 
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Liile n:o 1. 

Vakiuaista Ylimitiiralstii TyiiUil m Yhteeusii 
henkiliikuutaa henklliikuntaa llklmiiiirin 

1952 I 1951 1952 I 1951 1952 1 1951 1952 I 1951 

Rauta.tielutll i tus ••••••••••••••••••••••••••••• 0. 506 513 184 172 77 71 767 756 
Li njaballinto ...... ................. ......... .. 15152 15 075 6 949 7 337 12 16 12 448 34 917 34860 

Siitii.: 

Talousosasto .. . .. . ............................ 66 72 37 36 9 9 112 117 
Rataosasto ••••••••••••• 0 ••• • • ••••• •••••••• •••• 1 095 1090 40 48 5 035 4 708 6 170 5 846 
Koneosasto ••••• • ••• • ••••• • •• • ••••••••••••••• 0 4 283 4 250 2 007 2 095 5 369 5140 11659 11485 
Varasto-osasto ................................ 155 157 138 140 1808 1948 2101 2 245 
Liikermeosasto •• ••••••• • ••••••• • ••••••••••••• 0 9 553 9 506 4 727 5 018 595 643 14 875 15 167 

Yhteensii. 15 658 15 588 7133 7 509 12 93 12 519 35 6 4 35 616 

Rautatierakennusosasto ........................ 31 31 127 107 1430 1 481 15 8 1 619 
Kaikkiaan 15 689 15 619 7 260 7 616 14 323 14 000 3? 272 37 231) 

14/12 1951 annetun lain valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksesta 22/ 12 19-!2 annetun lain 10 
ja 23 §§: ien muuttamisc ta lukien 1/ 1 1952 tiedoitti 
rautatiehallitus V. R. Kiiskylehdcssii n : o 1/ 52. 1. 

Samassa Kiiskylehdessa rautatichallitus ilmoitti 
14/12 1951 annetusta asetuksesta valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauk esta 19/ 1 1943 annetun 
asetuksen 10 ja 15 §§: n kumoami e ta seka 11 §: n 
muuttamise ta toisin kuuluvak i seka 14/12 1951 
valtiovarainministerion piiatoksesta lisaohjeista val· 
tion viran tai toimen haltijain palkkauk esta annet· 
tujen miiariiysten soveltamise ta, jolla 29/3 1943 
annettujen ohjeiden 4 § kumottiin ja 5 § muutet
tiin toisin kuuluvaksi. Kaikki muutokset tulivat voi· 
maan 1/1 1952. 

Ralkojcn myynnistli rautatieliiisille huomautettiin, 
etta rautatiehallitukseu kiertokirjeen n: o 2/ H. 162, 
16/1 1931 23 kohta on edellceu voimassa, joteu sitii 
on ehdottomasti noudatettava. Rautatiehallituk en 
kirjelma n: o 561 18/ 12 1951. 

29/6 1951 annetusta laista valtion viran tai toi
men haltijain perhe·eHikevakuutuk esta sekli valtio
varainministerion antamat perhe·eliikevakuutusmak
sun pidiittiimista koskevat toimeenpauomiiariiykset, 
jotka astuivat voimaan 1/1 1952, tiedoitettiin talous
osaston johtajan kirjelmalla Toj n:o To 1 , 4/1 
1952. 

Veroennakon piclattamisesta, verokirjoihin tehta
vi ta merkinnoista ja verotu lautakunnille annetta
vista tarkkailuilmoituksista rautatiehallitus ilmoitti 
kirj lmiilliiiin n:o Hh/To n:o H. 13, 2/1 1952. 

Valtiou laitokscn palveluksesta toisen valtion lai· 
tok en . palvcluk~een pyrkiviin mahclollisesta aikaisem· 
masta elakcoikeudesta on otettava selva, josta rauta
tiehallitus miiiirii ·i kirjelmiilliiiin Rl1/Rlo n: o H. 
1806, 8/1 1952_ 

Valtionrautateiden asuntotalojen ja asuinhuoneis· 
tojen korjauksista rautatiehallitus autoi tarkemmat 
maiiraykset kirjelmiilliiiin n: o 1117, 4/12 1951. 

11/1 1952 annetusta laista valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksesta 22/12 1942 annetun lain eri
naisten pykiilien muuttamisesta lukien 1/10 1951 
rautatichallitus tiecloitti V. R Kiiskylehclcssii. n: o 
10/ 52. 1. 

amassn kiiskylehdessii 1 iedoitcttiin myoskiu 17 /I 
1952 annctusta valtionenvoston piiiitoksestii valtion 
viran tai toimeu haltijain palkkauksen ylei~>estii tar
ki tukse ta, joka tuli voimaan 1/10 1951 d'kii 21/1 
1952 annetusta valtiovarainministerion sama ta 
a iasta annetusta piiatok csta, jonka mukaan peru · 
palkkaisen vi:ran tai toimen haltijain peruRpalkat, 
ikalisat ja kalliinpaikanlisat, sopimuspalkkaisen vi
ran tai toimen haltijain sopimuspalkat amoin kuin 
ylimii.ariiisten toimenhaltijain vuosipalkkiot, ikiili at 
ja kalliinpaikanlisat uoritetaan lukien l/2 1952 
edelleen 15% :n indck ikorotuksin. 

Yorahan mak amiscsta valtion virkamiC'hille talou -
osaston johtaja ilmoitti kirjelmii.lla To 11: o 24-4, 5/2 
1952. 

Sunnuntaityokorvauksen ruaksamisc 1 a valtio11 vi
ran tai toimcn haltijoillc cka eriiille muille toimi· 
henkiloille talousosa ton johtaja antoi tarkrmpia 
miiiirayksia kirjelmiilla n: o To 245, 5/ 2 1952. 

Pohjois·Suomen. hiivitetyllii. alueella olcvillc viran 
tai toimen haltijoille vuonna 1952 suoritcttava ta 
piiivarahasta mutatiehallitus antoi tarkempia miiii· 
riiyk iii V. R Kii kylehdes ii n: o 11/52. 3. 

Uusitusta junaturvallisuu ·siiannosta, joka astui 
voimaan 1/3 1952 ja samanaikaisesti voimaan a tu
nee ta ,Ohjesiiiinnosta toimenpiteik i rautatieonnet
tomuuksien sattuessa (OTRO)" rautatiehallitus il· 
moitti V. H. Kiiskylehde sa n: o 12/ 52. 2. 

Vi.rantoi.rilltu rahasiiiinnon oveltami miiiirayksct mi· 
kiili koskee 6 § :n 8, 9 ja 10 momentteja rautatie· 
hallitus autoi tarvittavat ohjeet V. R. Kii kylehdessa 
n: o 13/52. 1. 

Omakotilainoi ta rautatieliiisille ilmoitti rautatie
hallituksen huoltojao to kirjelmalliiiin Tthj n: o 
20/94, 29/2 1952. 

Valtionrautatciden asemakassojen ja a emakassan
hoitajien ohjesaiinnon 1 § :n muuttamise ta rauta
tiehallitu ilmoitti kirj lmiilliian Rh/To n: o -645, 
ll/3 1952. 

Virkaa tai tointa tahi ylimiiiiraista tai tilapaista 
tointa viran ijaisena tai valiaikaisena hoitavan vir· 
kamiehen ikalisiioikeus 8/12 1949 annetun yliruiia
riii asetuksen 9 §: n nojalla miiiiriittiin rautatiehal
lituksen kirjelmas a Rh/~o n : o H. 74, 11/3 1952. 
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Pohjoismaisesta kiertomatkaliikente stii rautatie
ltallitus antoi tarkempia ohjeita V. R. Kiiskylehdessa 
n:o 1 / 52. 11. 

21/ 3 1952 annetu ta asetukse, ta ulo ·mittaamatta 
jiitettiiviistii palkan tai cliikkeen miiiirii tii talousosas
ton johtaja ilmoitti kirjelmiilliiiin n: o To 699, 7/ 4 
1952. 

Yksityi oikeudelli essa tyosuhtee sa valtioon olevien 
toimihenkiloiclen ja tyontekijoiden matkakustannus
ten korvaamisesta jn piiivarahasta, jotka astuivat 
voimaan 1/ 5 1952 luki n rautati hallitus saattoi 
tiedoksi \ .R. Kiiskylehclc sa n: o 23/ 52. 1. 

18/ 4 195'2 annetu t:t vaJtiovarainministerion piiii
tok ei<tii valtion Tiran tai toimen haltijain palkkauk
~en yleis<' tii. tarkistukseRta, jonka mukaan peru pal
kat, Ynosipalkkiot, ika- ja kalliinpaikanli~iit mak e
taan lukien 1/ 5 1952 edcll('<'n 15 % : n inclek ·ikoro
tuksiu rautatiehallitus ti etloitti V.R. Kiiskylelulessii 
n: o 24/ 52. 1. 

i:;aira lomien merkitsemisesta virka-ansioluetteloon 
rautatiehallitus antoi tarvittavat ohj eet kirjelmiilliiiin 
n:o Rh/ Hlo n:o H. 517, 6/ 5 1952. 

Lahoratapolkkyjen ja lahopylvii.icleu myynnistii rau
taticliiisille polttokautcna 1/ 6. 52-3J / 5. 53 rautati«:
hnllitu ilmoitti kirjelmiilliiiin Rh/Vo n: o 10 1, 2 / 4 
1951. 

9/ 5 1952 annetusta a etuksesta valtion Yirau tai 
toimcn haltijain palkkauk esta anndun asetuk en 
muuttami e ta, jota a etusta sovelletaan 1/ 1 1952 ja 
jolla asetuksella muutetaan 19/ 1 1943 annetw1 ase
tuksen 1 ja 4 §§ rautatiehallitus tiedoitti V.R. Kii.s
kylchdes a n: 0 2 / 52. 1. 

Palkkakoteloiden . kiiyttiimiscsta rataosa ton tyon
tekijoille palkkoja maksettaes a anuetuista ohj ei ta 
rautatiehallitus antoi tied on kirjelmallaiin Rhj 'ro n: o 
H. 7i8, 20/ 5 1952. 

9/ 5 1952 jull>ai. tusta laista jn val tioneuvoston 
piiatoksestii olympiakisojen aiheuttami ta poikkeus
miiiiriiyk i tii tyolain ilii.dantoon, joka laki miiiirattiin 
olemaan voima ·sa vuoden 1952 loppuun ja josta Jai ta 
samoin kuin valtion uvo ton paii.toksesta rautatichal
litu~ ilmoitti kirjehniilliiiin Ilh / Hlo n: o 760, 7/ 6 1952. 

/ 5 1952 mmetusta valtioneuvoston piiiiti:iksesta ta
J.mturmavakuutuslais a siiiidetyn eriian markkamiia
ran korottaru' esta talousosaston jo!Jtaja ti doitti ki.r
jelmiilliian Toj n: o 'l'o 1000, 30/ 5 1952. 

Sairausvirkavapauden kestiiessa pidetyu vuosiloman 
vaikutukscsta palkkauk een valtiova1·ainministerio an
toi kirj lmiilliian n : o 25/ 368, VMKD 1952, 15/ 5 
1952 tarvittavat maiiriiykset, jonka johdosta rautatie
hallituksen kirjelmiillilii.n n: o H. 378/ 3302, 14/ 4 1944 
antama miiiiriiy kntsottiin tulle!'n kumotuksi lukien 
15/ 5 1952, jo ta rautatiehallitus tiPcloitti V.R. Kiis
],ylehcle sa ll: 0 32/52. 1. 

Valtioneuvosto vaJwi ti 5/ 6 1952 valtiomautateicleu 
virantoimitu rahasiiii.unon lukien 1/ 1 1952 ja rauta
tiehnJlitu on antanut sen johclosta asianmukaiset so
veltami ta koskevat miiiiriiyk ·et, samalla kumoteu 
asiasta 2/ 7 1946 annetut miiiirii.ykset, joi ta rautatic
ltallitus ilmoitti V.R. Kii.skylehde a n: o 33/ 52. 1. 

Olympiaki.-oj en aiheuttamista poikkeuksista tyolain 
siiii.uantoon annetun lain ja valtioneuvoston piiatok
sen johdosta rautatiehallitus antoi selventiivia ohjeita 
ldrj elmii.lliiiin n: o Rh/ Hlo 760, 25/6 1952. 

30/ 5 1952 annetusta laista valtion viran tai toi
m n haltijain perhe-eliikevakuutuksesta annetwl lain 

muuttamise ta, koskien anotun lain 5, 11 ja 22 §§ 
luki('n l / 1 1952, rautatiehallitus tiedoitti V.R. Kiis
kylehdessii. n: o 34/ 52. 2. 

A unnonvuokrien perimise tii. tyontekijoiltii palkan
maksun yhteytles ii lukien 1/ 9 1952 rautatiehaJlitus 
antoi a ianmukaiset miiiirii.ykset kirjelmiillaiin Rh/ To 
n: o H. 1085, 28/ 7 19'52. 

Alokkaiden ottami esta ja ammattiopetukscsta 1 9/ ± 
1929 annetun ohjesiiiinnon erinii.i ·ten §§ :i n muutta
misesta, jotka a tuivat voimaan 1/ 8 1952 I'autatie
hallitu ilmoitti kirjelmalliiiin n: o H. 831, 1/ 1952. 

21/ 7 1952 annetusta Yaltiovarainmini terion piiii
tokse tii valtion viran tai toimen haltijaiu palkkauk
sen yleiRestii tarkistuksc ta, jonka mukaan peruspal
kat, vuosipalkkiot, ika- ja kalliinpaikanli at makso
taan lukien 1/ 8 1952 edelleen 15%: n incleksikoro
tuksiu rautatiehallitus tiecloitti V.R. Kii.skylehde sa 
ll: 0 42/ 52. 2. 

Liikenneo aston viran tai toimen haltijain vuosi
lomien jarjestelysta eriiissii tapauksissa liikenneosas
ton johtaja an toi kirjelmiillaan Lt n: o 1912, 3/ 9 
1952 tarvittavat miiiirii.ykset. 

Valtionrautatriclen veroasioiden hoidosta rautatie
hallitus antoi noudatettavak i vahvistamansa uudet, 
vii.liaikaiset maiiriiykset lulrien 1/ 12 1952 kirjelmiil
liiiin Rh n: o 1 20, 9/ 9 1952. 

Palkantilausten uuclelleenjiirjest lysta keskittiimii1Ui. 
palkantilaukset ja niitii koskevan kirjanpidon ku
hunkin talousjaksoon muodostettavaan erikoiseen 
,Valtiourautateiden Palkkakeskuk een" rautatiehalli
tus tiedoitti V.R Kiiskylehdessa n:o 48 a/ 52. 1. 

Muutoksista liikenne aiinnon 16 §: u 4. lisiimii.a
l'iiykscn 4: een kappaleeseen ja as rna- ja juuapalve
lu. siiii.nnon 17 § :n 3 : cen kohtaan rautatiehallitus 
ilmoitti lrirjelmaliiiiin Rh / lko n:o 1 0, 23/ 9 1952. 

Sairaslomicn anomisesta on rautatiehallitus kuma
ten kirjelmiinsii n: o H. 39/990, 21/ 2 1936 antanut 
uudet miiiiriiyk et kirjelmalliiiin Rh / to n:o H. 1334, 
30/ 9 1952. 

Polttoaineiclen kiiyttiimis('stii. valtionrautateiden 
vi.rka- ja asuinhuonei sa s ka niiden myy:unista rau
tatielaisillf' rautatiehallitus antoi uudet miiiirii.yk et 
kirjelmiillii.an Rh n: o 1615, 30/ 9 ] 952. 

RautatieUiisille myytii.vicn halkojen hinnoista lu
kien 1/ 11 1952 rautatiehallitus tiedoitti V.R. Kiisky
lehdes ii n: o 51/ 52. 1 kumoten V.R. Kiiskylehclessii 
n: o 50/ 51. 2 aikaisemmin antamansa mii.ii.riiykset. 

Palkantilausten uuclelleenjii.rjestlimisestii Palkkakes
ku ten valityksellii talousosaston johtaja antoi kir
jelmiillliiin Toj 11: o 1782, 27/ 10 1952 tarkemmat 
ohjeet. 

1 7/ 10 1952 annetusta valtiovarainministerion piiii
tOhesta valtion viran tai toimen haltijain palkkauk
sen yleisestii tarkistukst•sta, jouka mukaan peruspal
kat, vuo ·ipalkkiot, ikii.- ja kalliini aikanlisii.t makse
taan lukien 1/ 11 1952 edelleen 15 % : n indeksikoro
tuk in rautatiehallitus ilmoitti V.R. Kiiskylehclessii. 
ll: 0 56/ 52. 2. 

Eunakkoperintiilain mukaisteu palkanpidii.tysvaro
jcn maksamiuen liiiininkonttorille on toimitettava kan
toa seuraavan kuukauclen viimciseen piiivilii.n men
nessii Talousosaston johtaja tiedoitti kirjelmiillii.ii.n 
n:o 1436, 17/ 11 1952. 

7/ 11 1952 annetusta lai ta tyonantajan lapsilisii.
ja kan. anelii.kemaksusta annetuu lain voimnssaoloajau 
piclentii.misestii., jonka mukaan sanottu laki on voi
massa eclPlleen vuoclen 1953 alusta lukien saman 
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vuoden loppuun rautatiehallitus tiedoitti V.R. Kiisky
lehdessa n: o 57/ 52. 2. 

tioneuvoston pii.ii.toksesta rautatiehallitus ilmoitti kir
jelmallii.ii.n Rh/ to n: o H. 1553, 2/ 12 1952. 

Rautatiehallituksen ja Suomen rautatielii.isten Lii
ton r. y. viilisen tyoehtosopimuksen hiilytysluontoi
sesta tyostii. ko kevien saannosten soveltamisesta rau
tatiehallitus antoi kirjelmiillii.an Rh n: o H. 1537, 
25/11 1952 asianmukaiset ohjeet. 

Elii.kkeen pidattii.misestii. eraissa tapanksissa, josta 
valtiovarainministerio antoi ohjeita kirjelmallaan n: o 
5840, 26/ 11 1952 rautatiehallitus tiedoitti edelleen 
kirjelmiillii.an Rh/ to n: o H. 1554, 2/12 1952. 

Valtion viran tai toimen haltijain virka-asunnoista 
ja luontoisetujen vastikkeista eka valtion vuokra
asuntojen vuokramaksuista 13/ 11 1952 annetusta val-

Pohjoismaisesta kertavapaalipusta, joka mii.arli.ttiin 
otettavaksi kii.ytii.ntoon lukien 1/1 1953 rautatiehalli
tus antoi tarvittavat ohjeet V.R. Kii.skylehdessli. n: o 
60/52. 9. 

IX. TAPATURMAT. 

Alia oleva taulukko osoittaa liikenneorulettomuuk
sien lnkumli.arii.n vuonna 1952 sekii. nii.issa onnetto-

muuksissa tapaturmai esti kuolleiden ja loukkaantu
neiden henkiloiden luvun: 

Onnettomuuksien I Kuoli I Louk- I Yhteen- I Tasoylikaytavii- ~ Yli- I Rad&lta I Muusta 
Juk-u kaantui tormiiykset onnettomuudet ajot suistumlset syysti\ 

1952 319 I 93 I 77 I 24 I 95 I 76 I 57 I 67 

X. TALOUDELLINEN TILA. 

Valtionrautateiittm piiiioma-arvo. 
Piiiioma-arvo 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen pii.ii.oma-arvo oli kirjanpidon mnkaan vuoden 1951 18 530 968 823: --
lopussa ... ... ... . .. . .... .. .. . ........................ .. ........ . .... . ..... . 

Tii.hii.n on vuonna 1952 tullut lisii.a: 
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 416 184 577: -
Uuden liikkuvan kaluston arvo ............... . .. . ... . ....... 1735 337177:-
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita sekii. 

kii.yttokalustoa lukuunottamatta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 021768 : - 5 567 543 522:-----------------------------Tii.stli. on vuonna 1952 vii.hennetty: 24 098 512 345: -
Vuod?;n k~~~-ssa poistettu: 

Kiinte1stoJen arvosta ................................... . 
Tyokoneiden , . . . . ............................... . 
Liikkuvan kaluston arvosta .............. , .............. . 

Vuoden kuluessa kuoletettu: 
KiinteistOjen arvosta . . .. . ....... . .......... . ........... . 
Tyokoneiden , . ... . ............ . ................. . 
Liikkuvan kaluston arvosta .......... . ................. . . 

238 000 : -
6 766 280:-
8 779 352:-

187 399 750: -
40 845 550:-

131 780 600: -

Valtiomautateiden valmiiden ratojen pii.ii.oma-arvo oli siten vuoden 1952 pii.ii.ttyessli. .. 
Tii.hii.n on lisii.ttii.vii. uusien rautatierakennuksien kiinteistoarvo, yhteensli. ..... . ..... . 

sekii. Hyvinkii.ii.n pii.akonepajan rakennusarvo . .................. . .. . .......... . 
Koko pii.ii.oma-arvo oli siis vuoden 1952 lopussa 1) ........•.......•. . ............. 

375 809 532: -

23 722 702 813: -
7 085 334 ll8: -

242 301169: -
31 050 338 100: --

Valmiiden ratojen pii.aoma-arvosta tuli kiinteisto
jen osalle 16 191 884 274 mk, liikkuvan kaluston 

6 509 484 417 mk ja tyokoneiden osalle 1 021 334 122 
mk eli prosentei a 6 .2i, 27.43 ja 4.30. 

Valtionrautateiden tulot. 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuonna 
1952 25 390 264 536 markkaan. Tii.stii. on vahennetty 
suorituksia vieraille rautateille ym. ja takaisinmak-

suja rautatien kii.yttii.jille yhteensii. 290 764 597 mk, 
joten kertomusvuoden nettotuloksi jiia 25 099 499 939 
mk. Kun vastaava miiiirli. oli edelli$enii. vuonna 

1) Tiibiin el ole luett.u kiiyttOkalustoa, jonka arvo oil kertomusvuoden lopussa 334 600 052. 
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21 236 302 3 3 mk, ovat tulot lisiiiintyneet 3 863 197 556 Piiiiryhmiinsii lopulliset tulot jakautuvat vuosina; 
markalla eli 1 .19 %. 1952-1950 seuraavasti : 

Tulon laatu Vuonna 1952 Vu nna 1951 Vuonna 1950 Llsays vuonna 1952 
vuoteen 1951 
verrattuna 

mk I % mk mk mk I% 
Henkiloliikenteen tulot . 5129 791 765 20.H 4 710 016 791 3 527 709193 419 774 974 9.3-
Tavaraliikenteen tulot .. 17 306 034 694 68.95 14 778 693 688 8 678 617 298 2 527 341006 17.10 
Muut liikennetulot . ... 839 798144 3.35 597 856 569 336154 600 241941575 40.46 
Lennatintulot ........ 5 721574 0.03 5 618 712 5 465 639 102 862 1.83 
Autoliikennetulot . .... 226 550 438 0.90 202 482 902 125 057 516 24 067 536 11.89 
Korv1ms postinkuljetuk-

sesta ..... ...... ... 300 276 500 1.21 184 445 380 136110 900 115 831120 62.80 
Sekalaiset tulot ... . ... 591326 824 2.36 757 188 341 391 201540 - 165 861517 - 29.9 
Korvaus alennuskulje-

tuksista •• 0 0 •• • • ••• • 700 000 000 2. 76 - - 700 000 000 100 
Yhteensa 25 099 499 939 100.00 21 236 302 383 13 200 316 686 3 863 197 556 18.19 

Valtionmutateiden menot. 

Valtionrautateiden hallinto· ja kunnossapito· ja 
kiiyttOmenot olivat vuonna 1952 24 002 222 121 mk, 
oltuaan edellisenii vuonna 20 505 006 820 mk ja osoit· 
tivat siten 3 497 215 301 markan eli 17.05 % lisiiystii. 

Menoprosentti, s. o. menojen . ja tulojen viilinen 
prosenttisuhde oli vuo1ma 1952 94.53 vuonna 1951 
se oli 96.44 ja vuonna 1950 119.oo . 

Rautatiehallituksen menot olivat 454 905 918 mk 
ja linjahallinnon menot 23 547 316 203 mk eli prosen
teissa menojen kokonaismiiiirii.stii 1.90 ja 98.10 % 

Menojen jakautuminen eri momenteille verrattuna 
edellisen vuoden vastaaviin menoihin selviiiii seuraa
va ta taulukosta : 

Menon laatu 

Rautatiehallitus 

Palk:kaukset ... .. . ... ... . . . .. .. . ......... .. . 
Ylimiiariiisen henkilokunnan palkkiot ..... . . . 
Viransijaisten palkkiot ......... . ...... . . . . . . 
Matkakustannukset ..... . .. ... . .... .. ...... . 
Vakinaiset eliikkeet . . . . . .. . ........ . .... .. . . 
Ylimaaraiset elakkeet .. . .. ... . ... . . . .... .. . . 
Apuraha eliikelaitokselle . .......... .... . . . . . . 
Ammattiopetus ... .. .... ... .......... . ..... . 
Paajohtajan kayttovarat .. . ..... . . . .... . .... . 
Lammitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito ... . 
Painatuskustannukset . ........ ... ....... . . . . 
Sekalaiset menot .. . . .... .... . ............. . . 
Liiketaloudellisen tutkimuslait. pernstaminen .. . 
Peruspalkk<tisen viran tai toimen haltijan indeksi-

korotukset . .. . .. . . . .. . .................. . 
V altion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

kansanelakemaksut ................. . .. .. . 

Rautatielctitoksen linjah(dlinto ja kii,yttOmenot 

H e nkilomenot 

Palkkaukset ...... ..... ... . .. . ............ . . 
Ylim. henkilokunnan ja tyovoiman palkkiot .. 
Viransijaisten palkkiot . ... . .. ... ..... . .. . . . . 

Menomiiiiriit, markkaa 

v. 1952 I Y. 1951 

218 342 030 
75 918 213 
3 201302 
7 026 811 

41071450 
1433 569 

9 429 503 
74 767 

5 776 883 
2 000 000 

38 794 510 
2 562 208 

32 596 028 

16 678 644 
454 905 918 

5171595 436 
1 669 473 070 

452 205 655 

216 328 376 
69 335 946 

2 737 434 
6 256 749 

37 776 938 
1 404 935 

962 400 
6 589 459 

49 683 
6 075 667 
1974 795 

26 681 689 
1771192 

31551368 

16 036 795 
425 533 426 

5 116 231230 
1566 546 607 

486 967 541 

Lisays tal vahennys 
(-) vuonna 1951 

m k 

2 013 654 
6 582 267 

463 868 
770 062 

3 294 512 
28 634 

- 962 400 
2 840 044 

25 084 
- 298 784 

25 205 
12 112 821 

791 016 

1044 660 

641849 
+ 30 633 676 
- 1 261184 

29 372 492 

55 364 206 
102 926 463 

- 34 761886 

I % 

0.93 
9.49 

16.9-! 
12.30 
8. 72 
2.03 

-
43.09 
50.48 

- 4.91 
1. 27 

45.39 
44.66 

3.31 

4.00 

6.90 

1.08 
6.51 

- 7.13 



:uenon laatu 

Vira!ltek.?rahat ja palkinnot tarveaineiden saasta-
mtsesta . . ... . ......... .. ... .. .. . ........ . 

Matkakustannukset, paivaraha.t ja korvaus 
muuttokustannuksista .. . ...... . ....... . . . . 

Vakinaiset elakkeet ...... . ...... .. .... . .... . 
Ylimaaraiset elakkeet ..... . ................ . 
Apurahat elakelaitokselle ............. . . . ... . 
V altionrautateiden osuus perhe-elakerahastolle .. 
Tapaturmakorvaukset ...................... . 
Muut huoltomenot ........... . ............. . 

Kalusto ja kayttoaineet 

Kayttokalusto seka sen kunnossapito ja tarkastus 
Polttoaineet . . ............................. . 
!1uut kayttoaineet ja sekalainen hankinta ..... . 

Rata- ja rakennukset 

Radan, rata-alueen jtt rakennusten kunnossapito 
ahkovoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennatin-
ja puhelinjohtojen k"Ullllossapito .. . . . .... . . . 

.Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden lrunnossapito 
Lwnen ja jaan poistaminen . ................ . 

Liikkuva kalusto 

Liikk"11va.n kaluston, tyokoneiden ja koneellisten 
laitteiden kunnossapito ................... . 

Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kaytosta .. 

Muut asiamenot 

Painatuskustannukset .............. . ... ... . . 
Vahingonkorvaukset ... . ............. . ..... . 
Verot .............. . ............ . ......... . 
Postilaitokselle postinkuJjetukse ta suoritettava 

korvaus .... . . . ......... . ....... . ........ . 
Sekalaiset menot . . ................ . ........ . 
Arvaamattomiin tarp. mi.nistcrion kaytetti:ivaksi 
Arv.~ama~~o~ tarpeisiin rautatiehallituksen 

kaytettavaks1 . ....... . .... . .. . .......... . 
Kuoletukset ........... .. .................. . 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan iudeksi-

korotukset .......... . ......... .. ...... . . . 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisii- ja 

kansa.nelakemaksut ..................... . . 
Pohjois-Suomen havitetyn alueen viran tai toi-

men haltijain paivaral1at ................. . 
Linjahallinto yhteensa 

-39-

MenomiUiriit, markkaa. 

v. 1952 I v. 1951 

1209 736 235 1198 697 215 

77 376 373 78 348114 
948 455 516 835 244 299 

44 328 935 43103 091 
- 78 937 600 

284 990 897 -
62 750 309 56 327 569 
16 907 655 14 541 444 

79 590170 65 437 327 
5 812 608 534 4 353 020 688 

390 256 405 318 024 422 

2 608 934 258 1548 427 839 

57 537 544 58 565 894 
1) 29 246 962 
1) 190 554 266 

3 017 307 297 2 496187 688 
1127 916 234 658 

59 868 806 57 090 692 
36 361158 49 951086 
5 686 716 4149 087 

10 000 000 5 000 000 
13 451884 11 743 698 

100 000 78 445 

306 930 315 431 
343 708 849 280 018 936 

764 245 260 735 631904 

402 255 050 394 733 904 

6149 345 6115 757 
23 547 316 203 20 079 473 394 

Kaikkiaan 24 002 222 121 20 505 006 850 

Lisiiys ta.i viihennys 
(-) vuonna. 1951 

mk I % 

11 039 020 0.92 

- 971 741 -1.24 
113 211217 13.55 

1 225 844 2.84 
- 78 937 600 -

284 990 897 100.00 
6 422 740 11.40 
2 366 211 16.27 

14152 843 21.62 
1459 587 846 33.53 

72 231983 22.71 

1 060 506 419 68.48 

- 1028 350 -1.75 
- 29 246 962 -
-190 554 266 -

521119 609 20. 7 
893 258 380.66 

2 778114 4.86 
- 13 589 928 -27.20 

1537 629 37.05 

5 000 000 -
1708 186 14.5;1, 

21555 27.47 

- 8 501 -2.69 
63 689 913 22.74 

28 613 356 3.88 

7 521146 1.90 

33 58 0.54 
3 816 942 043 -

-349 099 234 17.27 
3 467 842 809 
3 497 215 301 17.05 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan laskottu 
rahallinen tulos valtionrautateiden liikcnteestii. v. 1952 
osoitti 1 097 milj. markan ylijiiiiman. Kun vastaava 
tulos v. 1951 osoitti 731 milj. markan ylijiiiimiin, on 

v. 1952 rahallinen tulos edelli een vuoteen verrattuna 
366 milj. markkaa parempi eli 33.36 %. 

Tii.smiillisin luvuin esitettyinii valtionrautateiden 
tulojen ja menojen lisiiys sekii ylijii.iimiin suurentumi
nen kii.yvat ilmi seuraavasta taulukosta: 

') Yhdlstetty radnn, rata·alueen ja rakennusten kunnossapltomenoihin. 



Tulot . ... ... ........... .... . .. . .. . ........ . 
Menot .. .... . ................ .. ....... . ... . 
Ylijiiamii tai vajaus ( -) . ................... . 

mk 

25 099 499 9391 
24 002 222 121 

+ 1 097 277 818 ' 

mk 

21 236 302 383 
20 505 006 820 

731 296 563 

Helsingis ii. rautatiehallituksessa helmikuun 5 pii.iviinii 1954. 

H. ROOS. 

Llsiiys vt1onna 1952 

tn.k \ ~o 

3 863197 556 
3 497 215 301 

366 982 266 

18.19 
17.05 
33.36-

Arvi Nikkila. 


