
JARNVAGS STYRELS ENS 

B ERATTELS E 

FOR AR 1961 

HELSINGFORS 1963 



JARNVAG S STYRE LS ENS 

BERATTELSE 

FOR AR 1961 

/ 

HELSINGFORS 1963 



Hclsingfors 1964. Sratsr£dcts tryckcri . 



INNEHALL 

Alhnan oversikt .. . . . . . .. . .. . . ... .. . . .. . . . . . . . 5 
I AJlr.nan forvaltrting . ...... ........ ...... ... ... 10 

II Bana, byggnader och anliiggningar . . . . . . . . . . . 16 
III Jiirnviig byggnader .. .. . . .............. . ..... 22 
IV Transportr.nateriel, verksUi.derna och de elektriska 

anlii.ggningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
V ForrAden och uppha.ndlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

VI Trafiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
VII Tarifferna, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

VID Personalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
IX Olyckshiindelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

X Det ek onor.niska laget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 



ALLMAN OVERSIKT 

1. Efterfrligan pa\ jiirnviigstransporter. 

Ar 1961 radde nastan hela aret hogkonjunktur. 
forst i slutet av aret bojade man skonja tecken 
pa en faUande konjunktur. Okningen av de fak
torer som paverkar efterfrl\gan pa jarnvag trans-

godstrafiken 

porter fordrojdes betydligt. Inom jarnvagarnas 
kommersiella godstrafik marktes namnda for
drojning som en lindrig minskning i den trans
porterade tonmangden, dl\ i stallet persontrafiken 
okade: 

fOrii ndrings 
1960 1961 ~. 1()60/1961 

milj. ton ................... .... .............. . 19.0 
4 865 

18. 1.1 

milj. tonkm .................................. . 4 719 3.0 

persontrafiken 
milj .resor .............................. . ...... . 36.6 

2 340 
39. 2 + 7. 1 

milj.personkm ....................... . ........ . 2 600 + 11.1 

Det huvudsakliga skalet till minskningen i 
god trafiliens tonmangd var forkortandet av me
deltransportstrackan som foljd av den milda vin
tern. Vagnar lastade med importgods horde till 
den transportgrupp vars mangd reducerades pro
portionsvis mest; antalet laster var na tan 13 % 

J>restation Enhet 

1. Industri, volym ••••••••••••••• 0 ••• 1954 = 100 
-gruvor ••••• 0 • • • •• • •••• -· •• • ••••• » 
- fabri.ker ... ... ....... .... ....... . )) 

2. Skogslmshiillning . ........... . ...... * 3. Byggna.dsverksamhet, volym .... .. . . >) 

- husbyggnad ....... . ...... . ...... >) 

- jord- och vattenbyggnad ......... )) 

4. Realnationalprodukt ................ >) 

5. Import, volym ... .. ... . ........... >) 

6. Export, volym ..... .. ............. 
7. Yrkesmii.ssig motorfordons trafik, vol)'m 

>) 

- person trafik . .. ............ .. .... >) 

- godstrafik •••••• •••• •••• ••••• •• 0. >) 

8. Registrerade last- och paketbilar . ... 
- antal 1 ) • 0. 0 0. 0 • •• •• 0 ••••••••• 0 •• st 
- kapacitct i ton ..... . .... . . . ... .. ton 

9. Pcrsontrafik med motorfordon ...... 10• pkm 

mindre an 1\r 1960. Antalet vagnar lastade m ed 
godselamnen och foder minskade med 8 %; las
tade med tra varor 3 % och lastade med >>annat 
gods» 4 %- Mest okade lasterna av jord- och ste
narter, naroligen 12 %· Industriprodukternas las
ter okade med knappt 5 % och exportgodsets 

1957 195 I I I I 
J:'oriindrings 

1959 ] 960 1961 % 1960/61 

117 113 123 140 154 + 10 
133 135 151 163k 182 + 12 
115 110 121 138k 151 + 9 
100 101 102 117 123 + 5 
109 114 119 123k 130 + 6 
101 100 105 123 141 + 15 
123 137 144 122k 111 - 9 
109 109 116 126 135 + 7 
123 110 132 165 177 ..!.. 7 
117 115 131 152 160 + 5 

116 119 127 136 156 + 15 
106 110 125 134 139 + 4 

57 300 55 300 55 300 62 000 71700 + 16 
187 000 186 000 198 000 214 000 230 000 + 7 

6 300 6 700 7400 8 600 9 800 + 14 

1 ) For varje ~h tva pit varandra foljande ars medeltal (stallningcn i slutet av aret) 
k = iindrat tal 
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knappt 3 %· Livsmedelslasterna forblev ofi:irand
rade. Inom persontrafik n fortsatte okningen; re
sornas okning utgjorde 7.1 % (foregA.ende A.r 7. 6 

%) och personkilometernas okning h la 11. 1 % 
(foregAende A.r 3. 1 %). SA.val forsii.ljningen av bil
jetter enligt turbiljett tariff som enligt manad -
biljett tariff okad nastan lika mycket. DA aven 
volymen for den yrkesmii.ssiga p ersontrafik som 
utforde av motorfordon, vii.xte utvisar detta, att 
resandet i allmii.nhet blivit betydligt livligare. 

Nedanstaende tabell utvisar hw·u: 
De ytter faktorer som paverkar efterfr!\gan av 

jarnvagstransporter bar utvecklats under Aren 
1957- 1961. (tab. sid. 5.) 

Den yrkesmiissiga lastbilstrafikens volym oka
de arum mad niistan 4 % (foregaende Ar var ok
ningen 7 %). Intressant ar, att i slutet av Ar 1961 
i registret fanns endast 20 lastbilar mer ani s lutet 
av 1960, men narmare 10 000 st paketbilar eller 

ca 50 % mara an vid sh1tet av Ar 1960. kalet 
till att paketbilarnas antal vuxit ar synbarligen 
att sd.dana anskaffades i stort antal for oman
dring enare till personbilar (after ett visst antal 
korkilometer). Okningen av den bilpark som kun
de anvtindas for godstransporter var salunda till 
antalet obetydlig. Okningen av tonkapaciteten 
,-ar ca 7 %. men dA paketbilarnas andel frAndra
g s var okningen ca 5 %· Detta torde motsvara 
produktionens Arliga okning i m delta!. amti
digt b etyder det en gradvis forbattring av bil
trafiken lonsamhet; i biltrafiken strii.var man sar
skilt mAlmedvetet fOr erhAUande av stora nytto
laster och stora axelvikter. 

2. Transporterua och deras skotsel. 
Tabell 2 b lys r ji:irnvagstrafikens utveckling 

under Ar n 1957- 1961. 

Tabell 2. Jarnvagarnas kommersiella trafik Aren 1957- 1961. 

Prestation Enhet 

Godstrafiken 
I 

1. Transporterad godsmangd .... . .. ... 106 t 17.9 16.1 17.0 19.0 18.8 - 1 
2. ettotrafik 1 6 ntkm 4330 4065 4205 4865 4719 - 3 .... ..... . ..... .. ....... 
3. Medeltransportstracka •••• 0 ••••• ••• km 250.3 258.3 253.3 260.?. 255.3 - 2 
4. Vaguoverskott i medeltalfdag ....... st 1 90 2665 2365 695 914 + 32 
5. Tomgang .......... . ........... . ... O' 23 28 28 28 30 + 7 / 0 
6. Volymindex ........ . . . ............ 1969 = 100 10-l 95 100 114 111 - 3 
Persontrafiken 
1. Resor ....... .. ......... ... .. . . .... 106 re ·o r 30.3 29.9 31.3 36.6 39.2 + 7 
2. Personkilometer ........ .... ... . . . .. 108 pkm I '".I 2120 2270 2340 2600 + 11 
3. Tagkilometer ........ .... ...... . . .. 106 tii.gkm 

I 
22. " 23.9 26.4 26.4 27.0 ( + 0.2 ) 

darav med motormateriel ........... % 43.2 54.7 66.1 71.5 75.2 + 5 
4. Utnyttjningsproportiou O l 39.0 35.9 36.9 36.3 39.5 + 9 ..... . .... .. . 0 
5. Volymindex .................... . .. 1959 = lOU 104 I 95 100 103 112 + 9 

Tack vare den rnilda vintern forlopte godstra
fikskot eln under vintern 1960/61 utan storre stor
ningar. Istallet fororsakade de under varen p d. 
borjade ovanligt mAnga banarbetena betydliga 
storningar i td.gen gAng framst pA Sodra-Finlands 
bandelar. 

GodstAgens resehastighet har forsattningsvis 
kwmat okas genom nya direkta tAg och med de 
nya die elloken. a lunda bar vagnarnas resetid 
kunnat forkortas. DA den kommersiella trafikens 
laster forblev ungefar vid foregAende Ars nivA och 
dd. medeltransportstrackan blev kortare, okade 
vagnoverskottet i medeltal per dag med 219 vag
nar. Dieseldragmaterielen utforde ca 22 % av d e 
dragna tAgkilometerna (foregaende Ar 13. o %). 

Under berii.ttelsearet tog man i bruk d e moderni
serade rangeringsbangArdarna i Seinajoki och Rii
himaki. Yaxlingsarbetstimmar saromanlagt, pA 
bangArdar och i rangeringstd.g, steg per dag till 
2 640 timmar , vilket utgor 1. s % minskning jam
fOrt med foregAende Ar. Anvandningen av trava
rulyftkranarna var livlig: mad deras hjalp lasta
des sammanlagt 10 005 vagnar. Dd. driften med 
lyftkranarna visade sig lonande bestallde man 9 
st till. av vilka endast 25 tons lyftkranen i TorneA 
blev fardig under berattelseAret. 

927 000 t eller 10 % mer an under 1960 trans· 
porterades styckegods, expressgodset medraknat. 
Vid Arets lut fanns det foljande godshanterings
anordningar: 168 gaffeltruckar, 660 gaffelvagnar, 



152 000 lastpallar och 11 800 burpallar. Av dessa 
hade 85 000 lastpallar och 2 400 burpallar uthyrts 
at kunder. 

Biltransporterna stannade ungefar vid foregll.
ende 11,r nivi'L PA. grund av roa.terielknapphet 
kottes trafiken pA a.lla de garola. linjerna. i samroa 

utstrackning soro tidigare. Nya linjer oppnades 
inte. Herotransport.verksaroheten okades trots alit 
sa, att centralisera.d herotran port pA.borjades pa 
Kerava och Jokela den 1 april 1961 och i Abo 
och Va a overgick man den 1 juli 1961 frA.n egent
lig hemtransport till centraliserad hemtransport. 
Vid Arets slut var antalet godslinjer 18 och deras 
samroanlagda li.ingd var 2 044 km sarot antalet 
distributionslinjer 49 med en samroanlagd langd 
av 3 220 km. Hemtransport hade anordnats pA. 

Express-oeh 
snii.llttlg 

IO'tilgkm 0 ' 
/ 0 

motorlok ......... . ... 2 369 34.4 
motorvagnar .......... 1 438 20.9 
ralsbussar ............ 
Anglok ••••• 0 ••••••••• 3 087 44.8 

uroroa: 6 894 100 

Anglokens andel har A.ter sjunkit nA.got, ty 1960 
utgjorde den 2 . 5 %- Ralsbusstagens andel steg 
frA.n 53.t% Ar 1960 till 56.5 % under ar 1961. 

3. Tekniska. produktionsmedol och fOrrAden. 

Under berattelseAr t oppnades for trafik endast 
3 km ny bana, namligen den stracka frA.n Tai
valniska till Taivalkoski som var kvar pA. Kon
tiomii.ki-Taivalko ki banbygge. Arbetet fortsat
te aven pA. Kauliranta-Kolari, Luumiiki-Vill
manstrand utriitningar, (.Joensuu)-Kovero-Hera
jiirvi och Tamroerfors-Parkano- einajoki ban
byggen sarot andringsarbetena pA. .Jyvii.skyla-

uolahti banan. PA. den sistniimnda banan avslu
tades priingning arbetet pA. Kangasvuori tunneln 
(2 734 m lii.ngd). Helroaskinell undersokning ut
fordes pA. den 92.62 km lA.nga banstriickan Parik
kala-Onkamo, vars byggande stadfastes roed la
gan av den 13.1.1961 och vars strii.ckning fast
stiilldes av statsrA.det den 21.12.1961. 

Ralsbyte till tyngre eller 54 kgfro rii.ls utfordes 
i alit pa 283 pArkilometer. Vid bytet fribliven 
iinnu anvii.ndbar rals spikades pa saromanlagt 71 
km banor med vag trafik. Endast I 664 ralsbrott 
intraffade vilket utgor ca 55 % av antalet under 
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73 tra.fikplatser. Jarnvagarna skotte med sina bi
lar 11 personlinjer, vilkas sa.mmanlagda langd var 
391 km. Antalet re ande okade roed nastan 13 % 
frAn foregA.ende !r. 

!nom jarnvii.garnas persontrafik intraffade inga 
namnviirda foriindringar. Det kan dock nii.mnas, 
att pA. grund av de starkare lok soro insattes i 
trafik kunde man indraga weekendtA.get P 97 Hel
singfors-Tammerfors och koppla in dess vagnar 
i det ordinaria td.get P 53. Av samma skal kunde 
roan koppla vagnarna frA.n weekendtagen P 27 fP 
28, som tidigare gMt mellan Helsingfors- Hango, 
tmder sommarsiisongen till tAgen P 35 och P 30. 
De olika dragmateriellagen andel i per ontrafi
kens tAgkilometer var foljande: 

persont!g sammanlagt 

lO'tAgkm % IO'tAgkm % 

125 0 . 6 2 494 9.2 
1 113 5. 5 2 551 9.5 

15 249 75.9 15 249 56.5 
3 604 17. 0 6 691 24. 

20 091 100 26 985 100 

1960. Det viktigaste av makadamiseringsarbetena 
var den 86.7 km lA.nga striickan Ylivieska- Pyhii.
salmi soro makadamiserades. Dessutom utfordes 
makadamisering pa Striickorna Ule\\borg-Hyr
kiis, Fredriksberg-Esbo, Tavastehus-Toijala, 
Riihimaki-Lahti, Kouvola-Luuroaki, Ervela
Salo, Nokia-Aetsii., Kangasala-Suinula och 
Leppalahti-Hankasalmi. Lii.ngden paden maka
damiserade huvudbanan okades saroroanlagt med 
241.1 kro. Makadaro anvandes 747 000 m 3 (Ar 
1960 478 000 m 3 ). Vid ftrets slut fauns det maka
damiserade banor 1 432. 1 kro eller 25 . 4 % av 
huvudbanornas langd, motsvarande tal for ~r 

1960 var 1 190 kro och 21.6 %-
32 km dubbelspar blev fiirdiga namligen sA

lunda, att strackan Grankulla-Esbo (4 km) opp
nades for trafik den 28.5 strackan Iittala- Kuu
rila (7 kro) den 28.5 och Tavastebus-Iittala (21 
kro) den 18.12. Hela banstrackan Helsingfors
Taromerfors ar nu dubbelsparig. 

Det viktigaste av bangardsarbetena var mo
derni.;eringen av Riihimaki rangeringsbangard. 
vars forsta skede, med undantag for skenbrom· 
sarna, avsmtade? d<:Jn 15. 11. 1961. Ovriga utvidg. 
nings- och spArregleringsarbeten utfordes i Hel
singfors, Abo, Parola, Kasko, Ylivieska, Imatra, 
Kotka, Pieksamaki, J oensuu ocb Misi. Banutrat-



ningsarbeten utfOrdes pA uonenjoki, Varpanen 
och Mynttila i samband med bangArdsreglerin
garna samt pA strackorna Kuopio-Toivala, Ala
pitka-Lapinlahti-Iisahni- oinlahti och Nokia 
-Karkku. Banans grundballast ring fortsattes 
pll. strii.ckorna Varkaus-Heinavesi och Vihtari.:_ 
J oensuu, sammanlagt 34 km. 

NAgra ni:i.rnnvarda husbyggen har inte blivit 
fardiga under berattelseAret. 

Till 15 trafikplatser bestalldes sammanlagt 26 
st strAlkastarmaster. I slutet av Aret fanns det 
i allt 143 sAdana master. 

For linjeblockering kabellades strackorna l\1an
tyharju-Kouvola, Mommila-Lahti och Lem
piiala-Viiala. PA st.riickan Pieksamaki-St Mic-

bel monterades signaltelefonsystem. PA samma 
band l tog man aven i bruk automatisk linjeblo -
kering. PA bandelen Toijala-Haapamaki fort
sattes monteringen av linjeradioapparater. Pa 9 
trafikp1atser blev relastiillverk fiirdiga, namligen 
Kyrk 1att, Malm, Jokela, Palosuo, Hiirola. Hau
kivuori, Loukolampi, Lamminmaki och Pyha
kumpu. Underrattelsenatet forbattrades fortfa
rande. Vid Arets slut var fern 12-kanals, tio 3-
kanals och sjutton 1-kanals system i anvandning. 
Selektortelefonledningarnas ammanlagda liingd 
var 5 020 km och an lutningarnas antal 91 . 

Dragkraftmaterielens antal vid Arets slut och 
foriindringarna inom densamma var foljande: 

iikning eller 
1960 1!161 minskning 

st 

Anglok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 658 1 
Diesellok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
motorvagnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
riilsbussar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 

161 
23 

1 9 

+ 33 
2 

+ 22 

1 031 + 52 Summa: 9~7~9----------~~~----------~~ 

Persontrafikens vagnpark utokades med 10 st 
EFiab-slapvagnar for ralsbussar och 4 st EPoab
slapvagnar, de forra forsedda med konduktorsav 
delning de senare med postavdelning. Det mest 
betydande var dock att alla de 15 personvagnarna 
av talkonstruktion som bestallts i Tyskland, un-

den kommersiella trafikens vagnar ........... 
vagnar for tjii.nstebruk ...................... 

summa: 

Godsvagnar for den kommersiella trafiken till
verkades mest av serie-Hk, naml. 1 065 st. I f6r
s6k syfte anskaffades i Vast-Tyskland 5 st siir
kilda tippvagnar, serie Kn. A den inhemska 

firman Saalasti projekterade malmvagnen, serie
Ome, tillverkades 5 st i Fredrik bergs verkstad. 

For bedomande av statsjarnviigarnas elektri
fieringsprojekt tillsatte statsradet den 20. 7. 1960 
en specialkommitte, vilken fick sitt betankande 
fardigt i augusti 1961. Darefter utdelades be
tankandet till sAval statsradets medlemroar som 
till riksdagen. Dessutoro anlande till jarnvagssty
relsen i maj 1961 en konsultativ kommission frAn 
The English Electric Co Ltd, British Insulated 

der Aret levererades och sattes i trafik. Den kom
mersiella persontrafikens vagnpark omfattade vid 
Arets slut 1 320 vagnar och 66 594 plat er, mot
svarande t,al for 1960 var 1 326 och 64 930. 

Godsvagnarnas antal vid Aret slut framgar av 
nedanstaende sammanstall ning: 

Tiickta oppoa cistern 
vagnar vagnar ,·agnar SUJUlllt\. 

9 342 13 622 362 23 326 
620 3271 86 3 977 

9 962 16 893 448 27 303 

Callender's Cables Ltd och British Insulated Cal
lender's Construction Co Ltd for att anskaffa ma
terial for utredande av elektrifieringsfragan. Den 
konsultativa kommissionen overlamnade resul
taten av sin undersokning till jarnvagsstyrelsen 
i oktober 1961. 

ForrAdens bokforda medellagervarde var for 
berattelseAret 7. s mrd mk eller 1. o mrd mk starr 
an Ar 1960. Medelvardet for i namnda summa 
ingaende bransle- och travarulager var 2. s mrd 
mk eller 0. 4 mrd mk hogre tin foregAende Ar. 
Anskaffningarna till forraden steg till 15. 1 mrd 
mk eller 4. 1 mrd mk hogre tin ar 1960. 



4. Ekonomi ocll to.riller 

Trots den tamligen livliga trafiken utvisade 
6tatsjamviigarnas bokslut for 1961 ett underskott 
pa 218 milj. mk. Utgifternas nettookning var 
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2 134 milj.mk eller 6. 3 %, men inkomsterna vaxte 
endast med 1 230 milj. mk eller 3. o %· Den eko
nomiska utvecklingen fOr jarnvagarna framgar av 
tabellerna 3 och 4. 

Tabell 3. Prisindex for jarnvagarnas driftkostnader 1 ) Aren 1957-61 (1954 = 100) 

Prisindex 1957 1195811959 1 1960 1 I 
fiirii.ndri ngs 

1961 ~1960/1961 

Personalkostnadcr ................... . . . ....... . ... 134 142 147 154 166 + 7.8 
Dragkraftens brii.nsle .............................. 119 111 90 90 91 + 1.1 
UnderMII av banan, byggnader och anlii..ggningar .... 117 121 124 131 138 + 5.1 
UnderMll av transportmaterielen och arbetsmash"iner 111 121 126 131 137 + 4A 
Diverse utgifter ............ . ...... . ............... 116 120 1212) 1212) 1222) + 0.8 

.. Allman driftkostnadsmdex I 125 1130 I 131 135 1 144 1 + 6.7 

1 ) Inn Mller inte avskrivningar 
2} InneMller inte de fraktrabatter som aren 1959-61 bokforts som driftutgifter. 

Den kvantitativa 6kningen av personalkostna
derna fororsakades till storsta delen (niistan 90 %) 
av loneforhojningar och resten av okning av per
sonalen pa grund av att arbetstiden for de i tjans
teforhallande staende minskades fran 2 450 tim 
mar till 2 340 timmar frA.n och med den arbets
period som borjade den 28. 5. 1961. Ungefar 60 % 
av okningen av underhallskostnaderna for de tek-

niska produktionsfornodenheterna fororsakades 
av prisnivans stegring. 

Avskrivningarna ater vaxer fran ar till ar pa 
grund av de alit st6rre investeringarna. I sin bel
bet (utan avskrivningar) var den okning av de 
nominella utgifterna som fororsakades av steg
ringen av prisnivan ca 68 % ocb resten kvanti
tativ okning. 

Tabell 4. Jarnvagarnas driftkostnader, inkolll8ter och ru'sresultat enligt bokforing for Aren 1957-
61, miljoner mark. 

Post 

Personalkostnader .................. . ............. .. ... 
Dragkraftens briinsle 1) • 0 •• 0 ••• ••• 0 ••• •••• 0 ••••••• •••• 

Underhill av banan, byggnader och anliiggningar .... .. . 
UnderhaJI av transportmateriel och arbetsmaskiner . ..... 
Diverse utgiiter 2) • 0 •• • • ••••• 0 •• •••• • ••••••••••••• 0 ••• 

A vskri vningar • • •• 0 •••• 00 00.0 0 ••• 00 •• oo 00 ••• • ••••• 0 •• 

-Dnftkostnaderna sammanlagt .......... . ......... . ... . 
Inkomster .......................................... . 
Arsresultat ......................................... . 

1 ) Lokens och motorvagnarnas briinsle 
2 ) Innehi'tller bl.a. bilarnas bransle 

1957 1 

16 374 
4 648 
3 262 
3 445 
1580 
1021 

30 3291 
28 5431 

-17861 

1958 1 1959 1 1960 1 1961 

16 949 17 605 18 567 20 258 
3 807 3148 3 238 2 998 
3 047 3 367 3 530 3 857 
3 244 3 322 3 714 3 965 
1 664 2 510 3119 2 992 
1143 1323 1 602 1834 

29 8541 312751 33 7701 35 904 
29 6241 30 8 51 34 4561 35 686 

- 2301 - 3901 + 6861 - 218 

Av den kommersiella trafikens inkomster vaxte 
persontrafikens inkomster i proportion me t dvs. 
7. 5 %- Denna okning var den storsta under tio 
ar med undantag for forandringen 1951 /52, da 
6kningen enbart berodde pa forbojning av tarif
ferna. Okningen i godstrafikinkomsterna va1· 2. 
% och da fraktrabatternas antal minskade, ut-

gjorde godstrafikinkomstens okning 3. 6 %- Dade 
ovriga inkomsterna minskade 4. 4 % var bela den 
nominella inkomstsumrnans okning om ovan 
namnts 3. 6 %· 

2 7513-63 

Den 1. 2. 1961 hojdes godstrafiktarifferna med 
5 %· Dock steg pris index for godstrafikens trans
portavgifter med 6. 5 %over nivru1 ar 1960. Detta 
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fOrklaras sll.lunda, att vissa under il.r 1960 utforda 
prisgranskningar (de lagsta avgifternas hojning 
den l. 4. 60 och hojningen av vissa varors va.gns· 
last klass den l. 5. 60) inverkade forst under berat
telseil.ret med h ela sin tyngd, och att rabatterna 
fororsakade av totalfraktavtalen mi.nskade fr lLn 
5 % till 4 % beraknade pa hela godstrafikens 
ink omstsumma. 

Ar 1961 visade il.ter, hur latt jiirnvagarna for
lorar sin trafik d a den ek onomiska konjunkturen 
viker: industriproduktionen sjonk inte ens utan 
dess okningshastighet n edgick endast, varvid 
jarnvagens godstrafik redan avtog nagot. D ar
emot har pi\. utgiftssidan forekommit r edan under 
flere il.r isynnerhet en ha tigare okning i persona
lutgifterna an det varit onskvart, med tanke pi\. 
jarnvagens ekonomi. Denna okning har foror a
kats av den i h ela nationalhushallningen i bruk 
tagna metoden, att fordela pi\. arbetarna deras 
egen andel av nationalproduldionens okning. D et
ta har haft som foljd , att man pa alla omrAden 
stravat till att erh il.lla ungeHir lika stora lonefor
hojningar som i de m est lonande naringsgrenarna. 
Isynnerhet i jiirnvagstrafiken har okningen av 
produktiviteten varit synnerligen lAngsam bl.a. 
pi\. gnmd av otill.rackliga, nodva.ndiga investerin-

gar. De sil.lunda upprepade loneforhojn ingarna 
har betytt ett fortsatt kostnadstryck. Det kan 
ifr·lLgasattas om jiirnvagsverket- sil. intimt bun
det vid statens a llmanna forvaltning - kornmer 
att hinna eliminera detta tryck ens genom till
r ackliga investeringar. Ett njuggt fordelande av 
anslag ar i sig sjalvt ett sloseri, ty dil. arbetar man 
med oekonomisk materiel, men lika odesdiger for 
jarnvagarnas finansieringsjamvikt synes i niir
maste framtid den lagstadgade forpl iktelsen bli, 
att avitt mojligt strava t ill att taok a verkets 
utgifter med dess inkomster. Hojning av tarif
ferna var pi\. sin plats under inflationsil.ren, m.en 
under nuradande skarpa bilkonkurrens skulle en 
sil.dan medfora en betanklig forlust av trafik och 
dessutor:D. skulle den forsvaga vAr exportproduk
tions marknadsforing. En kraftig nedski.irning 
borde alltsA goras pil. utgiftssidan. En koordine
ring av trafiken i h ela dess vidd synes mycket 
osaker, pil. grund av problemets teoretiska sva
righet, brist pil. fakta m.fl.ski:il. D ar emot syne. 
det inte finnas nil.gra vasentliga hinder att pa nytt 
precisera de utgifter, vilka jiirnvagen bor tacka 
mecl sina inkomster, sa att en skalig motsvarighet 
till bilt,rafiken kunde fAs till stand. 

I ALLMAN FORVALTNING 

Ad m in i s t r a t i v in d e 1 n in g. Enligt 
beslut den 9 nov. av 1\iinisteriet for k ommuni
kationsvasendet och allmanna arbetena anslots 
tmder berattelseil.ret till fardiga banor samt opp
nades for trafik den l d ecember, i den utstrack
ning jarnvagsstyrelsen besta mt, den 3 km lil.nga 
strackan Taivalniska-Taivalkoski pA Kontiomaki 
- Taivalkoski banan. I aclministrativt och sta
tistiskt avseende hor namda handel till Kajana 
trafikomril.de, 2 ekonomisektionen, 10 bansektio
nen, 6 maskinsektionen , 5 forrad8sektionen och 
6 trafik8ektionen. 

F o rand ring a r i for v a 1 t n in g 8 f o r-
o r d n i n g e n . Genom forordningen av d en 3 
maj upphavdes i forordningen om stat8jarnva
garnas forvaltning 51 § l mom., samt andrades 
15 § 1 mom. , 49 § 8 ooh 10 mom., 50§ 2 mom. , 
56 §, 57 § och 58 § 2 mom. Andringarna rorde 
placerandet vid centralforvaltningen av inneha
v are av tjanst eller befattning, den kompetens 
som fordras av d em samt besattandet av tjanster 
-och befattningar. 

J a r n vag s s t y r e 1 8 ens a r b e t or d
n in g. D en 18 april andrades 59 § 4 mom. i 
jarnvagsstyrelsens arbetsordning. Andringen ror
de undertecknandet av protokoll som fores vid 
jarnvagsstyrelsens sammantrade. D en 1 december 
andrades 8 § 3 mom. , 13 § 6 mom., 45 § 6 mom. 
och 50 § 3 mom. i arbetsordningen. Dessa and
ringar rorde banavdelningens och jarnvag8bygg
nadsavdelningen8 direktors 8amt chefens for ban.
sektionen och byggnads- och arbetschefernas upp
gifter_ 

A r b e t 8 t i d e n. P h grund av finan8minis
teriets, den 9 februari 1962, ti ll stat8rAdets kansli 
och alia ministerier samt dem underlydande am
betsverk och inrattningar sanda skrivel8e, rorande 
arbetstidslagen beslot ja rnvags8tyrelsen, efter att 
ha fort underhandlingar i arendet enligt lagen 
om forhandlingsratt m ed de jarnvagspersonalol'
ganisationer 80m ager denna ratt, att, i n amnda 
brev avsedda forkortning av arbetstiden forverk
ligas vid statsjarnvagarna frA-n och med borjan 
av den arbetsperiod som vidtar den 28 maj 1961. 



J a r n v a g s k y d d 0 kyddsarbetet (jarn
vagsskydd) for statsjarnvagarnas byr!er och in
riittningar har effektivt fortsatt under berat.telse
.\ret. kyddsplaneringa.r for skyddss ktionerna 
och skydclsdelarna hAiler p! att uppgoras i enlig
het med skyddsorganiseringen och specialbestam
melserna. IfrA.ga om det konstruktiva skyddet 
kan namnas, att de 1.mder det sista kriget upp
byggda s.k. re erv"tationernas istAndsattnings
plan har blivit fardig. I planeringen av nya bygg
nader bar man beaktat det utrymme som skydds
rummen fordrar. Under berattelseAret bolls tv!\ 
kurser for ledare av jarnviigsskyddet och en med 
konferensdagar i folkskydd for cheferna vid ban-, 
rna kin- och trafiksektionerna. 

D r i f t k om mit tee rna. I borjan av b e 
rattelseiiret tradde avtalet, mellan jarnvagssty
relsen och vissa per onalorganisationer, angAende 
fortsattandet av sektionsdriftkommitteernas och 
centraldriftkommittens verksarnhet, i kraft. De 
namnda avtalen ar till sitt inneh!ll i stora drag 
likadana som de fi.irra gAngen Ar 1958 gjorda 
avtalen, med undantag av att de nu uppgjorda 
avtalen iir i kraft tillsvidare, de foregAende avta
len giillde alltid endast for tvA A-r M gAngen. 

P r i vat a j a r n v agar. StatsrAdet indrog 
den 3 maj 1961 pA begii.ran av Kymmene Ab 
den av nii.mnda bolag agda privata jarnviig n 
Kuusankoski- Voikka, samt berattigade Kym
mene Aktiebolag Hogfors Bruk att upphora med 
persontrafiken pA den av den agda Hyvinge
Karkkila jarnvii.gen och med styckegodstransport 
till Hunsala, Yaskijarvi, Linnanmaki och Kytaja 
hAllplat er, riiknat frAn den 28 maj 1961. 
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Likasii annullerade statsradet den 11 oktober 
det tillstiind som d n 22 mar 1909 givits Riihi
miiki- Loppis jarnvag att fA utova jarnvi:igstrafik 
pii namnda jarnvag. 

K om mitt e e r. Under A-r 1961 tillsatte 
jarnvii.gsstyrelsen foljande lwmmitteer: 

- Huvudkommitte fOr det hogsta lednings
och overvakningsorganet for 100-arsjubileets fest
ligheter, samt som hjalp en organisationskom
mitte for att skota planering och forverkligandet. 
av festligheternas enskildheter; 
for att: 

- planera system for vagnbokforing och ut
veckling och fornyande av reglementen och be
stammelser som tangerar den; 

- fornya •>Tullitavara- ja tulliasioimistot•> be
namnd publikation att motsvara nutida forhA-1-
landen; 

- utreda fragan om den storsta tiUMna tag
langden; 

- undersoka organiseringen av trafikens fjarr
styrning och darmed sammanhangande fragor; 

- radgora med repre entanter for Sveriges 
jarnvagar rorande godsbehandlingen i TorneA och 
Haparanda; 

- utreda frA.gan om automastisk koppling; 
- studera behovet vid jarnviigarna av auto-

matiska datamaskiner och mojligheterna for de
ras anvii.ndning; 

Antalot behandlade arenden under berattelse
Aret framgA.r av nedanstAende tabell, i vilken for 
jamforelses skull har intagits jii.mval rnotsvarande 
tal for foregaende Ar. 

Antalet arenden bahandlade i jarnvagsstyrel en under 1961 

A vdelnings· General-
Plenum sammantriide d irek tOren eller DirektOr un11na 

A Ydelning, som fOredragit iiren- overdirektoren 

1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 

Administrativa a.vdelningen .. ... . .. 6 4 316 349 62 63 4 453 4 827 4 837 5 243 
Ekonomi ~ ........ 5 7 300 359 9 10 875 452 1189 828 
Ban .. . . . . .. .. 2 2 555 645 23 28 2 977 2 837 3 557 3 512 
Mas kin •• • •• • • • • 0 8 9 292 221 24 43 2 706 2 275 3 030 2 548 
Forr ds • • • •• 0 ••• 2 - 556 553 18 14 1950 1 915 2 526 2 698 
Trafik •• . . . .. ... 9 12 155 259 514 553 2 917 4400 3 595 5 224 
Tariff • . ....... 2 5 96 90 32 35 12 600 16 494 12 730 16 624 
Jii,rnva.gsby!!:gnadsvde.lningen ........ 2 1 111 136 90 82 973 867 1176 1086 

Summa I 361 40 1 2 3811 2 6121 7721 828129 451 134 067 132 640 137 763 
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Yrkes·unde·rvisning. 

Vid jiirnvagsinstitutet holls under berii.ttelse
ll.ret sa.mmanlagt 20 ltw·ser for 723 elever. I fraga 
om ovrig skolningsverksamhet kan nii.mnas att 
9 volontii.rkm-ser holls for 273 elever samt luft
bromskurser i den utstrii.ckning trafi.kbehovet for
utsii.tter. Dessutoro anordnades for 70 personer 
kurser for ralsbussinkasserare och for 73 konduk
torer som fungerade som inka serare anot·dnades 
tillaggs kolning. 

Vid roaskinsektionerna anordnades 13 allroi:inna 
motorlmrser. Samroanlagt 368 elever deltog i 
dessa. 11 kurser for maskinhjalpare holls, elev
antalet steg till 324. Tvll. lokeldarkurser holls fOr 

Trafi.kavdelningen: 

32 d ltagare och dessutom tre kurser for motor
roaterielens serviceman. 

I den vid jarnvagsinstitutet anordnade exaroen 
i tyska deltog 1 person och i examen for bok
foring 7 personer samt i korrespondenskurser i 
engelska, ryska och bokforing resp ktive 4,7 och 
20 elever. Dessutom anordnades i Tarrrmerfors 
sprakkurser i svenska, tyska och engelska samt 
i Fredriksberg i svenska och engelska. Elevan
talet var samroanlagt 56. 

Genom korrespondensinstitut har 25 personer 
studerat engelska, franska. t-yska och svenska 
spraken. 

Deltagarna i jarnviigsinstitutets kurser forde
lade sig enligt foljancle: 

kuroer klasser clever kvinnl. man!. 

Hogre trafikkurset· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tariffavdelningens kurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Forbereclande trafiklrurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

3 
1 
2 
3 
2 
1 

86 
(j 

64 
105 

84 
24 

4 
6 
7 

82 

57 
105 

84 
24 

Lagre trafikkurser ...................... . .. . .. . . . 
Sakerhetsanordningsku.rser ....................... . 
StiiJlverkskarlskw-ser ........... . ................ . 

2 
2 
1 

Summa 9 

Maslci na vdelningen: 

12 369 

Lokforarkurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 108 
,~ agnskarlsk urser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 19 
Administrativkurs for ingenjorer o.a. hogre tjanstemiin 2 2 57 

17 352 

--------~------~----------------'umma 5 6 184 

Ovriga avdelningars k':u-ser: 
Administrativa-, ekonomi- ban- och jarnvagsbyggn. 

avd. kurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 30 26 4 
Forradsforvalt. grundgurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Byggmiistarkurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Banvaktskurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

3 
1 
1 

91 2 89 
14 14 
35 35 

~------~------~~----~------~ Summa 6 6 170 28 142 
Sammanlagt 20 24 723 45 678 

I intradesexamina till de lagre trafikkurserna 
deltog 407 till lokforarkurserna 723 och till vagn· 
kaJ"lskurserna 30 personer. 

I allt har under berattelsearet utdelats 237 
kompentensbrev for lokman varav 5 lokroastar
brev, 94 lokforarbrev och 138 lokelclarbrev. 

Psykotekniska labomtoriet 

Under berattelsearet fortsatte gallringsproven 
tamligen livligt, fastan man inte uppnadde det 
foregaende arets ovanligt boga tal. Det stora an-

talet sokande till lwndukt.orskurserna (653) pa
verkade da i avgorancle grad rekorclresultatet. 

Faktiskt togs i slutet av berattelsearet ater 
in sokande till konduktorskurserna, men en stor 
del av des a deltog i slutexaroen pa basen av 
foregaende ars provresultat. Salunda utfordes 
lamplighetsprov med endast 69 nya provpersoner. 
I likhet med foregaende 8.1· anvii.ndes som grund 
for gallringen det gemensamma resultatet av 
jarnvagsinstitutets intrade examen och lamplig
hetsprov. 



Antalet intagna yrkeselever t ill verkstadssko
lorna uppvisade ocksa en minskning (ar 1960: 785 
- ar 1961: 282). Detta kom sig av att varken 
Kuopio, Abo eller Pieksamaki verkstader tog 
nagr·a nya elever. Daremot fortsatte mottagandet 
av elever s .k. svetsningspraktikanter till Fred
riksbergs, sedan 1959 paborjade, snabbskolning 
i svetsning. Inom testningen av lokman bor man 
observera, att dot under berattelsearet t\,ter sked
de en betydande okning i antagandet av s.k. 
depapraktikanter. A andra sidan overslued be
hovet av lokman berakningarna, vilket kom sig, 
forutom av trafikens tillvaxt, aven av nya bes
tammelser angaende fOrkortning av arbetstiden 
for vissa lokman. Dock bar lokmannens skol
ningsmojligheter pa kurslinjen minskat sedan 
denna skolning centraliserades enbart till Hy
vinge verkstad. Narmast pa grund av brist pt\. 
utrymme i larlingsskolan bar man inte tillsvidare 
kunnat taga emot t.ill Hyvinge verkstad det ur-

1. Lokman 
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sprungligen planerade antalet elever. Under den 
sista tiden bar man anvant sig av ett sadant 
fOrfarande, att under testningen for tva kurser 
utgalhats 30 elever till varje, av vilka den ena 
kursen forst p lacerats vid maskinsektionerna for 
pratik. Brist pa lokmiin forekom narmast vid 5., 
7. och 9. maskinsektionerna. Inalles 202 lokprak
tikanter undersoktes under aret for antagande 
till dessa sektioner. Av de okande godkiindes 91 
som liimpliga for skolning till lokman. Da man 
under aret utvalcle 2 kurs r eller 60 elever till 
Hyvinge maskinverkstad, togs till rna kinsektio
nerna pa gruncl h arav c. 50 % mera praktikanter 
an elever. 

L a m p l i g h e t s p r o v o c h u t r e d n i n
g a r. Under verksaml1etsaret har 953 personer 
tmclersokts vicl laboratoriet. Dessa ford elade sig 
pa de olika grupperna enl1gt foljande: 

lokmannalarlingar, Hyvinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
lokmannapraktikanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
motormontorpraktikanter, Abo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 2 430 

2. Verkstadsskolornas yrkeselever 
yrkeselever, Fredriksberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
yrkeselever, Hyvinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
svetsarpr·aktikanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 282 

3. Trafikelever 
trafi.kelever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
konduktorskursdeltagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 187 

4. Ovriga grupper 
kontorseleve1· fran tariffavdelningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
blankettplanerare fran administrat. avd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
forprov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 40 

14 av overlakaren insanda for kliniska undersokningar ....... .... ........... . 

Under verksamhetsaret utfordes i laboratoriet 
om tidigare fort att u tredning om de i bruk va

rande testernas andamalsenlighet. Dessutom ut
fordes pa grund av den smaningom skeende over
gangen till dieseldra.gkraft, utredning av de I'e
sultat som erhallits genom de till laboratoriet 
anskaffade nya provanordningarna; bl.a. utfordes 
i laboratoriet m ed den nya reaktionsprovanord
ningen forprov med 34 personer som deltog i 
ja.rnvagsinstitutets lokforarkurser. Under berat
telsearet fick man aven de forsta uppgifterna om 
framsteg i kursen for dem som deltagit i lamplig
hetsproven for konduktorer. Fastan man med 
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testning av koncluktorerna stravade till att komp
lettera de teoretiska resultaten av jarnviigsinsti
tutets intradesexamen just mecl de testades ar
betsframgangsprognos, fick man likval for min
nesprovet som hor till testen och avgangsbet,Ygets 
mecleltal, som inbordes korrelat + 0. 4 5, vilket 
maste anses redan patagligt betydancle. Resul
tatet ar anmarkningsvart battre an det inbordes 
korrelatet + 0. 19 for jamvagsinstitutets intriides
och avgangsbetyg. I framticlen Merstar att bevisa 
om det erhallna resultatet ar bestaende . I vi lken 
grad den mecl hjlUp av konduktO•·stestningen er
hallna arbetsframglingsprognosen har traffat ratt 



kan man avgora forst dA. man i sinom tid erhA.ller 
forma1mens bedomning av dessa konduktorers 
ar betsprestationer. 

Vid A.rets slut rA.dgjorde man med 9. trafik
sektionen om verkstallande av testning i samband 
med antagandet av praktikanter vid ifrA.gava
rande sektion. Ett hinder for urvalsproven har 
hittills varit, att antagandet av praktikanter till 
trafikavdelningen inte varit centraliserat. De tvA 
senaste Aren harman vid 9. trafiksektionen dock 
stravat till centraliserat antagande av praktikan
ter, sa att man genast efter det de antagits kunde 
ge d m en ca 2 veckors informerande forbere
dande skolning. I sam band med det centraliserade 
antagandet erbjuds nu ett lampligt tillfalle ocksa 
for testning av praktikanterna. Underhandlingar 
har forts framst pA. Pieksamaki, diir praktikan
ternas forsta information c ntraliserats. Hall man 
av dessa urvalsprov av praktikanter fAr tillfreds
stallande resultat, kan man undersoka, vilka 
praktiska mojligheter det finns for deras ut
forande ocksA. vid de andra trafiksektionerna. 

R e d s k a p o c h b i b I i o t e k. I borjan av 
verk amhetsA.ret fard,igstalldes en av elverksta
den bestalld modern reaktionsprovanltiggning, 
som ersatter den gamla, sedan A.r 1938 i bruk 
varande .k. Anderb rgs reaktionsapparaten. Ef
ter det man utfort forprov med jarnvagsinstitu
tets elever i lokforarkursen, togs apparaten i bruk 
for testning av lokmannen. I Hyvinge maskin
verkstads larlingsavdelning blev en ny gravma
skinsanorclning med tillaggsdelar farclig. Tillverk
ningen av de hos elverkstaden bestallda appara
terna for universalr gister och for snappnings
provet avbrots daremot pA. grund av lverksta
dens forflyttning till Hyvinge. Forfardigandet av 
de sa apparater framskots darfor till A.r 1962. 
Dessutom bar till laboratoriet anskaffats en ny 
magnetofon och projektor istallet for de gamla 
absolut forA.ldrade och vilka ar omoj liga att re
par ra. 

A1·betsstudie1· och di:iTmed sammanhiingande m
tionaliser ingsdtgi:irder. 

Organiserandet av arbet tudiet har under be
rattelseA.ret fortgatt som ticligare. Den nuvarande 
organisationen tycks aven vara tillfylles for de 
nuvarande fordringarna och behoven. Arbetsstu
die- och rationaliserngsarbetet ar dock begransat 
pa gnmd av brist pA teknisk studiepersonal. 

I skotseln av trafiken har man striisat till en 
stone sparsamhet genom att med hjiilp av under
sokningar, utreda trafiken och per onalens stor
lek som fordras for denna. I samband hiirmed 
har man stii.llt som mA.l att ii.ven utveckla meto
derna och att i storr·e utstrackning dra nytta av 
de tekniska apparaterna samt overhuvudtaget av 
rationalisering. IfrA.ga om underhA.llet har utveck
lingen av den rullande materielen och d daraY 
fororsakade processandringarna fordrat att under
sokningarna cetraliserats pA. maskinavdelningen 
huvudsakligast pA. huvudverkstaderna verksam
het. I frAga om ban- och banbyggnadsavdelnin
garna har undersokningarna centrali rats pA for
biittrandet av gamla banor och fragor som hanfor 
sig till byggandet av nya banor, isynnerh t pA. 
utvecklandet av metoderna. For att hA.lla arbets
studieverksamheten i nivA med tiden har· per. o
nalen fA.tt deltaga i olika kurser och st.udiedag~r. 
For att vidga aspekterna och fOr att. fA nya im
pulser har man studerat arbetsstudie- och ratio
naliseringsfrA.gor aven utomlands. 

Undersokningar rorande trafikskotseln. Under
sok:ningarnas huvudvikt har lagts p anviindnin.g 
av personalen och undersokning av dess storlek 
pA. stora trafih--platser sll.som Abo, Vallgard, Lah
tis, einajoki, Salo och UleA.borg samt TolO god·
exp -dition. Den vidstracktaste har varit studi
erna rorande Abo, vilken berorde aven niirtra
fikplatser. Man har i undersokn.ingarna stravat 
till att dA. skal yppar sig aven omorganisera ar
betet, forbattra arb tsmojligheterna och arbet -
forhA.lland na samt tillgodogora sig de tekniska 
redskapen. Undersokningarna har lett till talrika 
forbattringar och i viss mA.n till iiven betydande 
minskning av personalen. Bland andra undersok
ningar kan namnas den i Pieksamaki tll.gexpedi
tion utforda under okningen av arbet fordelnin
gen och arbetsmetoderna, ralsbussforarnas upp
barande av reseavgifterna, nyordning av gods
tA.gstrafiken pA banstrackan Joensuu-Kontio
maki, p lanering av stativen for tidtabellerna pll. 
Helsingfors station samt plastskyltarnas anvand
ning pA trafikplatserna for namn- och spA.rskyl
tarna. 

Expeditionernas organisering och nya byggna
der. Undersokningar for omorgani ering a,- expe
clitions-, tull-, rwns- och vA.rdutrymmena har ut
forts bl.a. i Helsingfors, Lahti, Koklaks. Bjorne
borg, Hyvinge, Seinajoki, TorneA. Iisalmi, Mel
lila, Loimaa, Pikis, Paimio, Nystad och Raisio 
samt IGuruvesi. 

Utredningar har utforts ifraga om behO\'et av 
nya t.rafiltbyggnader pA. Taivalko ki. P eina-



joki har man undersokt eventuellt placerande av 
buss-staiionen i samband med jarnvagsstationen 
samt harmed sanunanhangande stadsplane- och 
trafiktekniska-fr.\gor. 

B a n a n o c b b a n g {t r d a r n a. Vid stats
jarnvagarna bar under berattelse!ret utforts 
grundforbattringsarbeten p! banorna i tiimligen 
s(;or uLsLt·ackning. Del:lsa arbeten liksom byggan
d t av nya banor kommer att fortsatta lika inten
s ivt. Den naturliga fOljden harav har varit att 
arbetsstudieverksamhetens tyngdpunkt riktats pA 
forbattrandet av arbetsmetoderna vicl ban- och 
hanbyggnadsavdelningarna samt pa utvecklandet 
och ibruktagandet av nya arbetsmetoder. Till 
d nna verksamhet har direkt fogat sig fragan om 
crsattandet av den miinskliga arbetskraften med 
maskiner isynnerhet i de tyngre arbetena samt 
uppgorandet av aven tamligen langtsyftande ar
betsprojekt. Skenliiggningsarbetena har under
sokts pA. d flesta band Jar. Man bar uppgjort ett 
ammandrag over tmder okningar gallande pA.

rens regleringshojning och ballastering samt gjort 
forslag rorande forenhetligande av arbetsmeto
derna i anviindning av olika stoppningsmaskiner 
och b riiknat vissa bestiimningsvii.rden for deras 
anvii.ndning. 
Jiimforande undersokningar har utforts rorande 
kostnaderna vid anviindandet av olika slag av 
materi l for plogning och snotransport. Organi
sationsbyrAn har iiven deltagit i prov, mecl vil
kas hjtUp man iimnar utreda utvecklingsmojlig
heterna ifrA.ga om denna materiel och i detta 
avseende har man fast uppmarksamheten vid 
peciellt den lattare plogningsmaterielen, narmast 

anvii.ndandet av plogar som kan sattas fast vid 
arbets' agnar samt anviindandet av liittare sno
slungor och sjalvtommande snotransportl!dor. 
Ian bar fortfarande studerat olika utrotnings

metoder for ogriis genom jiimforande tmdersok
ningar. For banbyggnader och for storre nybygg
nader for banavdelningen bar man uppgjort ar
betsprojekt- och kostnadskontrollsystem, som 
provats i praktiken. 

PA. grund av ibruktagandet av nya maskiner 
och nya arbetsmetoder bar pA. arbetsledarstadiet 
getts i samband med studie- och diskussions
dagar samt i praktiken, vagledning for arbets
grupper i maskinernas anviindning ocb i arbets
forfarande. Tillsammans med socialdivisionen har 
organi ationsbyran inspelat en undervisningsfilm 
rorande skenliiggningsar·betet och till det horande 
andra arbetens arbetsmetoder. 
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Verkstiiderna, dept\reparationsverkstiiderna 
och mask.insektionerna. Vid mask.inverkstiiderna 
har utforts dryga tids-, metods- och process
undersokningar for den rullande materielens -
isynnerhet for lokparkens - modernisering. For 
de olika mask.inverkstii.derna kan narnnas, att vid 
Fredriksbergs verkstad undersokningarna rikta
des pA. frA.gor rorande Ggv-, Mas-, Orne- och Hk
vagnarnas tillverkning, pa mA.lnings arbeten, pA 
effektivisering av de inre transporterna och orga
nisering av arbetsplatserna. I Hyvinge ma-sk.in
verkstad bar utforts processundersokningar for 
d.iesellokens reparationsarbeten och i verkstadens 
skensvetsningsavdelning metod- och bastidsun
dersokningar for tillverkning av viixeltypen K 
54. Av de undersokningar som utforts i A.bo vet·k
stad bar de mest orofattande varit undersok
ningar rorande metod- och ackord for Dm 6-7 
motorvagnarna-s s.k.A-reparation. Vid Vasa ma
skinverkstad har undersokningarna riktat sig pA 
organiserandet av sp!rtraktorernas och lokomo
torernas reparation samt pA organisation som 
beror burpallarnas tillverkning och reparation. I 
UleAborg verkstad har man utfort metod- och 
tidsundersokningar rorande godsvagnarnas repa
ration och mAlning samt rorande tillverkning av 
delar till slii.pvagn for motordressin och rorande 
hopsattandet av slapvagnen. I Kuopio verkstad 
bar undersokningarna riktat sig pA filningsavdel
ningens arbetsgrupper. Aven mMningsarbetena 
har utgjort objekt for undersokningar. Vid Piek
samaki verkstad bar man utfort tidsundersok
ningar rorande godsvagnarnas reparationsarbe
ten. PA. grund av ibruktagandet av den nya avdel
ningen for tillverkning av underreden har vag
narnas genomgll.ng ordnats pA nytt och for att 
bestiimma arbetsplatserna i den nya verkstaden 
har man utfort analy av arbetsplatser. 

Undersokningar fOr placering ocb forstorj.ng 
av linjeforvaltningens vagnsreparationsverksta
cler har gjorts i Ule!borg, Seinajoki, Va a ocb 
Tammerfors. Undersokningar har utforts ifrA.ga 
om vagnskontrollorernas sysselsiittningsgrad och 
lokmannens forberedelse- och sluttider samt an
gaende motormaterielens skotsel. For ordnandet 
av ackumulatorernas skotsel har man utfort un
dersokningar och utredningar samt anordnat stu
diedagar for personer som ansvarar for ackumu
latorernas skotsel. 

Bland administrativa undersokningar kan niim· 
nas en allman undersokning rorande eldistrikten, 
vilken annu fortgar. Man har inlamnat forslag 
om att III elavdelningen som ar placerad i He!-
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singfors tation skulle sammansld.s med I eldist
riktet. 

Under berattelseru:et fick man fardig en prov
undersokning som pagatt ett par ar, rorande den 
rullande materielens uppvarmning och uppvat·m· 
ningssystem, for att kunna jamfora den tekniska 
driftdugligheten och den ekonomiska !Onsamhe
ten. Denna undersokning bar riktat sig pa fjarr
trafikvagnparkens, lokal- och reservvagnparkens 
samt varmvagnarnas isolerade och centraliserade 
uppvarmning i det man anvande olika uppvarm
ningssystem och branslen. 

F orr ad en. Undersokning har utforts ro
rande Fredriksbergs bran ledepa och verkstad 
samt Helsingfors deptl.s dejourloks arbete. An
vandning av lyftkranar har undersokts pa l. och 
2. forradssektionerna. Man har utfort tmd rsok
ningar rorande grunderna for ackordavtal vid 
Hankasalmi sag och Karis bransleforrad. Dessu
tom kan namnas undersokningarna rorande gods
behandlingen mellan Kuopio verkstad och for
radet. Man har planerat arbetsunderlattande de
taljer i Abo nya forradsbyggnad. 

Uppgorandet av en godsforteckning bar varit 
under arbete och man bar nu fatt den delen 
fardig som beror svagstromselfornodenheterna. 
GodsfOrteckningen for starkstrom elfornodenbe
terna, sakerbetsanordningarna, spd.rfornodenbe
terna och inventarier hailer pa att bli fardig. 

t a n d a r d i s e r i n g en. Skruvarnas stan
dardisering for meter gangning bar fortsatt och 
verktygsstalens standarder bar fornyats ocb mo
derniserats. Standardblad bar uppgjots for de 
olegerade byggnadsstalens utbytbarbet sinsemel
lan. Allt som alit bar under berattelsearet fast
stallts 20 standarder av vilka 13 ersatter tidigare 
ocb 7 ar nya. 

I standardi eringsnamnd n bar man utformat 
de riktlinjer, enligt vilka standardiseringsarbetet 
kommer att fortsatta . 

0 v r i g v e r k s a m b e t. I den allmanna 
transportsituationen i jarnvagens tek.niska niva 
ocb i transporttekniken bar under de senaste aren 
skett forandringar i st\.dan grad, att fortsatt ut-

veckling av organisationens ocb batmatets indel
ning administrativt och enligt arbetsomrad n (sk. 
sektionsind lning) blivit aktuell. Med tanke hii.rpa 
bar man paborjat undersol ningar rorande linj -
forvaltningens organisation och sektionsind 1-
ning. 

Undersokningar bar gjorts rorande behandlin
gen av fraktbrev vid kontroll- ocb stati tiska
byrlm . Likasa bar man som ett visst mellanskede 
provat att utfOra fraktbre ens redovisning och 
kontroll med ha.Jkortsmaskin, anvandande sig av 
>>mark sensing>> metoden likval med den direkta 
stansningen som mal. I sam band harmed harman 
undersokt mojligheterna for att lanka in upp
gorandet av godsstatistiken isanunasystem. De s
utom bar man undersokt mojligbeterna for ut
veckJande av statistikforfarandet rorande den rul
lande materielen med syfte pa inkomsternas art 
och anvandningen av arbetskraften. 

Sys elsattningsframstallning bar uppgjorts bl.a. 
rorande den tekniska personal ns, riikenskaps 
sidans ocb rationaliseringslinjen tjanster ocb b -
fattningar. 

Under arets senare del undersoktes de i prov
anvandning vat·a.nde tiickta godsvagnarna av ny 
typ, de oppna godsvagnarna med boga sidor ocb 
malmtransportvagnarna ur st\.viil teknisk som 
trafikteknisk avensom ur ekonomisk synpunkt. 
I undersokningen utforde man jamforelser aven 
med de svenska vagnarna. 

Pa grund av den kraftiga rorelsen pa Ionefron
ten bar man varit tvungen utfora en viigande ar
betsinsats for utredande av lonefragor ocb a andra 
sidan i stor utstrackning utfora lonetek.niska kon
sultationer. 

Under berattelsearet bar man kontrollerat 
1 004 st blanketter och andra tryckalster, diirav 
206 rattade, 108 fornyade ocb 23 avforda. 6 nya 
bar uppgjorts ocb 278 st reviderats. 

100 st nya initiativ bar ingatt for behandling 
under berattelsearet. 115 t slutbebandlacl s och 
av dem belonades 22 st. Arb tsut kottet for initia
tivfragor bar sammantratt 4 och prisnii.mnden 
2 ganger. 

II. BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR 

Riilsbyte och ballastering. 

Da ralsliiggningen pa band len Tammerfors
Toijala under de tvtl. foregt\.ende aren blev utbytt 
till K 54 raler, fortsattes utbytet nu mellan Toi-

jala--Tavastehus. Pa det vii. tra sparet bytte man 
pa olika strackor 31, 9 km och pa det ostt·a, dii.r 
bytet omfattade bandelen Toijala-Kuurila, 9 5 

km. PA banstriickan Fredriksberg-Alberga byt
te likasa K 43 riiler till K 54 pa bt\.da sparen, 



ammanlagt 13, ~ km och pa detnorrasparetdes:>
utom, mellan Alberga-Esbo 4, 2 km. FrAn Rii
himiiki i riktning mot Lahtis borjade man ocksa 
uthyta K 43 riiler till K 54. PA det norra spAret 
hann man till Mommila, eller 19, o km, och pa 
det sodt·a till Oitti infartsvaxel, eller 13,9 km. 
Riilslaggningen pa det no.rra sparet, mellan Kai
piainen- Kaitjarvi bytte ocksa den till K 54 
likasA mellan Kaitjarvi- Taavetti pa en striicka 
om 3, 2 km. Arets planering for riUsbyte med K 
54 riiler omfattade liven band larna Kronoby
Ylivie ka och Ylivieska-Pyhiisalmi. Mellan Kro
noby-Gamlakarleby utbyttes K 43, forov1·igt K 
30 riiler. DA pA vi sa bangardsomraden riil rna 
maste liimnas outbytta, omfattade utbytet pa 
striickan Kronoby-Ylivieska 87, o km och ban-
triickan Ylivie ka-Pyhii.salmi (Komu) 8, 3 km 

spAr. I derma beriittelse icke specifiserade utbyten 
foretog 2, 2 km, varfor byte till nya riiler utfor
des pa ammanlagt 283, 6 km, varav byte till 
andra an K 54 raler gjordes pA. blott ca en kilo
meter. PA. en stracka om sammanlagt 70,7 km pA. 
svagt trafikerade banor spikades annu anvand
bara riiler, som frigjorts vid omlaggningen. Av 
dessa utbyten kan niimnas de speciellt svaga K 
30 rii.lerna som utbyttes till K 43 pA. strackan 
Hyvinge-Lojo, 42, s km. 

I frAga om riilsbrott och -bristningar var det 
forflutna aret formA.nligt. Pa grund av sadana 
ski:il avliigsnade frAn spA.ren 1664 skenor, vilket 
utgjorde endast 55, 2 % av antalet for forega
ende dr. 

Det fornamsta arbetet ifrAga om makadamise
ring av banan utfordes pA bandelen Ylivieska
Pyhii.salmi, dar man med undantag av bangA.rds
omradena plt Karvoskyla, Oksava och Haapa
jiirvi, ballasterade bela bandelen eller 86,7 km 
spA,r. Osterut fran Uleaborg mellan Uleaborg 
och Hyrkii.s makadamiserades 17,9 km. Mel
Ian Fredriksberg - Esbo och Tavastehus -
Toijala fort atte arbetet pA bada spAren, 
9,1 km pA. den forra banstrackan och 20,1 
km pa den senare. Som ett nytt arbete 
paborjade man frd.n Riihimaki makadamisering 
av strackan Riihimaki- Kouvola. DA. man pA det 
norra spAret hann till Mommila och ocksa pA. det 
odra, Oitti bangArd inte medraknad, till mellan 

Oitti och Moromila, sA utbyttes spltrens grusbii.dd 
till makadam pa en langd av 35, 6 km. Mellan 
Kouvola-Luumiiki makadamisera.des 4, 4 km av 
det norra spt\ret och 17, o km av det soch·a spAret, 
. om iir under arbete. Man kan annu na=a maka
dalJli eringen av bandelarna Ervela-Salo, 8, 7 

km, Nokia- Aetsii, 9,2 km, Kangasa.)a-Suinula, 

3 751 :!-63 
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bada spAren sammanlagt, 10, o km, och Leppa
lahti - Hanka.salmi, 9, 6 km. I alit okades Hingden 
av makadamiserade huvudspAr med 241,7 km. 
747 000 m 3 spArmakadam anviinde . Vid lt.rets 
slut fanns det fardigt eller halvfiirdigt makada
miserade banor 1432,1 km, vilket utgjorde 25,3 o~ 
av langden pll. vlt.ra huvudsplt.r. 

Broa1· 

I samband med flottledens upprensni.ng arbe
ten fornyades Laitaatsalmi jarnviigsbro i Nyslott. 
Den svaga fackverksbron med 22, o m spann er
sattes med ett spann om 45, o m. I sam band med 
monteringen hojde man spll.rnivA.n i blt.da iindar 
av bron och sil.lunda ocksA. platbron pa sundets 
vastra sida med 20 em. Bron oppnades for trafik 
den 8 september 1961. Kostnaderna steg till 67 
milj.mark. 15,0 m ters plA.tbron over kutniis a 
pA. Jakobstadsbanan och 2l,o m plAtbron over 
Kalimenpmo pa banan UleAborg-Kemi, erholl 
nya platspan.n. ammanlagt 68 stlt.lbalkbroar 
eller trummor utbyttes till sadana av element
konstruktion med stalb tongplattor. A v dessa 
fanns 37 pa bandelen Seinajoki- Tornea. PA 
hostsidan forstarktes pa bandelen Bjorneborg
Haapamii.ki-Pieksamiiki stA.lbetongbroarna med 
sprutbetong. 

For Lavolankatu i Villmanstrand och i Ing -
rois byggdes vii.gtunnlar for gatutrafiken, den 
forra i 2 den senare i ett spann. 

I Tammerfors blev Sepankatu gatubro fii.rdig. 
Den Ieder over 3 spAr. 

Byggningar 

I Hyvinge, Lappila och Villmanstrand byggdes 
bostadsbyggnader av tra, var och en omfattande 
en liigenhet. I Vilppula och Bjorneborg utvid
gades ett bostadshus med tva rum, pll, Palopuro, 
Ingerois, Toysii., Ryonanjoki och Petaisenniska, 
med ett rum. BostadsforhAllandena forbattrades 
genom att bygga 4 bastur och 5 andra ekonomie
byggnader. I samband med de grundreparations
arbeten som utfordes i jarnvags tyrelsens admi
nistrationsbyggnad blev ett konferensrum for 
jarnvagsstyrelsen och en roatsal for tjanstemiin
nen fiirdiga i bottenvAningen. 

Den s.k. elgA.rden i Pieksii.miiki blev fardig 
under A,rets andra kvartal. Byggningen ar av sten 
roed en volym om 2 523 m 8 , den innehlt.ller ocksa 
en bostadslii.genhet och ko tnaderna for den steg 
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till 34 milj .mk. For banavdelningen byggdes enkla 
socialvardbyggnader i Lojo, Paimio, kuru och 
, imo . Bilgaraget i Haapamaki utvidgades med 
plats for en bil. 

I Juankoski blev stationsbyggnaden av tra, 
med en volym om 1 074 m 3 , fardig. Under arets 
sista kvartal paborjades byggnadsarbetena pa sa
val stations- och posthuset i Toijala som central
tradgardens byggnader i Nuppulinna. 

I nlOsning av j01·domraden 

PA grund av behovet av tillii.ggsomrAde for ut
vidgning av bangArden i Riihimaki foretog man 
omrAdesb yte med staden. J arnvii.garna avstod 9, 5 

ha av sitt omrAde och fick 8, 2 ha for den blivande 
bangArden. I Rovaniemi inlostes 8, 1 ha, i Yli
vieska en bostadstomt omfattande 2, o ha jamte 
byggna.der, i Heinola 1 6 ha och i K erava 0, s ha 
omrAde, alia for utvidgande av bangArdarna. For 
u tvidgande av Paltanen grustag i Pieksiimaki 
k ommun 2, 5 ha mark. I Tavastehus 4, 1 ha vat
tenomrade. I Riihimaki inlostes 5, e ha mark for 
bostaclsomrade t ill ett pris av 11 milj.mk. 

Bangcirdarna, lastningsorm·aden, platt former och 
viigar 

Byggnadsarbetena pa Riihimaki rangeringsban
gArd fort atte huvuclsakligast med montering av 
spar och vaxlar. Sammanlagt 31 spAr spikades 
och gruslades, d en sammanlagda langden var 
31, 5 km, 67 vaxlar och en rangering rygg om 
156 m, dock annu utan bromsningsanordningar. 
D A d e ovan namnda spAren togs i trafik d en 15, 11, 

blev sa.mtidigt rangeringsbangArdens I byggnads 
sk ed e fOrverkligat, med undantag for de spAr
justeringar som skall utforas pA persontrafiks
bangArden avensom sp ecialanordningarna for 
rangeringsbang!rden. 

Bang!rdsutvidgningar och spArregleringar ut
fordes aven bl.a. i H elsingfors, Abo, Parola, 
Kasko, Ylivieska, Imatra, Kotka, Pieksamaki, 
Joensuu- P eltola och Misi, dar bl.a. triangel
sp!ret till grustagsomrAdet blev fardigt. I Kou
vola togs de nya utfartsriktningarna for Savolax
banan och Kuusankoskibanan i bruk. Vardera 
banans langd okades m ed 2, 2 km och d e sken
lades med K 54 raler frAn Sovjetunionen. Sasom 
horande till andringsarbetena pa sodra delen av 
Suonenjoki bangArd sammanslogs kurvorna med 
500 och 600 m radie till en m ed 1 000 m radie. 

I anslutning till omregleringen av Varpanen och 
l\1ynttila bangarclar foretogs a en banutratningar. 
Pa strackorna Kuopio- Toivala, Alapitkii - La
pinlahti och Iisalmi- Soinlahti utforde sk ar
nings- och terasseringsarb ten pA de nya utrat
ningslinjerna. P A Bjorneborgsbanan, mellan No
kia-Karkku blev sammanlagt 8 banutratningar 
fardiga. Sparen flyttacles ti ll en ny bank pa en 
stracka av 9, 2 km och banan forkortades mecl 
260 m. K arelska banans grundforbiittring fort
sattes med grusballastering pa stra.ck orna Var
kaus- Heinavesi och Vihtari-Viinijarvi-Joen
suu, sammanlagt 34 km. 

De mest anmiirkningsviirda istAndsattnings
arbetena pa lastnings- och upplag1·ingsomradena 
utfordes pa Pil1lajavesi, Yliharma, Pyhasalmi, 
Iisalmi, Kajana och Laaj akangas. Vid Liperi 
byggdes infartsvag t ill bangarden, Yi:igen till 
Suk eva lastningsormAde istAndsattes. 

Pa Seinajoki byggdes en 450 m lang per on
plattform. Bl.a. personplattformerna i Helsing
fors och Nyslott samt godsplattformen i Ylivieska 
forli:ingdes. Personplattformen i Karis och infarts
vii.gen till Nyslott station permanentbelades. 

Dubbelspa1· och nya bandelar 

Bandelama Grankulla- E bo och Tavastehus
Kuurila oppnades for dubbelsparig trafik den 
forra d en 21 juni och d en senat·e i tvA omgAngar, 
n amligen Iittala- Kuurila, den 28 maj, men T a 
vastehus- Iittala fOrst den 18 december. De nya 
dubbelspAren ar rii.lslagda med K 54. D A dub
b elspliret m ellan Tavastehus- Kuurila blivit far 
digt, ar h ela banstrii.ckan H els ingfors- Tammer
fors dubbelsparig. D et n ya spAret rii.lslades med 
undantag for bangardsomrAdena, pli dubbelspAr
bygget mellan Kouvola- Kaipiainen och Kait
jarvi- Luuma ki, sammanlagt 40 km . Jamvii.gs
byggnadsavdelningen overliimnade den pA Jyvas 
kyla-Haapajarvi fardigblivna strii.ckan Saari
jarvi- Enonjarvi, 29,3 km. I slutet av !ret iuforli
vades m ed vart jarnvagsnat a Yen L ovisa banan, 
vars huvudspa r var 77,1 km lAngt. P a jii.rnvags
byggnadsavdelningens forsorg andrades spliret 
till normalbredd och skenlades mecl anvi:inda K 
30 raler. alunda okades huvudsp a rlangden tack 
vare nya banstrii.ckor m ed 107 km . 

Signal- och sakerhetsanordm'ngar 

Under b erattelseliret blev relastii.llverken pA 
Kyrkslatt, Maim, J okela, Palosuo. Hiirola, Hau 
kivuori, Loukolampi , Lamminmi:iki samt Pyha-



kumpus forgreningsvaxel fardiga. Relastalh·erken 
vid Kalvitsa och Kantala kompletterades for 
fjarrstyrning. 

Automatisk linjeblockering togs ibruk pa ban
strackan Pieksamaki- t Michel. Bandelens fjiirr
styrninscentral ar Pieksamaki. Nya mekaniska 
stallverk blev fardiga i Riihimaki, Hango, Mellila 
och Haapajarvi. De viktigaste kompletterings
arbetena gjordes pi\. ockenbacka, Aetsa, Sui
nula, Vasa och Kovjoki trafikplatser. 

Vid 21 plankorsningar blev ljus- och ljudvar
ningsanordningar fardiga. A v dessa var 4 forut 
forsedda med vagbommar. Pa grund av att tva 
plankorsningar avliigsnades revs deras ljus- och 
ljudvarningsanHi.ggningar. Vid Kuppis forsags 
vagbommen med til.gvarningssignal. 

Bangardsmaskine1· och ano1·dningar 

I Riihirnaki vagnsreparationsverkstad blev en 
kran for lyftning och forflyttning av hjulsatser 
fardig och i Tornei\. och Rovaniemi 25 tons balk
kran. I Varkaus utbyttes 18 m vandbordet till 
ett 22 meters, vandborden i Kontiomaki och Kemi 
elektrifierades. I Vasklot blev en 4 000 m 3 och 
i Pieksiimaki en 3 000 ms oljelagringscistern far 
dig, i Riihirnaki lokstall och Hyvinge verkstad 
en distributionscistern. Bangardarnas belysning 
forbattrades genom att resa 12 strll.lkastarmastet·. 
Av dessa restes 6 pi\. Riihimaki, 3 pa Hillo, 2 pa 
Inkeroinen och 1 pa Kouvola bangard. 

Anskafjn·ing av w·betsmaskine1· 

Avdelningens arbetsmaskinpa.rk komplettera
des genom anskaffning av bl.a. 4 inhemska grav
maskiner, 5 last kopor, 1 tung och 3 lii.ttare spt\r
lyftnings- och stoppningsmaskiner, 4 dragtrak
torer och 12 banarbetsvagnar. 

12 lastbilar, 5 ban-personbilar och 3 landsviigs
personbilar inkoptes. 

Triidgd1·dsver ksamhet 

Ackordavtalet for byggnaderna som skall byg
ga for centraltrii.dgi\.rden i Nuppulinna uppgjor
des den 27 september och arbetena paborjades 
i borjan av oktober. 2 bostadsbyggnader, social 
vi\.rdbyggnad och vaxthus skall byggas. Pi\. om
radena for de blivande byggnaderna avlagsnades 
plantbestandet och kalljordsplantornas forflytt
ning frAn Hyvinge slutfordes. 
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Sammanlagt fick 11 trafikplatser sina forsta 
planteringar. I samband med parkernas istand
sii.ttande utfordes aven sammanslagningar. Harav 
foljde att deras antal minskades med 146 och vat· 
i\.lunda vid arets slut 917 0 

For jii.rnvii.garnas 100-arsjubileums blomsterde
korationer gjordes forberedelser. 

Pa grund av den stora egna konsumtionen blev 
handelsverksamheton mindre ioin foregAende ar. 
Det sammanlagda vardet av plantforsiiljningen 
steg nu till l 937 706 mark, vilket utgjorde en 
minskning med 869 673 mark eller 31,0 °10 • 

Brobyggnadssektionen uppgjorde ar 1961 sam
manlagt 375 ritningar for 165 olika arbeten. 
~ormalritningar enligt belastnings chemat I-48 
uppgjordes for foljande stalspann: 

1. Nitad konstruktion: 

74 meters fackver ks bro, lag korbana 
27 platbro 
22 
20 hOg 

2. vets ad konstruktion: 
50 meters fackverksbro, lag korbana 
27 platbro hOg 
26 
12 » l~g >) 

Sammanlagt 50 st. stll.lbetongkonstruktionsrit
ningar uppgjordes for 2 vi:i.gtunnlar, 4 jarm·ags
broar och 4 viadukter. 

Ritningar for brolock samt for reparation av 
broar och trummor uppgjordes 76 st. Forbere
dande forslag till jarnvagsbroar, viadukter och 
vtigtu1mlar gjordes 22 st. 

Konstruktionsritningar for husbyggnader upp
gjordes sammanlagt 160 st . och ovriga konstruk
tionsritningar av varierande art 44 st. 

Av firmor och privatpersoner gjorda ansok
ningar betriiffande anlaggningar pa jiirnvii.gens 
omrll.de gran kades och gavs utlatande om 

kraftledningskorsningar .............. . 
vatten- och avloppsleclningar ........ . 
broar .......... ..... ........... .. .. . 
diverse ovriga anlaggningar .... . ..... . 

33 st 
12 st 
4 st 

36 st 

InforfrAgning och granskning av offerter for 
broa1·, samt forslag till Jeveranskontrakt gjordes 
liksom under tidigare Ar. 

Vid olika verkstader overvakades tiUverk
ningen av st,Albroar och andra stalkonstruktio
ner. Under berattelsearet mottogs och monte-
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rades 2 stAlbroar, 18 strAlkastartorn och 2 radio
antennmaster. Av stAibroarna kan namnas Lai
taat.salmi 45 m:s fackverksbro i Nyslott. 

Byggnadsarbetena pA stAlbetongbroar och 
andra betongkonstruktioner overvakades pA 15 
arbetsplatser. P& bandelen Seinajoki-UleAborg 
-Torne& fornyades 37 samt pA ovriga bandelar 
sammanlagt 31 jarnvagsbroar och oppna trum
mor med stAlbetonglock. Under hosten 1961 ut
fordes reparation av betongbroarna pA bandelen 
Bjomeborg-Haapamaki-Pieksamaki med sprut
betong. 

Hnvudgranskning av broarna utfordes under 
somrnaren 1961 pA bandelarna Haapamaki
Pieksa.maki, Hu utokoski-J oensuu- iirala, 
Joensuu-Kontiomaki-Taivalkoski och Joen
suu-Kovero. 

Und r berattelseAret undersoktes och gavs ut
lAtande om 583 provkuber av betong samt 44 
kabelrannor. 

I bangardssektionen behandlades Ar 1961 sam
manlagt 1250 arenden, eller 56 mindre ii.n fore
gAende Ar. 

Av de behandlade ii.rendena var 150 bangards
fragor och berorde de utvi lgningar och ombygg
nader av saval storre som mindre bangArdar. 
Bland de storre kan namnas Helsingfors-Fred
rik berg, Riihimaki, Kouvola, Pieksamaki, Rau
mo, Yarkaus och Ylivieska. 

58 av arendena rorde banutratningar, ombalan
sering, ralsbyte, makadamisering samt byggande 
av dubbelspltr. 

SpArplaner for andra statliga inrattningar be
handlades i 9 fall, sAdana for stader och kommu
ner i 26 fall samt for privatagda firmer och indus 
trianlaggningar i 59 fall. I denna grupp kan nam
nas byggnads- och korrektionsforslagen for Rau
mo-Repola Ab:s, SOK:s, OTK:s, Kesko Oy:s, 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:s, Lokomo Ab:s och 
Enso Gutzeits spAranlaggningar. 

Stadsplanearendenas antal var 2 st av vilka 
de mest betydande rorde andring av stadspla
nerna for vissa stadsdelar i Tammerfors, Kouvola, 
Kemijarvi, Villmanstrand och Nyslott samt stad -
eller byggnadsplanerna for Toijala, Orivesi, Lau
rila, Lieksa och Lempaala. 

UtlAtande har givits over 78 st av Vag- och 
vattenbyggnadsstyrelsen uppgjorda vagforslag 
och 110 st mindre gatu- och vagforslag samt 
fi:irslag t.ill lastningsornraden och niviiovergAngar. 

Arenden rorande expropriering eller agobyten 
har behandlats till ett antal av 103 st samt 
arrendeii.renden och byggnadstillstAnd till ett 
antal .av 59 st. 

Husbyggnadsarendenas antal var 123, till 
storsta delen gallde dessa byggnadernas place
ring. Yatten- och avloppsledningsiirendenas, jam
te draneringsiirendenas, antal var 64. Place
ringar av broar eller trummor behandlades i 32, 
person- och god plattform r i 43, samt luftled
nings- eller kabelkorsningar i 12 fall. 

Arendena rorande sakerbetsanlaggningar och 
andra tekniska anlaggningar var 42 st. Till denna 
grupp har banforts bl.a. vagnsvAgar, bromsan
lagguingar, gabat·itmatt ocb strA\kastartot'n. 

Oljecisterner samt privatagda kranar, trans
portorer, vagar o.a. specialanlaggningar behand
lades t.ill ett antal av 40 st. 

Betraffande flygkartliiggningen uppgjordes 20 
skrivelser och dessutom behandlades en mangel 
arenden av skiftande slag, sAsom utbrytnings
tillstAnd, komplettering av kartor, personal- och 
materielfn\gor m.m. Dessa arendens antal var 140. 

Slutligen har pA sektionens forsorg utforts kart
Higgnings-, utpalnings- ocb avvagningsarbeten 
och sektionens personal bar deltagit i overlagg
ningar om flygkartlaggningen samt i konsultativa 
och overvah-ningsuppgifter. 

Vid husbyggnadssektionen planerades och upp
gjordes huvudritningar till 45 nybyggnader sam
manlagt 125 ritningar. 

Ritningarna godkandes och for 30 byggnader 
beviljacles anslag vid vilka arbetena aven pAbor
jades. Av dessa kan namna Nuppu]inna trad
gArds 4 byggnader, Pieksamaki depas forrAds
byggnad, Iisalmi depas socialvardsbyggnad, tAg
kontorsbyggnaderna for Fredriksberg och J oen
suu rangeringsbangArdar, BorgA centrums hAll
platsbyggnad, Taivalkoski och Kannonkoski sta
tionsbus, badstugor, ekonomibyggnader, bostads
hus, forradsbyggnader rnm. 

For de under byggnad varande byggnaderna 
har man gjort arbets-, special- och detaljritning
ar samt arbetsbeskrivningar. De storre byggna
derna har planerats dels med barande yttervii.ggar 
av tegel, dels med stomme av stAlbetong. Som 
fasadmaterial har anvants aluminium- stAl
eller mineritplattor, renmurat tegel eller kalk
rappning. For de mindre byggnaderna har man 
foreslagit tra som byggnadsmaterial. 

15 tillbyggnader bar planerats. De mest an
markningsvarda av dessa ar lokomotivstall, ban
vaktsstugor, socialvArdsbyggnader, flere godssta
tioner mm . 

Under Aret har gjorts sarnmanlagt 105 and
ringsritningar for gamla byggnader. De beviljade 
anslagen beror 70 andringsarbeten. Liksom under 
de foregiiende Aren har i Helsingfors adminis-



trations- och stationsbyggnad utforts betydande 
omorganisations och reparationsarbeten. I ad
ministrationsbyggnadens 1:sta v!ning har byggts 
en ny konferenssal. P! m!nga trafikplatser bar 
biljettforsaljnings- ocb postkontorsexpeditions
punkter fomyats samt ordnats utrymme fOr 
reliistiHlverk. I m!nga fall bar for stations- och 
bostadsbyggnader gjorts forslag till centralviirme, 
we och badrum. 

Husbyggnadssektionen har overvakat inred
ningsarbetet i nya och fornyade vagnar samt llt

arbetat farginstruktioner for s!viil vag- som 
ralsg!ende rullande materiel, s!som lokomotiv, 
passagerarvagnar ocb t.o.m. arbetsmaskiner. 

Bland de mest betydande foreslagna nybygg
naderna, for vilka byggnadstillst!nd a.nnu ej 
erh!llits, kan vidare niimnas einajoki depAs 
repa.rationsverkstad - och socialv!\rdsbyggnad, 
Abo forr!dsbyggnad, lokomotivstall i Villman
strand, Tammerfors - Perkio lokreparations
verkstad och viirmecentral, Helsingfors och Rii
himaki bergskydd, Viinikka vagnsreparations
verkstad rom. 

For komplettering av arkivet har sektionen 
renritat fr!n vagnsektionerna erb!llna ritningar. 

Vid sektionen for sakerhetsinriittningar har upp
gjorts projekt till nybyggnad och komplettering 
av 96 sakerhet anliiggningar sarnt 47 varnings
anlaggningar for vagoverglmgar . Dessutom har 
73 ovriga signaltekniska iirenden behandlats . 

For sakerhetsanliiggningarnas anvandning upp
gjordes 107 med tilThorancle planritning forsedda 
specialinstmktioner, av vilka 50 for kontrollAs
forreglingsanordningar ocb 24 for !jus- ocb ljud
varning anliiggningar. 

For sakerhetsanlaggningarnas anvandning upp
gjordes 107 med tillhorande planritning forsedda 
specialinstrukti ner, av vilka 50 for kontroliAs
forreglingsanordningar och 24 for ljus- och ljud
varningsanliiggningar. 

Sektionen overvakade i tekniskt avseende 
byggandet av samtliga iikerhetsanlaggningar och 
utarbetade fOr dessa 324 specialritningar samt 
147 for stallverksskyltar erforderliga ritningar. 
juttiotre nya allmiinna konstru.ktionsritninga1· re

gistrerades. 
De sutom ombesorjde sektionen bestallningen, 

granskningen oob mottagningen av all stiillverks
apparatur och viktigare specialmaterial sAviil till 
arbetsplatserna som till specialforrAdet. 

Sparsektionen har under berattelse!ret behand
lat ung. 390 bantekniska arenden, vilka berorde 
konstruktion och anskaffning av spArdelar och 
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vaxlar, banornas makadamiset·ing och p!r
granskning, ralssvetsning, sp!rdelarnas forslit
ning samt olika transportmojligbeter. 

Omarbetandet av de bantekniska normerna 
ooh direktiven har inletts oob spArsektionen har 
varit fast anknuten till detta arbete. 

Under beri.ittelsearet uppgjordes sa.mmanlagt 
tmg. 200 ritningar. Diirjamte granskades maka
damiseringsprofiler for olika band lar till en 
sammanlagd lang av 351.17 km och motsva1·ande 
for grusballast 55.7 o km. 

Granskningsmiitningar utfordes med pll.r
granskningsbilen p! bela banniitet, ammanlagt 
5 690 km. Sektionens arbetsgrupper utforde pa 
linjen kontrollmatning av 236 kurvor med en 
sammanlagd liingd pA 160 km ooh re ultaten 
behandlades pa kontoret. 

Under verksamhetsAret overvakad s de pA ban
niitet utforda gassvetsningsarbetena vilka om
fattade svetsningen av 212 skarvar, 56 forslit
nings och valsningsfel samt 6 026 ralsandar ooh 
1 029 korsningar. Hardning av ra.lsandar over
vakades p! banstraokorna Tavastehus - Iittala, 
Riihimiiki- Mommila, Kronoby-Ylivieska och 
Sockenbaoka- Esbo, sammanlagt 170 km. :\led 
termitsvetsning behandlades 3 050 skan·ar, ooh 
des. a arbeten utfOrdes i l.bansektionen pA trac
kan Kervo- Jokela, i 4.ban ek"tionen pA traokan 
Viiala- Tammerfors samt i 6.ban ektionen pA 
strackan Gamlakarleby- Kannus. Ook A clessa 
arbeten overvakades av sp!rsektionen. iransk
ning och mottagrting av sp!rmateriel ooh Yiixlar 
har utfOrts saval vid jiirnviigens egna om vid 
privata verkstader. 

Sektionens personal har deltagit i sAval UI :s 
som ordiska jarnvagsmannasallskapet under
sokningverksamhet. 

Geotek:niska sektionen utfOrde under Ar 1961 
markundersokningar pa 150 olika platser. Darvid 
gjordes 7 305 provborrningar med ammanlagda 
cljup av 45 603 m. 1 507 jordprov togs frAn 130 
punkter. Sektionen undersokte 39 grusproY ooh 
450 makadamprov. Pit grund av de utforda under
sokningama uppgjorcles 240 nya ritningar och 
kompletterades tidigare ritningar. 

Undersokningar rorande grundlaggningsfOrh!\1-
landena for planerade ny- ooh tillbyggnader ut
fordes i Fredriksberg, Iisalmi ooh Villmanstrand. 
5 oljeoistern- ooh 15 strAlkastarpelarplatser under
soktes. 

Undersokningar betriiffande jiirnvagsbankar
nas stabilitet foretogs p! inalles 70 plat er bl.a. 
p! bandelarna Riihimiiki- Lahti, Peipohja-
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Raumo och Koklak - Karis samt pa alia under 
byggnad varande banor. Mojligheterna for banut
l·atning undersoktes pa 16 olika p latser b l. a. 
strackorna Heinoo-Varnmala, iuro- uoniemi, 
Billniis- kuru och Pitkalabti- Kuopio. 

12 st viigunderfarter och -overfarter under
sokte . 18 st undersokningar betriiffande grund
liiggn.ingen av brostallen eller gamla broar gjor
des, av vilka 9 iir beHi.gna vid olika banbyggen. 
Dessutom undersoktes 19 truro-plat er. 

Y attenforsorjningsmojligheterna undersoktes 
pa 4 olika orter. Grustag undersoktes i Paltanen, 
Kom·ola, Pieksiimiiki och Partaharju . 

Tjiilundersokningar utfordes pa bandelcn H el
singfors-Hyvingc och vid Tammerfors- Par
kano- inajoki banbygge. 

Plt sektionons atgfirder utarbetades vi . a tiick
diknings- och uttorlmingsplaner. 

Pd grundval av de utforda undersokningarna 
a,·gaYs utlatanden om ifragakommande grund-

ningsm toder ch forstarkn.ingsatgarder. Grwl.d
nings - och grundbyggnadsarbeten overvakade 
man i d en man sektionens arbetsstyrka medgav. 
Yid kontrollen av sparmakadamets kvalitet 
hjalpte man bansektionernas chefer . 

Pa grund av d e talrika banbyggena fororsakat 
okat arbetsmatt och materialkontrollen under 
arbetet planerade sektionen for banbyggen 4 
am buJerande markundersolmingslaboratorier. 

Sektionen anordnade en veckas kurs for b e
sta.mda personer for skotseln av laboratorierna. 

Under Aret togs id jarnvagsundersokningar i 
bruk en seismograf, m ed vilken man delvis for
soker ersatta provborrningarna vid b estamman
det av bergsytans lage . 

• ektionen deltog i arbeteL for fornyelse a,
arbetsdirektiven och normalbestammelserna for 
banbyggnad och -underhall. 

III. JARNVAGSBYGGNADER 

"Gnder ar 1961 fortsattes arbetena pa Kontio
maki-Taivalkoski, Suolahti- Haapajarvi, Kau
liranta- Kolari, Luumaki- Villmanstrand och 
Joen uu-Kovero-Herajii.rvi jarnvii.gsbyggnader, 
pa i"ind1·ingar·na av Lahtis- Lovisa och Jyvaskyla 
- Suolahti banorna samt pA Pyhiisalmi gruvban
byggnad, och arbetena pa Tammerfors- Parkano 
- Reinajokibanbygget pAborjades. 

An lagsmedel anvandes och arbeten utforde · 
p A n edannamnda arbetsplatser, vi lka underlyder 
jiirm·agsbyggnadsavdelningen, enl. fo lj.: 

K ant iomii ki- Taivalkoski jamviigsbyggnacl 

D en 174 km Janga banan Kontiomaki - Taival
ko ki hOr till de jarn agsbyggnader for Aren 1934 
- 193 som fi:irutsatte i lagen av den 20 april 
1934 och arbetena pa dess byggande paborjades 
ar 1934. Under berattelseAret oppnades strackan 
Ta,iYalniska-Taivalko lu fo r trafik, varfor banan 
i bela sin langd, 174 km, nu trafikeras. 

'nder ar 1961 bar de htwudsak liga arbetena 
utgjorts av triangelbanan ti ll Taivalkoski, banans 
grusbelaggning och hojning samt p lanfyll ning for 
Tai,·alkoski station. 

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

Egentl-iga anslag 

Saldo fran ar 195 19 Ht. I: 14 37 096:-
1959 19 Ht. I: 17 235 514 6 74: -
1960 19 Ht. I: 15 146 059 464:-

381 611 234: -
Andint under Ar 196 1 

aldo till 1962 

U t f 6 r d a a r b e t, en: 

74 825 526:-
306 785 708:-

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasse-
ringsarbeten och ballasttransporter har under Ar 
196 1 och sedan jarnvagsbyggnaden phborjade.· 
utforts i fo ljande omfattning: (tab. sid . 23.) 

Trummor och broar 

Vid Taivalkosk.i triangelspar gjordes en ror
trumma. Banbron over Iijoki blev fardig . 

Overbyggnad n 

Plt huvudspAret spikades 522 m och pa Taival
koski triangelspar 760 m, a na med 30 kg/m gamla 
raler. Pa bandelen Leino- Taivalkoski utfordes 
justcring. lyftn ing. 



Ar 1961 
.\rhetet.; art 

miingd 

Terrasseringsarbeten: 

I ko3tnad lllk 

mangd :\ren 
193-l- 1961 
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liravning av avloppsdiken .......... . ... .... . . .. . .. .. . 99 804 111 3 

138 863 ,, 
7 850 257 040 >) 

1 313 161 ,, 
5 000 000 14 4 0 » 
4 075 436 1 817 446 ,, 

6 617 >) 

H 286 401 224 277 • 
21 761 )) 
23 554 » 

423 531 » 

Jord fnin diken till bankarna ............ . ......... . . . 
J ord fran cliken i upplaggning . .. .................. .. . 
,j ord fran skiirningar till bankarna ... ....... . . . . . . ... . 
Jord fran skiirningar i upplaggning ......... .. . .. . .. .. . 
Fyllninasjord till bankarna ....................... . ... . 
Gravning av sido- och avloppsdiken ..... . . ... . .... . . . . 
Sprangning av banskiirningar och grusmur ............ . 697m3 

Stodje- och kagelmur . ........ . ........ . ......... . .. . 
'tenrevetering ............................. . .... . ... . 
~full- , torv- och grusbeklii.dnina ............. . ........ . 
Driinering . .. .. . ..... . ... . ..... . ......... . .. .. ..... . 243m 1 528 992 5 371 m 

O~;erbyggnaden : 2 110m3 

Balla tering fore skenlaggning ........................ . 
457 9 
51800 

50 916 

132 67m3 

488 966 * 
6 099 » ~Jakadamisering ..................................... . 

Hag n ad e r. vag a r o c h p 1 an e ring 

230 m landsvagsflyttning utfordes mellan Puo
lanka-Taivalko ki vid Taivalkoski vagport. En 
provisori k infartsvag till Taivalkoski trafikplats 
byggdes . 

Hu sb y g g n ad e r . 

Vid Taivalko ki restes en provisorisk stations
byggnad och tvA familj ers bo tad byggnad med 
bastu. Det ordinarie tationshuset fick man undet· 
vattentak . 

F 6 r bind e Is e an 1 a g g n in gar. 

Ledningar fornyades mellan Laaja- Vaakio 
och Pe ionkyla- Ammansaari. En kopparled
ning fort attes mellan Hyrynsalmi- Taivalkoski. 

Suola hti- H aapajiirvi farnviigsbyggnad. 

Pa denna 171 km lAnga bana, vars byggande 
b eslot i enlighet m ed lagen av den 20 april 1934 
angaende jarnvag byggnader under aren 1934-
1938, paborjades arbetena mot slutet av 1938. 
Banan ar i sin helhet oppnad for trafik. 

Under ar 1961 fodsattes arbetena huvudsak
ligast mellan Saarija.rvi- Pih tipudas och pi\ ut
Yidgningen ay Haapajarvi station. 

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

Egentli ga anslag: 

Saldo frAn 1959 19 Ht. I: 17 290 332 300:-
>> >> 1960 19 Ht. I: 15 72 780 923:-

Bevi ljat fo1· Ar 1961 19 Ht. I: 25 400 000 000:-
763 113 223: -

Anvant under 1961 
Saldo till 1962 

Utforda arb e ten 

Terrass e ringsarbet e n 

326 455 962: -
436 657 261 ;-

Terra seringsarbeten, narma ·t rojning av ge
nomskarningar utforde mellan apra- Pihti
pndas och transport av gru. m ed tag pA banan 
Saarijarvi- Pihtipudas. 

T enasseringsarbeten och ballasttransporter har 
under 1961 och sedan jiirnvag arbeten paborjacles 
utfort i foljande omfattning: (tab. sid. 24.) 

6 verbyggnaden 

Nya 43 kg/m raler utbytte pA nngefar 2 km 
av banan fran Saarijarvi mot Kolkanlahti ancla 
till den norra vaxeln. Likasa utfordes byte aY 
raler pA arbetsspAr med anvandande av begag
nade 30 kg/m raler pa Kannonko ki, nonom 
Varanen och pa strackan Korpinen- Pihtipudal' 
sammanlagt 19 . o km pa huvudsparet och pt.. 
sidospAr l. o km. ya idospar spikades med 30 
kg/rn raler pi\. 2. 6 km darav halften pa Haapa-
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Ar 1961 mango ren 
Arbetetn. art 193 - 1961 

mllngd I kostnncl mk 

Terrasseringsarbeten: 
Rojning av banomni.de . . . .. . .......... . . . . . . . . . . . . .. . 1 402 275 
Gravning av avloppsdiken ..... . . . ................... . 2 060 rn3 913 920 123 131m3 

Jord fnin diken till bankarna . . . . .. . .. . .... . ......... . 18 3 600 117 455 • 
.J oro fran diken i upplii.ggning .... .. ................. . 10 321 3 640 341 22 855 
.Jord fnin skiirningar till bankarna ... . .......... . .... . 280 » 219 560 1895 76 
Jord fran skarningar i upplaggning ..... . . . ...... . .... . 34 647 9 250 829 307 2-11 >) 

Fyllningsjord till bankama . ............... .. . . ..... . . . 16 504 6129 245 2 235 432 ~ 
409 ~ 14 091 " priingning av sido- och avloppsdiken ........ . _ ..... . . 146 510 

1184 >) 1990 918 402 371 )) priingning av banskarningar och grusmur .. . ......... . 
Forstiirkning av bankunderlag . ... . ..... . ... . . . ...... . 257 354 
Stodje- och kii,aelmur ............................ . .. . 4 317 )) 8 997 631 33 553 " 

361m2 Stenrevetering .. . ................ .. ...... .. ......... . 1 7 373 11 22m 2 

49 155 )) 7 383 940 M~-, ~orv- och grusbekladning ... .. .. .. .. . ...... . . .. . 

r:e~n::~~g· . : : : : :: :: :: : : :: :: :: : :: : : : : : : : :: : : :: : : : : : : 
744 734 " 

166 681 8-!0m 
11256 m 3 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenliiggning ........ .. .... . ... . . . . . . . 6 994m3 3 991 6 3 24 -!05 m3 

2 308 256 Ballastering med tag for norrnalbana . ... . ........... . . 3 450 )) 630 442 " 
Makadamisering ......... . ......................... . . . 2 717 • 3 668 976 11 627 • 

jarvi. Pd. Pihtipudas triangelspw: byttes 622 m 
30 kgfm raler. Pd. Enonjii.rvi provspt\r spikades 
54 kg/m raler pd. en stracka om 107 meter. 

H a g n a d e r, v a g a r o c h p l a n e r i n g 

Hagnader uppfordes pA Kolkanlahti, Sapra, 
Enonjarvi och Kutemainen trafikplatser . 

Infartsvii.garna vid Suolahti, Varanen och Ku
ternainen samt vagandringar och hojningar pA 
vagen Vuokoski- Lokalahti och vid landsvii.gs
broarna vid Kannonkoski, Joutsenjarvi, Reves
jarvi och Keitelepohja blev fardiga att overl!tas. 
PA Kolkanlahti, Sapra, Kannonkoski och Vara
nen trafikplatser blev planingsarbetena pA lager
och lastningsomrAdena fii.rdiga. NivMvergd.ngar 
byggdes pA platser dar sAdana var nodvand iga. 

Husby g g n ad e r. 

Tvd.familjers bostadsbyggnad blev fardig pA 
Kam10nkoski. Grundarbetena for trafikbyggna
der pAborjades pA Sapra, Enonjii.rvi, Kannonkoski 
och Kutemainen. 

F orb in del s e an lag g n in gar. 

PA linjen Keitelepohja--Pihtipudas utbyttes 
de impregnerade telefonstolparna. 

B an an s u trust n in g. 

En reservanlti.ggning for vattenutgivning bygg
des pA Haapajarvi och en vedutgivningsanlagg-

ning pd. Enonjarvi. Lastning. plattformer av b 
tong byggdes pA Kannonkoski, Alvaj ii.rYi och 
Muuras. Vid nivAovergd.ngen pA Lokalahti lands 
vag norrom Varanen byggdes en elektrisk sii.ker
hetsanJaggning. 

Kaulimnta-Kola1"i banbyggnad 

Byggandet av den 124 km lAnga banan Kauli
ranta- Kolari beslOts den 23 decembet· 1959. 
Efter det riksdagen beviljat anslag for ar 1959 
och statsrAdet den 23 december 1959 sy selsatt
ningsmedel pd.borjades banana byggnad arbeten 
samma Ar i december. 

Und r Ar 1961 har de huvudsakliga arbetena 
for banbygget utgjorts av rojning av banomrlidet, 
bangenomskii.rningar och transport av ti!Ui.ggs
jord. Dessutom har man byggt banbroar och 
trummor samt trafik-, bostads- och socialvArds
byggnader och spikat spAr. Undersokningar for 
banstrackningarna Kolari- Kaivosalue och ~iesa 
-Rautuvaara utfordes ii.ven. 

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

Egentliga anslag: 

Saldo f1·An Ar 1959 19 Ht. I: 17 
Beviljat for Ar 1961 19 Ht. I: 25 

Anvii.nt under Ar 1961 

7 882 :229-
1 000 000 000-
1 007 82 229-

772 443 539-
235 43 690-
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Ar 1961 Miingd Aren 
Arbctets nrt 1959-1961 

Mangel I Kostnad mk 

Tertasseringsarbeten: 
Rojn:ing av banonmi de .. ......... .... . ........ . . . ... . 6 292 441 
Gravning av avloppscliken . ......... . ......... ... . ... . 27 492m3 9 499 864 37 229m3 

Jord fran diken till bankarna .. ... ................... . 660 • 323 540 1 822 • 
Jord fnin diken i uppliiggn:ing . . . . . .. . ... .... . ....... . 
Jord fran skiimingar till ban.karna ................... . 

113 451 48 062 441 166 084 * 
86 8 8 934 190 2U 429 670 • 

Jord fran skiirningar i uppliiggning ................... . 85 274 21 680 131 113 212 » 
604 884 • Fyllningsjord till bankarna . .. ... ...... .... .. ...... ... . 427 440 149 160 088 

Sprii.nrning av sido- och avloppsdiken ........... .. ... . 764 1 234182 1609 >) 

priingn:ing av banskarningar och grusmur ... . . . ...... . 19 584 * 23105 902 22 262 • 
Forstiirkning av bank1.mderlag ................... . . . . . 515 466 
Stodj - och kagelmur .. ........ . ........... . ........ . 2 142m3 5 897 023 2 142m3 

Stenrevetering . .. .... .......... ...... . . . . ........... . 3 713m2 3 771 026 3 713 m 2 

M~~- . ~orv- och grusbeklii.dning .. ........ . ...... . .. . . . 
Dranermg . .. ....................................... . 

293 025 2 005 • 
2 250m 6 934158 2 272m 

ten.kastning . . ... .. .... .. . .... ... . ..... . .......... . . 6 347m3 5 409 726 6 347m3 

Overbyggnaden: 

Balla tering fore skenHggning 

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

T e r r a s s e r i n g a r b e t e n. 

T erra.sseringsarbeten och ballasttransporter bar 
under 1961 och sedan jarnvagsbyggnaden pll.bor· 
jades utforts i fOljande utstraclming: (se ovan.) 

Trun1mor och broar 

52 st trummor blev fardiga. A v stll.lbetongram
broar blev foljande fardiga: pik 63 + 40 m banbro 
fri oppning 3.2o, pik 263+76 m Paamajoki ban
bro fri oppning 8.oo m och pik 480 + 80 m Mylly
c ja banbro fri oppning 3 . 2o m. Betonggjutning 
av stodmuren for Ratasjoki plA.tbro spv. 22. oo 
m, utfordes. 

(> v e r b y g g n a d e n. 

MeHan Kauliranta- Pello skenlades huvudspll.
ret pA I . 6 7 km och dessutom sidosparet pA Juok
enki trafikplats pA. 220 m. 

Vag a r o c h p 1 an e ring a v t r a f i k· 
plats e r. 

For infartsvagen till Turtola trafikplats utfor
des rojnings- och skarning arbeten samt byggdes 
tmrnmor. Utjamning av planerna runt Juoksenki 
och Turtola trafikplat er blev slutford. 

4 7513-63 

10 470m3 3 477 303 10 470m3 

4 st provisori ka hai·bargeringsbaracker upp
fordes. De provisoriska stationsbyggnaderna pa 
Pello och Naamijoki blev fardiga. I Kolari blev 
en tvAfamiljers bostadsbyggnad fardig . I Pello 
kom en tvMamiljsbostadsbyggnad 1.mder vatten. 
tak, likasA aven bostadsbyggnaderna for banvakt 
pA J uoksenki och Turtola. 

Forb in del sean 1 a g g n in gar. 

Till Naamijoki, Koivumaa och ieppijarvi ar
betsplatser drogs telefonledning. 

Luumdki- V i llmanstrand farnviigsbyggnad: 

Den 25 februari 1960 fattade statsrll.det beslut 
om byggandet av den 27.3 h.-m langa utratnings
banan frAn Luumaki till Villmanstrand, och riks 
dagen beviljade den 8 januari 1960 anslag i bud
geten, varvid byggnadsarbetena pA. banan kunde 
pAborjas samma ar i februari . 

Under berattelsearet har terrasseringsarbetena 
nastan slutforts. kenlaggningen av huvudspA.ret 
och sidosparen fortsattes och pa trafikplatserna 
utfordes nivautjarnningar. Likasll. fortsattes berg
sprangningen i Toikkala. 
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A rbll tets a rt 

Terrasseringsarbeten: 

~r 1961 

Miinl'ld I Ko•t nacl ntk 

MiinjZd ~re n 
Jllfi0- 1961 

Rojning av banonuade .................. . ..... .. . .. . . ,1,1561 
562 653 

57 571 
49 7 674 

19 133 319 
7 2-! 274 

59 895 874 
33 656 

5 3,19 665 
1 56 553 

194 297 
75 763 

Gravning av avloppsdiken .............. . ............ . 2 446m3 7 996m3 

11455 •> 
33 301 I) 

169 65 

Jord fran diken till bankarna ................. ... .... . 395 » 
19 852 » 
58 638 • 
39 548 » 

Jord fran diken i uppliiggning ... .. .............. .. .. . 
.Jord fran skiimingar till bankarna ......... . . . ... . ... . 
.Jord fran skiirningar i uppliiggning ......... . . ........ . ,18 05 » 

275 030 )) 
9 I) 

3 065 >) 

Fyllningsjord till bankarna ... . .... . ........... . . .. .. . 202 980 >i 

65 >i 

30 644 » 
, priingning av sido- och avloppsdiken ......... . .. . .. . . 
Sprangning av banskarningar och gmsmur ... . ..... . .. . 
Forstarkning av bankunderlag .................. . . .. . . 
Stodje- och kagelmur . . ......... .. ... .. ......... . . .. . 227 » 

775m2 
227 •> 
04 m 2 

2 897 • 
Stenrevctering ... . . . . ... .. .. . .... .. ............. . . . . . 
~full-, torv- och grusbckliidning ... . .................. . 

Overbyggnaden: 
Balla tering fore skenHiggni.ng ...... . ...... . .. . . .. . . . . . 37 055 m3 

295165 I) 

12 294 038 
-!1 -! 6 30 

37 870m3 
295 165 ~ ~fakadamiscring .................... . .......... .. .... . 

M e d 1 ens an van d n in g: 

Egentliga cmslag : 

f:ialdo fran 1960 19 Ht. I: 15 51 207 993:
Beviljat for ar 1961 19 Ht. I: 25 590 000 000:-

641 207 993:-
Anva nt under 1961 

U t for d a arb e ten: 

550 260 429 :-
90 947 564:-

T e r r as s e r i n g s arb e ten. Terrasserings
al'beten och ballasttransporter har under 1961 
och sedan jarnvagsbyggnaden paborjades utforts 

foljande utetrackning: (se ovan.) 

Av ovannamnda arbetsmangd har en privat 
ackordsfirma pa basen av med jarnvags tyr lsen 
uppgjort avtal utfOrt sprangning av berg 9 457m3 

T rum m or o c h b r o a r. 

35 trummor blev fardiga. Dessutom fortsattes 
tentrumman pa Luumakibangard med 100 em 

ror. 
Grundvalen for vagtunneln vid pik 243 + 33.sl 

m b lev fardig. 

Overbyggnaden 

Mellanskiktet ar fardigt pa hela banstrackan 
och det forsta stodskiktet av makadam blev till 
storsta delen fardigt. Banans skenlaggning ut-

ford s med 54 kg/m raler. Huvudsparet var vid 
arets slut skenlagt p a 12.1 km och pa Luumiiki 
bangil.rd var 0. a km a v . ido paret ken lagt med 
43 kg/m raler. 

H a g n ad e r, v agar o c h p l an e r i n g . 

Pa trafikplatsema har niva karningar utfort. · 
och fyllning for utjarnningar kort 

H us b; g g n ad e r. 

Ett tvafamiljers bo tad hus och bastu blev far
diga pA Torola trafikplats m ed undantag for 
nAgra mindre avslutningsarbet n, och ett enfa
miljs bostadshus i V.i llmanstrand kom und r vat
tentak. 

J oensuu- B.'.overo- Heraji:irv i jarnvagsbyggnad. 

Denna 53 km langa bana ar en del av J oensuu
Ilomantsi banan, som ingAr i lagen av den 3 juni 
1938 angaende jarnvagsbyggnader under aren 
1939-1946. Byggnadsarbetena pA Joensuu
Kovero 44. 4 km langa bana pAborjades i slut t 
av ar 1949 och da denna del blivit fa.rdig i bOr
jan av ar 1960, fattade statsradet den 14 januari 
1960 beslut om byggande av banstrackan Kovero 
- Herajarvi, varvid byggnad arbetena pa sist
narnnda stracka omedelbart efter beslutet pabor
jades. 



De huYudsakliga arbetena under 1961 har nt
gjorts av s lutfo1·andet av uppforande av och 
skarningar for banbroar och trummor. 

:i\1 e d l en s an van d n in g: 

Egentliga anslag: 

Saldo frfln 1959 19 Ht. I: 17 . .. . 339 461:-
aldo frAn 1960 19 Ht. I: 15 
(tvang inl.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267:-

Beviljat for 1961 19 Ht. I: 25 ... 40 000 000:-
40 339 72 :-

Anvant 1961 ................... 26 340 02:-
, 'aldo tiJl 1962 ..... .... ... .... . 13 998 926:-

Arbctets nrt 

Terra seringsarbeten: 

27 

Syssel..9i.ittningsmedel: 

Beviljat for 1961 19 Ht. YI: 1 . . 82 000 000:-
.Am·ant 1961 ................... 75 255 136:-
Rest ........................... 6 744 864: -

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

Terra s s e r i n gsa r b e ten. Terrasse-
ringsarbeten och ballasttransporter har w1der 
1961 amt sedan jarnvag byggnadsarbetena pa
borjade· utforts i foljande utstrii.ckning: 

ax 1o61 Mitngd l\ren 
---------,---- - --1 19<19- 1061 

I Kos l uad m k :!lfiiJlgd 

Rojn.ing av banomnl de ......... .. .. .............. ... . 1089154 
1 6 7 284 

50 292 
1 -!06 959 

17 f>05 493 
112 200 

4 759 676 
22 191 

32 476 418 

Griivning av avloppsdiken .... ... ...... . . . .... .. .... . . 3 f>31 m3 2-! 523m3 

32 236 J ord fran diken till bankarna ...... .. ... .. .. . ..... . . . . 
Jord fran diken i upplii"'gning . . ..... .. .... . . .. . . .... . 3 085 * 

41284 >) 

65 649 » 
Jord fr<in skiirn.ingar till bankarna ................ . .. . -!02 132 

91909 
500 47 

1836 » 
90 539 >) 

3 628 >) 

3 515m2 

702 >) 

2905 m 

Jord fran skiirningar i uppliiggn.ing ... ........ .. ... . .. . 
Fyllningsjord till bankarna . . ...... .... . ........ . ..... . 21 705 ~ 

151 ~ 
23 441 ~ 

Sprii.ngning av ido- och avloppsdiken ....... . ........ . 
Sprii.ngning av banskiirningar och grusmur ............ . 

todje- och kagelmur . ...... . . .. . .. .. ... .. . . .. . ..... . 
40m2 tenrevetcrin"' ....................... ..... .. . ...... . . 42 880 

)ft~l-, ~orv- och grusbekliidning ................... . .. . 
Dranenng .......................................... . 

Overby[lgnaden: 
Ballastering fore skenliigrning .. .... ... .. ..... .... ... . . 421 80 22 148m3 

172 097 & Ballast med tag for normalbana ................... . . . 

Trummor och broar 
Alla trummor blev fard.iga . En privat aokords

firma byggde Hotinjoki, Vilvasjoki I och Vilva. -
joki II ban_br,oo,r. 

H agn ad er. 

Hagnader byggdes kring Keskij!i.rvi stations
omrade. 

A.ndringsarbeten pci. Lahtis- Lovisa banan. 

Den 8 februari 1957 fattade statsradet prinoip
beslut om andrandet av den smalspliriga banan 
Lahti- V alkom hamn till normalsparig ii.nda fram 
till 1 km i Valkom ocb beviljacle sysselsattnings-

medel den 21 februari 1957, var id byggnads
arbetena pliborjades i februari sa=a Ar . Den 
19 novenber 1959 fattade statsril.det beslut om 
fortsattandet av i:i.ndringsarbetet frAn 1 km i 
Valkom-hamn soderut till banans slut samtidigt 
beslutande att Lovisa stad skulle deltaga i bygg
n.adskostnaderna av sparen i Valkom harnn. D en 
1 december 1960 oppnades den normalspAJ:iga 
banan. for allmii.n trafik . 

De huvudsakliga ii.ndrings arbetena under Ar 
1961 bar utgjorts av avslutningsarbetena pA. ter
rasseringen, spararbetena i Valkom hamn, grav
ning av diken ooh slutlig bearbetning, reparations 
arbeten pa bostads- ooh trafikbyggnader samt 
pa Lovisa lokstall. 
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M d 1 e n a n v a n d n i n g: 

Egentliga anslag: 

Saldo frAn 1959 19 Ht. 1: 17 
Saldo fran 1960 19 Ht. I: 15 
Beviljat for 1961 19 Ht. l: 25 

154 097 660:-
114 198 892:-
230 000 000:-
498 296 552:

Anvant. ar 1961 . . . . . . . . . . . . . 192 581 810:-
aldo till 1962 . . . . . . . . . . . . . . 305 714 742:-

Vis sa giildenarers och b01·genarers konto: 

I enlighet med tatsradets beslut av den 19. 11. 
1959 pA basen av mellan jarnvagsstyrelsen och 
Lovi::;a stad uppgjort avtal har Lovisa stad 

Arbetets 1\rt 

Terrasseringsarbeten: 

under Ar 1960 erlagt ......... . 
Anvii.nt ar 1960 ............. . 
Saldo till 1961 .............. . 
Lovi a stad erlagt 1961 ...... . 

Anvant ar 1961 ..... . ... .. .. . 

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

15 000 000:-
10 000 000:-

5 000 000:-
5 000 000:-

10 000 000:-
10 000 000:-

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Tcrrasse-
ringsarbeten och ballasttransporter har under 
1961 samt sedan jarnvagsbyggnadsarbetena pA
borjades utforts i foljande utstrackni11g: 

llr 1961 

milngd I kostnud mk 

miingd Aren 
1957- 1961 

Rojning av banomrade .............................. . 900 536 
802 550 

1 800 
12 739 406 

15 790 
2 515 546 

566 972 
370 224 

1 9 0 523 

Griivning av avloppsdiken ........ . ...... . ........... . 
Jord fran diken till bankarna ............. . .......... . 
Jord fran diken i uppliiggn.ing ...... . ... . .... ........ . 
J ord fran skiirn.ingar till bankarna ................... . 
Jord fn'Ln skiirn.ingar i uppliiggning ................... . 
Fyllningsjord till bankarna ............... . . ... . ...... . 
Spriingnino- av sido- och avloppsdiken .... . ........... . 
Sprii.ngning av banskiirningar och grusmur ............ . 
Forstiirkn.ing av bankunderlag ................. . .. . .. . 
Stodje- och kiigelmur . ......... . .................... . 
Stenreveterino- .... . .. . . ... . .... . ... .... .. .. ... ...... . 
Drii.nering ...... . . .. .. . . ...... . .. . . ................. . 

Overbyggnaden: 

Ballastering fore skenliiggning ........................ . 
Ballastering med tag for normalbana ................. . 
Makadamisering ....... ........... ............. ...... . 

T rum m or o c h b roar. 

2 703m3 

90 ~ 
38 860 ~ 

15 027 ~ 
3 436 ~ 

170 • 
1 266 • 

240m2 

18 063 m3 

7 754 * 

Husbyggnad e r. 

616 970 

365 840 
4 510 

.l3 7 916 
11529 776 

119 050 

11 820m3 

12 251 » 
76 356 * 
70 080 ~ 

113 218 » 
212 157 » 

192 )) 
26 916 » 

219 » 
664m2 

15m 

241 232' m3 

58 407 ~ 
225 & 

En betongtrumma och tva gamla . tentrummor 
har fol'langts. 

Bland gamla byggnader reparerades foljande 
banvaktsbostader: Pennala, Pakaa, Morskom, 
Michelspiltom, Ander ·by och Kuggom. Likasa 
har uthus reparerats och tva nya bastur byggts. 

Ov er byggnaden. 

3. 28 6 km sido- och stickspAr skenlades med 
gamla 30 kg/m rale1·. 

Hag n ad e r, vag a r o c h p 1 an e ring. 

Flyttning av vagen mellan Perna-Lappfjard 
'205.b7 m blev fii.rdig . PA trafikplatserna har ut
f{)rt.s hAde nivaskarningar och -utfyllning. 

PA Lotila omrAdet vid Lahti blev aven en ny 
banvaktsbostad och bastu fardiga. Grunden gots 
for stationshuset i Orimattila som skall byggas. • 
I Lovisa reparerades en del av det gamla lokstal
let och verk tadsbyggnaden blev lokstall med 
socialu trymmen. 

A ndringsarbeten pa J yva.skylii-- uolahtibanan. 

For andringen av den 40. 6 km lAnge. banstrao
kans Jyva kyla-Suolahti trafiktekniskt olamp-
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Ar 1961 miingd Aren 
A rbetets art 195!'- 1961 

mangd I kostnad mk 

TerrasseringBrtrbeten 

Gravning av avloppsdiken ... ... ..... ... . ........ . ... . 2 999m3 2 221 492 12 994m3 

.Jord fran diken till bankarna ........................ . 1174 ~ 613 638 12 723 >> 

Jord fran diken i upplaggning ...... ... .............. . 
Jord fran ski:irningar till bankarna ......... . ......... . 

9 965 7 523 7 3 43 86 
17 188 49 034 2 37() 462 • 

Jord fran skiirningar i upplaggning ................... . 55 223 20 720 721 13 326 • 
Fyllningsjord till ban kama ........................... . 146144 >> 40 321745 629 937 
Sprangning av sido- och avloppsdilren ................ . 10 ~ 293 787 174 

prangning av banskarningar och grusmnr ...... . ..... . 
Forstarkning av ban1amderlag ....................... . 

1198 >> 6 2 9 892 46 613 • 
9 325 595 

Stodje- och kiigelmur ...... . ............... . ........ . 775 >> 2 774194 862 • 
Stenrevetering ...................................... . 1753 m2 4 893 893 3 040 m2 

4165 969 M~~l-, ~orv- och gru bekliidnad .......... . ............ . 
Dranermg ...................................... . ... . 

15 918 » 43 795 >) 

60 19 8 695 3 272m m 

Overbyggnaden 

Ballastering fore keuliiggnino- ........................ . 15 616m3 4 873 2 5 31290 m3 

Ballastering med tag for normalbana ................. . 9 082 » 1 591 906 20 077 • 
8 027 595 ){akadamisering ........ .. .................... . ...... . 58 994 » 70 97 

liga tigning - och kurvfOrhlUlanden att motsvara 
de te1.-ni ka be tammelser som anvandes vid bygg
andet av de banor som skall fogas till den, gav 
tatsradet byggnad till tand den 20 mar 1958 

och beviljade ysselsattningsmedel den 11 septem
ber 1958, varefter byggnadsarbetena paborjades 
samma ar i september. 

Under 1961 utgjordes de huvud akliga. te and
ringsarbetena av skarnings-, terra.s erings-. bro-, 
trum- och skenlaggning arbeten amt prii.ngning 
av Kangasvuori tunneln. 

M e d I en s an v a n d n i n g: 

Egentliga an-slag: 

aldo fran 1960 19 Ht. I: l 
Beviljat for 1961 19 Ht. I: 28 

Anvant ar 1961 . ......... . . . 
aldo till 1962 ............. . 

Utforcla arbeten: 

29 767 922:-
800 000 000:-
829 767 922:-
729 333 454:-
100 434 468:-

T e t· r ass e r i n gsa r bet e n. Terrasse-
ringsarbeten och ballasttransporter har under 
1961 samt sedan byggnaclsarbetenaf> paborjande 
utforts i foljande utstrackning: 

Av ovan namnda arbeten hr.r tva R.ckordsfir
mor, pa basen av med jarnvags tyrelsen upp
gjorda avtal, utfort stenkrossning i sambancl med 
prangningen av Kangasvuori tunneln . 
Tun n l a r. Tva ackordsfirmor har pa\ basen 

av avtal med jarnvagsstyrelsen, utfort sprang
ning av Kangasvuori tunneln 74 816 m 3 ell er 
2 206 m, varvid tunneln blev fardig sprangd. 
Sammanlagt 92 569 ms ller 2 734 m har under 
aren 1960-61 ·prangts i tunneln. 

T rum m or o c h b roar. Vicl pik 797 + 
15 m pa\ banan utforde en privat ackord firma 
Yihtavuori vagtunnel med 10. o m fri oppning. 
1 ny betongtrumma och 2 rortrummor blev far
diga. 

6 v e r b ~' g g n a de n. Pa 17 km balla tun
derlag utbytte de garnla 25 kg/m ralerna mot 
nya 54. 4 3 kgfm. 

Pyhasalmi grwvspar . 

Beslut om byggande av det 2. 2 km langa s .k. 
Pyhasalmi gmvsparet som Ieder ti ll Outokumpu 
Ab gruvomrade, beslots av statsra\det den 5 no
vember 1959 och samma dag slots ett avtal om 
banan byggande mellan ministeriet for lwmmu· 
nikationsvasendet och allmanna arbetena och 
Outokumpu Ab. Arbetena pa banbyggnad n pt\. 
borjades i novemb r 1959. B.anan oppnades for 
trafik rlen 15 juli 1960. 
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1\'[ c d 1 e n s a n v a n d n i n g: 

Egentliga anslag: 

Saldo fran 1960 19 Ht. I: 16 
Ove rfort till banavdelningens dis-

po ition ............. . ..... . 
For att anvandas av banbyggnads-

avdelningen .. .. ........... . 
Anvant 1'\,r 1961 ..... .. .... .. . 
Saldo till 1962 ... . .... ...... . 

11 478 432:-

6 000 000:-

5 478 432:-
2 042 7:-
3 435 54fi:-

TT issa gtildeniire1·s och borgeni:i1·e1·s !.·onto: 

Pa basen av avtal m ellan minis
teriet for k ommunikationsva
sendet och allmanna arbetena 
och Outokumpu Ab ar Ab Ou
tokumpus finansieringsd 1 half
ten av totalkostnaderna. 
Anva.nt ar 1961 (av Outokumpu 
erlagda medel) .. .. ........ . 

Ova nnamnda utgiftet· fran 1961 
w:s anslagsmedel ......... . . . 

Utgifterna for ar 1960 ....... . 
Utgiftorna for Ar 1959 ....... . 
Summa utgifter ..... ... ..... . 
Outokumpu e1·lagt under a r 1960 

>) 1961 

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

I 9 129:-

2 042 887:-
45 808 541:-

3 107 007:-
52 847 564:-
16 600 000:-

9 276 076:-
25 876 076:-

Under beratte lsearet byggdes vaxeln och sak er
h et sanli:i.ggningon fo1· det gruvspAr som ledde fra n 
Iisalmi- Ylivieska banan och svet ades de raler 
parvi ihop som slmlle anvandas for sk enl agg
ningen. 

1.'ammerfors- Parkano- Seiniijoki 
byggnad. 

jiirnviigs-

Byggandet av den 159.5 km langa banan Tam
mer·for - Parkano- Seina.joki beslOts genom la
gen av den 13. l. 1961. tatsrAdet s tadfa te d en 
29. 6. 1961 banans riktning och pAborjande t av 
arbetet gjordes b eroende av d et ti llstAnd oro 
gav av avdelningen for arbetskraftsii.renden vid 
ministeriet for kommunikationsvarendet och all
manna arbetena. Avdelningen for arbetskraftar
end en gav Hlls tAnd till arbe enas pAborjande den 
5. 12. 1961, varefter arbetet pAborjades inom 
ram n for arbetskraftroyndigheternas b slut, pA 
en 50 l~m stracka pA banans norra anda. 

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

Egentliga anslag: 

Beviljat for 1961 19 Ht. I: 25 200 000 000: 
Anvant 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . 65 412 355:
Haldo t ill 1962 . . . . . . . . . . . . . . 134 587 645:-

U t ford a a r b c t en: 

H elmaskin ell tmdet'solming utforcle · pA h ela 
bandelen. pecialundersokningar utfordeR rorande 
trummor. broar och trafikplat er . Dessutom res
tes n gra inkvarteringsbaracker. 

Jarnvagsjo1·skningar. 

Parikkala-Onkamo banans byggande b s lot 
genom lagen av den 13. I. 1961 och stat rAdet 
faststalld banans riktning d en 21. 12. 1961. 
Banans langd ar 9 2. o 2 km. 

Helma ki11ell banund r. okning utfordc. pA be la 
banstrackan samt sp cialunder okningar ifraga 
om trummor och broa r samt omrA.den for trafik
platser. D e · ·utom utfordes forberedande arbeten 
for pAbot·jandet av byggnadsarbetena, bland v ilka 
kan nam.nas : 

Barack er restes for inkvarterin g och et t a\· viig
och vattenbyggnadsstyrelsens inkvarteringsom
rt den stii,lldes i ordning for att man, da arbetcna 
iglmg. atts, ka11 placera tillrackligt arbetsledar · 
och 350 arbetare amt ordnade tillriicldigt lager
utrymmen och en soc ialbyggnad restes. 

M e d 1 e n s a 11 v a 11 d n i n g: 

Egentliga anslag: 

Beviljat for 1961 19 Ht. I: 25 150 000 000:
Anvant Ar 1961 . . . . . . . . . . . . . 45 968 728:

aldo till 1962 . . . . . . . . . . . . . . 104 031 272:-
Byggandet av J yviiskylii- J i:imsiinkoski banan 

b eslOts genom lagen av den 13 . I. 1961. Under 
berat telseftret bar man utfort forbercdande ocb 
ungefarliga undersokn inga t· for att finna det for 
mAnligaste a lternativet .. 

l\I e d l e n s a n v ~b n d n i n g: 

Egentliga anslag: 

B ev iljat for 1961 19 Ht. I: 25 
(a11slag med forbehAil) 100 000 000: -
Sysselsi:ittningsmed el: 

Beviljat for 1961 19 Ht. YT: 1 10 000 000:-
Anvant ar 1961 . . . . . . . . . . . . . 7 580 561:-
R est 2 419 439:-



• I' 

1934- 3 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Hnulnhtl 
llo aJtn j iirr i 

.l. ndri n~:s· 
arhctou lJI\ llauuu 
.r~· vii~kylfi-

l' yhiisA lmi 
gru,•bana 

l{ ontlo· 
Jltiiki - Tni
""lkoH ki I 

Jo~n~uu
Ko ve nl 
Il ~mjiin i .. ' ' 

l
.l.ndrlngri
arheteu pA 
Lahti Lu· 

1 vi~a IVHl'lll 1 Suoll<hl i I
Krllolirau ta· 
K olari I 

Lutuu iiki
VIIluJnu· 
Rl r~ nd I 

Tunomerfof" 
- Parka no 
-Se in~Jo ki 

44 313 178 1 6013 2 -
29 912 353 10 081 57li - -
4 443 70:.! ti 333 86!) - -
3 67 966 5 027 573 - -
5 391 173 (i 348 928 - -
6 373 487 6 333 637 - -
4 031 845 4 050136 - -
3 958 285 5189 915 - -

- 1t 195 4 5 - -
- 8 529 766 - -
- 15 42 320 - -

989 757 132 613 904 17 020 947 -
29 955 094 228 650 716 171893 00 -

123 307 004 267 274 717 84 255 733 -
218 141 838 250 009 222 6 63 891 -
316 0 1 925 05 356 852 159 85 074 =I 3-!6 387 752 1 216 78 078 3 5 275 301 
415 157 595 1 019 682 563 262 772 701 -
673 191 569 785 465 052 211 28 469 -
620 249 572 893 844 297 275 408 521 64 818 719 
606 350 690 761 542 791 324 209 578 276 240 195 
420 670 924 655 792 10 0 677 013 328 847 567 
166 415 511 622 81312 58 200 732 288 55 881 
74 825 526 326 455 962 101595 938 192 581810 

I 4114: o16 746 1 s 046 478 s6a l 2139 096 698 1 1151!14-! 172 1 

Anslag anviinda, arligen och sammanlagt, fOr 
jiirnvags- och banbyggnad r om var i bruk under 
1961 frAn dot de pAborjades, sAsom m edel for 
dem ooh for jarnviigsfor kningama under Ar 1961, 
framgAr av ovanstftende tabell: 

De sutom anvant under Ar 1961: 
Siilinj a.rvi- .Juankoski ban-

- - - -

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

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

42 322 102 - - -
303 220 265 341 305 2 470 805 -
469 011 721 45-1117 771 21 701 030 148 792 007 
729 333 454 772 443 539 2 042 887 550 260 429 65 -!1 2 35 5 

11>4il 887 542 1 1 226 902 611) 1 26 214 722 1 699 062 436 / 65 412 365 

byggnad ......... . . . . . . . 
Vih riainen banbyggnad . . . . 

Sammanlagt under Ar 1961: 
J·arnvags- och banbyggnad r 
J arn vi-tgsfor lmingar ... .. . . . 

33 641 346:-
8 360:-

2 84 601 606:-
53 549 289:-
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IV. TRANSPORTMATERIEL, VERKSTADERNA OCH DE 
ELEKTRISKA ANLAGGNINGARNA 

Transportmateriel 

- Under redovisningsaret 1961 tillverkades 
icke nya anglok. Fran trafiken utrangerades 1 st 
vid e ldsvada skadat anglok. Anglokens antal var 
salunda vid arets slut = 658 st (vid slutet av ar 
1960 = 659 st). 

Under ar 1961 tillverkades for statsjarnvagai·
nas rakning vid vil.ra inhemska fabriker 9 st die
sel- el- linjelok av serien Hr 12, samt 24 st diesel
rangeringslok av serien Vv 15. 

Det fran Jenbach r fabriken i Osterrike for
hyrda dieselvaxelloket anvandes av statsjarn
vagarna under bela aret 1961. 

Under redovisningsaret 1961 utrangerade icke 
nagra motorlok, varfor deras an tal med beaktande 
av ovannamnda nyanskafining vid arets slut var 
161 + 1 forhyrt lok. (Vid slutet av ar 1960 = 

128 + 1 forhyrt lok.) 
)!'ya motorvagnar tillverkade. icke under ar 

1961. 
Ur tmfiken utrangerades de sista 2 st motor

vagnarna av serien Dm 2 sasom olampliga for 
nuvarande trafik samt sasom slutforbrukade. Pa 
grund av ovannii.mnda var 23 1notorvagnar i 
bruk vid arets slut . (Vid slutet av ar 1960 = 

25 st). 
Under ar 1961 tillverkades 23 st latta motor

vagnar (ralsbussar). Ur trafiken utrangerades 1 
lii.tt motorvagn (ral buss) vilken skadats vid sam
manstotning. Pa grWld av ovannii.mnda var de 
latta motorvagnarnas antal vid slutct av ar 1961 
= l 9 st. (Vid lutet av ar 1960 = 167 st.) 

Under ar 1961 tillverkades foljande vagnar: 
'lapvagnar for rii.lsbus~ar i vilka ar inrymda 

2 kl dagvagns- och konduktor avdelning av serie 
EFaib = 10 st. 

Slapvagnar for ralsbussar i vilka ar inrymda 
konduktors- och postavdelning av serie FPoab = 

4 st. 
2 ld dagvagnar av serie E it = 10 st. 
Forenade l. och 2. kl dagvagnar av serie CEit 

= 4 st. 
1 kl dagvagnar av serie Cit = 1 st, varmgdd -

vagnar av serie Ggv = 11 st, oppna godsvagnar 
av serie Hk = 1065 st, av serie Om = 25 st, av 
serie Orne = 5 st, av serie Kn = 5 st och maka
daJnutspridningsvagnar av serie Mas = 180 st. 

Ytterligare tillverkades for Karnex Ab cistern
-..·agnar av serie Sso = 2 st, fo1· Finnish Chemi-

cal Ab av serie Sfc = 7 st, for )!'este Ab av s ri 
Sne = 4 st, sarnt for Lojo Kalk Ab cem enttr·an ·
portvagnar av serie ilk = 15 t. 

Under arets lopp utrangerades m· trafiken p r
sonvagnar = 25 st, tackta godsvagnar = 116 t, 
oppna godsvagnar = 387 t, vagnar for tjanste
bruk = 73 st samt vagnar for utomstAende = 7 t. 

Vid arets 1961 slut fanns personvagnar = 
1 484 st av vilka 164 t for tjanstebruk, god> 
vagnar = 27 303 st av vilka tackta = 9 704 st , 
oppna = 13 622 st och vagnar for tjan. t ebruk = 

3 977 st. 

Motodok och motorvagnar sarnt arbeten rorande 
utvecklandet av deras konstrukt,ion. 

Anskaffningen av ny clieseld.ragkz·aftmateriel 
sorn redan pagatt i fl re ar var under berattelse 
aret ungefar lika stor som under foz·egliende ar 
och fororsakade alunda huvudclelen av arbetena 
pa motorlok och -vagnar. En betydande del av 
ifragavarande uppgifter utgjordes av kontroll av 
arbete och material for under byggnad varande 
motormateriel samt av provkorning och over
latelsekontroll av fardiga vagnar och lok . Under 
berattelsearet blev foljande enheter horande till 
den motoriserade rullande materielen fardiga: 

23 st Dm7-motorvagnar ller ralsbu sar, 12 ::;t 
EFiab-personvagnar med. rese- och godsavclel
rung och 4 st FPoab-slapvagna,r m.ed gods- och 
postavdelning, 24 st Vv15-die elrangeringslok 
med 840 hp effekt for edda med hyclraulisk kraft
overforing och 9 st 1900 hp Hr12-diesellinjelok 
forsedda m.ecl elektz·isk kraftoverforing. Av denna 
materiel tillverkade Lokomo Oy 12 Vvl5- lok och 
5 Hrl2-lok, resten tillverkades av Yalmet Oy . 
Granskning av materielens delkonstruktioner, sa
som unclerreden, korgar, boggier och hjulsat. er 
utfordes huvucl akligen hos Lentokonetehdas och 
hos Lokomo, varutover viktiga enskilda kons
truktionsdelar, sasom fjadrar och kugghjul gran-
kades bl.a. vid Fiskar Ab och Valrnet Oy Raut

pohjas fabril{er. Likasa horde till gran kning -
verksamheten provkoming och gran kning av 
Vv15- lokens dieselmotorer och Hr-12-lokens die 
selgeneratorgrupper hos Tampella Ab samt prov
korning av Dm7-vagnarnas Di seln1otorer vid 
Valmet Oy Linnavuoris fabrik. Under bel·attelse
ar t deltog man de sutom i vis a unclantag fall 



i garantibe ·iktningar pA Hrl2-loken for att pa 
garantins grund fA fram eventuella fel som maste 
repareras. 

Under berattelsearet bestiilldes bos Valmet Oy 
Lentokonetehdas 9 die eldrivna snabba express
tAg med 1000 hp effekt. I varje tAg finns tre 
vagnar, av vilka de 2 anclvagnarna ar motor
vagnar och den mellersta vagnen utan motor. I 
andvagnarna Dm8 och Dm9 finns i bada 500 hk 
maskineri under golvet, tva 2. klass resande av
delningar och resgodsavdelning. I mellanvagnen 
CEiv finns I. och 2. kla s resande avdelning och 
kok. Motorvagnarna Dm8 och Dm9 ar, med fa 
tmdantag sinsemellan lika. Dessntom bestalldes 
under ar t 3 st 4-axliga Vv16-dieselrangeringslok 
med 950 hk effekt forsedda med hydraulisk Voith 
L 217 vaxling och Beugniotaxelstyrning, 5 st 
Hr12-die ellinjelok, 1900 hk effekt, utrustade med 
lektrisk kraftov rforing, 9 st Hr 13-diesellinje

lok av AI thom-typ 2 800 hk effekt utrustade med 
3-axliga, enmotoriga boggier med elektrisk kraft
overforing och 10 st Sv12-dieselblandtagslok, 1400 
hk effekt, utrustade med Voith L216 rs-vaxling 
och 2-axliga boggier, hos Valmet Oy Flygmaskins
fabrik samt samma antal av alla de ovannamncla 
dieselloken ho Lokomo Ab. Dessa anskaffningar 
foregick · i allmiinhet av prelim:inara be tammel-
er om de tekni ka fordringar som framstallde 

i anhallan om offerter samt av bedomande av de 
erhallna offerternas tekniska del for uppgorandet 
av anskaffningsavtal. I samband med bestall 
ningarna utreddes aven de konstruktionsand
ringar eller -tillagg vilka pa basen av erfaren
heter som fatts av redan i drift varande materiel, 
skulle vara motiverad att forverkliga i ny mots
varande materiel konstruktion. 

Med de inhemska lokfabrikerna och den franska 
firman ociete Oenerale de Con tructions Electri
ques &Mecaniques Alsthom fordes upprepade 
overlaggningar rorande Hrl3-loken under det 
planeringen av Ioken framskred, for att utreda 
de tekniska detaljer om b livit aktuella. Anmii.rk
ningsvart vidlyftiga blev liven de overli.iggningar 
som fordes med de inhemska lokfabrikerna roran
de garantibestiimmelser for Ioken Vrll, Vv15 och 
Hl'l2. Bland uppgifter som hanfor sig till plane
ringar pA Uingre sikt bor fortfarande namnas 
granskning av ritningar tilf Hr 13-loken samt ovei'
sattning till finska av instruktionstexter som 
sl;:all placeras pa sagda lok. De under berattelse
aret uppgjorda M.gvikttabellerna rorde Hrl2-
loken. 

Tjan teresor som foretogs utomlands gjordes 
for att i Frankrike overlagga om Hrl3-lokens 

5 7513- 6:3 
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konstruktion, for att bestamma om inredning och 
utrustning av forarhytterna i Hrl3-loken. till 
Tyskland for att vid Maschinenfabrik Augsburg
:Nurnberg A .G.:s fabrik i Ausburg provkora och 
mottaga sex dieselmotorer fi:ir Vv 16-loken, till 
Frankrike for att vid firman Societe Alsacienne 
de Constructions Mecaniques fabrik i Mulhouse 
provkora och mottaga de fyra for ta die~elmoto

rerna till Hrl3-loken, Lill Tyskland for uppgiftcr 
rorande kraftoverforingen och kon truktion av 
boggierna till dieselblandti\gsloken samt aven till 
Tyskland for utredning av mojligh ten att i Dm 7-
motorvagnsmaterielen montera en elektromagne
tisk skenbroms. 

Planeringen av konstruktion andringat· . om 
befunnit motiverade i den rullande rootorise
rade materielen som insatts i trafik under ticli
gare 1\r rorde i huvudsak Vr-11- oob ,-vl5-diesel
rangeringsloken samt Hrl2-diesellinjeloken. men 
darutover aven Dm6- och Dm7-motorvagnarna 
med slapvagnar. Detta planeringsarbete utgjor
des delvis av overlaggningar med fabrikerna som 
tillve1·kade materielen, delvis av skriftliga dir k
tiv om gavs At ji.i.rnvagarnas egna verk tiider. 
I Vrll-, Vv15- och Hrl2-loken kon ta.terade man 
vid provkorning eller i samband med lokens an
vandning att det vore motiverat att andra vissa 
viktiga konstruktionsdetaljer ifrAga om under
lattandet av loken. underhAll eller loken funk
tion. For Dm6- och Dm7-vagnarnas del Yar det 
narmast frllgan om forverkligandet a,- minche 
kon truktionsandringar, vilka andringat' inte 
annu kunde beaktas i vagnarnas tillverknings
skede, m n vilka i samband med vagnarnat> dl'ift 
och underhAll bade visat sig oundgangliga. Vid 
sidan om detta bor nii.mnas de mil.ngfaldiga korta 
in truktioner soro getts At materielens driftper
sonal, nii.rmast dll. i enskilda fall rorande rE"pa
ration och tmderhaU av Vr11-, vl5- och Hd2-
lokens rna kineri. 

De modernaste anordningarna som under be
rattelsearet tog i anvandning i den motoriserade 
rullande materielen var de elektromagnetiska 
kenbromsarna ·om monterades i de nya te Dm 7-

motorvagnarna och deras slapvagnar. rid anvan
dandet av des a bromsar till amman med luft
bromsarna forkortas de ifragavarande Yagnarnas 
bromsvag i farosituationer pll. ett 6.\'gorande :satt 
i jamforelse med den brom n ing som utfors en bart 
med gangse bromsar under motsvarande forhl\1-
landen. 

En del tid tog aven undervisningsverk amheten 
vid jarnvagsinstitutet i ansprll.k i de kurser· som 
anordnades for lokforare. 



Plr11• ringsa1·beten angciende, dnglokomotiv och 
allmiin maskinteknisk apparatur samt konstntk-
1 ionsfi.irbii.llri ,, gar i dessa. 

::\Iinch e konstruktion forandringar Angloko-
mot iven bar fortfaran.de utforts under b ratt lse
aret s lopp. Av des a kan namnas ett fullstandigt 
fornyande av stagbultsindelningen A Vr5-lok ts 
framgavelpHI.t, vilket roinskar de av varmespan
ningarna orsakade sprickbildningstenden erna i 
plA,ten jamfOrt med den tidigare konstmktion n. 

Ang ende verksamheten som riktat sig plt. 
tryckkarl mlt. nanma att hlt.llfasthetsberalmin
garna. fOr varmepannor av olika typ, fortsatt. 
Yidare utforde kontrollrakni11gar med lwnstruk
tion." trycket 10 kpjcm 2 for nAgra till trycklufts
bromsanorclni.ngarna horande hjalpluftb hAllare. 
Ritningarna till tryckluftsbehallarna pA de tvA 
Hrl3-lokomotiven av Alsthom-typ. som skall le
verera· frAn Frankrik , kontrollerades ocb dartill 
utfordes for dem hA.llfa thetsb rakningar enligt i 
kraft varand fOrordni:ng for tryckkarl. Eftersoro 
b h llarna kon truktion och gavlarna pA grund 
av fransmannens avvikande berakningsgrunder 
int foljer n\r praxis kl·avdes endel iindringar i 
konstruktionen samt anholls om socialmi.niste
riet s godkannande av behallarna konstruktion. 
Lok m otivplanering utskottet Valmet-Lokomo 
uppgjorde for de Hrl3-lokomotiv, som skall till
verka · i bemlandet, enligt forordningarna nya 
ritnin a1' inklusive hAJlfasthetsberakningar, vilka 
konirollerades fore socialminist riets slutliga god
kiinnande . 

Hnvudsy lsiittningen bar dock omfattat pro
jelderingen av en miitvagn med barande stAlkorg 
for att kmma mata rullande materielens eg nska
per. Vnder berattelseAret fardigstalldes inalles 4 
arbet. ritningar rofattande underredet. vagnskor
gens :>tAlkonstruktioner, uppvarronings- och kon
diti oneringsanlaggningar samt roranlaggningar 
m.m. Underredet planerades sAlunda att dar kan 
in talleras nutida drag- och buffertanordningar 
F<amt vid behov i stallet for dessa en central drag
buffertanordning. Ang- och tryckluftroren samt 
lednin arna till d i vagnen installerade upp
, -armni.ng:s- , konditionerings sarot matapparaterna 
plac rad s i vagnens underrede for att bereda 
p lats for annat pA vardera sida.n om underredet. 
Yidare kontrollerades d slutliga ritningarna. till 
de frAn det tyska KlOckner- Humboldt- D eutz 
Ag, Werk \\'estwaggon rekvirerade boggierna. Pa 
r·itningar:na gjordes ock A de av vart kontor fram
stiUhla smA andringarna. 

1\Iecl den tiliHtlliga matvagn n, som ombyggts 
A1· 1960 av en gamma) sovvagn, fortsatte experi
menten med matarapparattu·en, samt utfordes 
ett flertal matningar. ammanlagda korkilome
terantalet blev over 4 200 kro. I januari gjorde, 
jamforande dragkraftprov for en ralslastbil a,
Oy Suomen Autoteollisuus Ab tillverkning samt 
den s.k. >>Kisko Kalle>> tillverkad av Tampella Oy. 
Den for tnamncla visade sig vara den nare over
lagsen vid olika drag- och lo goringsprov varfor 
flera av dero bestalldes till stat jarnvagarna. J 
mars utfordes roatningar rorandc gAngegenska
perna hos Gb-, Hdk-, Ggv-, Hk- och Oa-god -
vagnarna.. For andamAlet utsA.gs banstrackan Pai
mio- Hajala vilken befann sig i mojliga t gott 
skick men andA var relativt svagt trafikerad. AY 
resultaten kan namna · att en oppen Hk-vagn rued 
2 axlar visade sig vara ba t bAde tom och lastad 
vid korning inoro hastighetsgranserna 0- 110 km/ 
h. Dii.reroot uppnAdde en tom tackt Gb-vagn med 
2 axlar, den for godsvagnar rekommenderade 
anvandbarhet gransen I'edan vid 85 km/h. Den 
nya Oa-vagnen med 4 axlar visade sig inte hell I' 

inneha sarskilt goda gAngegenskaper vid tora 
hastigheter. Foljande roatningsobjekt var de nya 
frAn Maschinenfabrik Essl ingen bestallda passa
gerarvagnarna. Uppgiften var att jamfora 3 lika 
boggiekonstruktioners inverkan pA vagnens gAng
egenskaper for det slutliga valet av boggietyp. 
De ur svangningsdiagrammen ntraknade s.k. vVz
vardena var for vagnar utrustade m d schweiziska. 

IG-boggies nagot battre an for vagnar utru tade 
roed Wegma1m- ell r Minden-Deutz-boggies. 
Det slutliga valet kan inte sk endast pA grund 
av de a matningar enar servicen av boggie1'lla, 
en del reparationssynptmkter och anskaffnings
kostnaderna ar viktiga faktorer att rakna med 
vid beslutet. Vidare mattes de stati ka och dyna
miska spanningarna vid la tning och lossning 
sarot under gAng och vid speci lla krockprov for 
en Ome-malmfor lingsvagn som projekte1·ats a,
ing.byr·a Saala ti. Pa grund av matningarna kons
taterades att vagnen var betydligt overdim n io
nerad och bAllbar. 

Enligt arbetsordningen utfordes annu kon t
ruktionskontrolJ och vattentryckprov, pA tillverk
ningsfabrikerna i Tamroerfors, for tryckluftsbe
hAllare som installeras l nybyggda motorlok samt 
i ral bu sar och for angforvarmare som liJ<al de 
install ra i. motodok motiven. 

Stl.lunda gavs ocksA At upphandlingsbyrAn ett 
flertal tekniska utlAtanden och rekvi. itionsutar
betningar betraffande anskaffning av re rvdelar 
samt rll- m .fl. material for rorliga materiel n. 



Pmjekteringsarbeten ro1·ande jo?·battring av vag
nanws konstruktion. 

Under berattel:;earet utfOrde vagnclivisionen 
for11tom egentliga planeringsarbeten rorande vag
oar iiYen uppgifter av allmannare slag. 

For personvagnarnas del fortsattes under bor
jan av aret overvakningen av arbetet pa de bos 
l\fascbinenfabrik Esslingen bestallda personvag
narna av stAlkonstruktion. Genast dA de forsta 
yagnarna horande till denna bestallning pa varen 
anlant till landet borjade man undersoka deras 
g!'\ngegenskaper och resebekvamlighet. Harvid 
gjorde man en del andringar i vissa detaljers kon-
truktion. I och for senare vagnbestallningar stu

derade man speciellt egenskaperna pa de tre i 
de sa Yagnar pA. prov monterade boggityp rna. 
Dessa typer utgjordes av den hos Wegmann &Co, 
Kasel till erkade s.k. Wegmann eller Mi:inchen
Ka el boggin, hos Klockner-Humboldt-Deutz 
A.G., "\Verk "\Vestwaggon, Koln-Deutz tillver
kade ~.k. )finden-Deutz boggin och den hos den 
schweiziska cbweizerische Industrie-Ge ellschaft 
tillverkade SIG-boggin. Totalintrycket av d 26.4 
m langa Esslingen-vagnarna, utrustade med dessa 
boggier, har varit po itivt. 

For specialpersonvagnarnas del blev fangvag
nens projekteringsarbeten om fortgatt under 
fo1·egil.ende ar, nagotsAnar slutfort under slutet av 
berattelsearet. Planeringen av och ritningar for 
en sadan Yagn f61· specialtransporter och med 
stalkonstruktion fordrar forhallandevis mycket 
arbet . ullunda overfordes gran kningen av ndel 
ritningar iinnu till nasta ar. 

Ifraga om de tackta godsvagnarna foljde man 
i borjan av aret med driften av de foregAende 
ar fardigbyggda vagnarna med s],jutbart tak och 
i<kjutbara vagga.r och pa ba en av erhltllna erfa
renheter borjade man sedan i medlet pa Aret pla
ncra en mer tattslutande och 2 m langre vagn 
med ·kjutbart tak ocb skjutbara vitggar iin den 
utprovadt> modellen, vilken skulle ha nlt.gotsanar 
samma underrede som de nya Hkk-vagnarna. D et 
egentliga planeringsarbetet i:iverfordes dock till 
pAfoljande Ar. I den nya te Ggv- serie varmvag
nens kon truktion gjordes en sadan andring, att 
vattenuppvarmningspannan med sina ror ersattes 
med en katalyti k uppvarmningsanordning. a
ken hade redan ticligare undersokts av organi
sationsbyran och meningen med andringen var, 
att fa till tlt.nd en enklare och drift- ocb anskaff
ningsbilligare uppvarmningsanordning, vilken 
samtidigt gjord det mojligt att forstora vagnens 
lastutrymme. D en Alunda till sin kon tl'Uktion 

35 

andrade varmvagnen fick som seriebeteckning 
Ggk. da den i manga avseenden avvikcr fran Ggv
vagnen. 

I planeringen av de oppna god1vagnarna bJey 
genast i borjan av Aret de redaH foreglt.ende A.r 
byggda, 4-axliga, 59 tons Oa-vagnarnas definitiva 
ritningsarbeten fardiga. Denna vagntyp ar planc
rad for transport av speciellt kort, tungt gods. 
Dess andgavel ar lag och sidostolparna monteras 
i bylsor pa vanligt satt. Den andra 4-axliga oppna 
godsvagnens (med 56 t kapacitet) planering - och 
ritningsarbeten fick man i borjan av a.ret sa langt. 
att vagnarnas tillverlming kunde pabi:irjas vicl 
Fredriksbergs verkstad. Denna gods agn serie Ob, 
projekterades for transport av lAngt gods. De · 
andgavlar gjordes boga och sidostolparna nedfall
bara frAn vagnsiindan. Saval Oa- som Ob-vag
narna har 2-axliga K14- och K14kj-boggier av 
UIC-moclell som tillater 20 tons axeltryck. For 
de oppna 2-axliga godsvagnarnas del bi:irjade man 
planera en ny vagnmodell, vars langd med buffer
tar ar 12 m eller 2 m langre an den redan i stor 
utstrackning i anvandning tagna Hk-vagnen. Ska
let till denna okning av langden var en stravan 
att oka de 2-axliga godsvagnarnas Iastkapacitet. 
De. sa vagnar om for etts med beteckningen Hkk 
bar idostolpar som kan fiH!as ned genom en 
anordning i andan pa vagnen och lasten a r beriik
nad enligt ett axeltryck om 20 ton. Planeriugs
arbetet kom sa lAngt, att man i slutet av a ret 
hmde pabOrja deras tillverkning vid Fredriks
bergs verk. tad, men ritningarnas avslutning ar
betc fort atte annu in plt. foljande Ar. Forslags
ritning uppgjordes for tippvagn, men pa grund 
av ak ns .1.-yndsamma natur 1nA te man vidta 
1\tgarder for att ge det egentliga planeringsarbetet 
uch mojligen bela anskaffningen At nagon firma 
antingen i hemlandet eller utomlands. Dii.rfOr upp
gjordes bl.a. tekniska bestiimmelser i ocb for 
offertanhallan. I samband med tillverkningen av 
tippvagnen erie-Orne amnad for tran port ay 
jarnmalm mAste man andra och korrigera endel 
punkter i dess konstruktion samt ge utlatande 
om vissa delars anskaffning. Det egentliga plane
ring - och 1·itningsarbetet utfordes av Ingenjors
byran aalasti. Konstruktionen av behallaren i 
Mas-Yagnen ii.ndrades pA basen av tidigare under
sokningar sa, att dess volym i de nya vagnarna 
blev 15 m 3, vilket battre mot.svarar vagnens 
barighet och de tilllt.tna axeltrycken. For cistern
vagnarna uppgjorde · ritningar till 25 m 3 cistern 
for formalincisternvagn. For cisternen om 35 m 3 

for propan gjordes ritningar ti ll cistern~adeln . For 
den av Lojo Kalkverk Ab privat projekterad 
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vagnen for transport av lo ·cement, serie ::)ilk, 
granskades och godkiindes ritningarna for till
verkning av vagnarna. Ritningar till olika cis
dernvagnars cisterner har aven granskats. Dess
utotn gavs utlAtanden angll.ende olika cisterner, 
geras isolering och andra darmed sammanhan
tande frA.gor. 

Pl.aneringen av Osf-vagnen amnad fortran port 
av stortransformatorer och med en barigbe om 
170 ton fortsatte under hela Aret och annu in pA 
foljande ar. 

Av allm.anna planeringsarbeten rorande vagnar 
kan namnas projektering av kolvbuffert med 
gummifjadring. En ny buffert planerades sa, att 
i den tidigare kolvbufferten av fransk modell gjor
des andringar, sa att den koniska fjadern Bl2 
kunde ersattas med en gummifjadersats. I o lika 
sammanhang studerade 1nan centralkopplingens 
eller den a~tomatiska koppli:ngens placeringsmoj
lighet isynnerhet pa godsvagnar. Likasa under
sokte mojligheterna for koppling av vagnar med 
automatisk koppling och vagnar med skruvkopp
ling sinsemellan. Den svet ade fast attningen av 
boggicentrumtapp n ii.ndrades till nitad i gods 
vagnen av UIC-modell. l\1ellan centrumtappens 
over- och underdel placerades en massingsskiva 
for erhallande av en battre lageryta. UtlAtanden 
avgavs och tekniska bestii.mmel r uppgjordes 
for anskaffande av vagnsdelar. 

En stor del av arbetena av allmannar natur 
utgjordes av specialtransportft·Agor vill•a fordrade 
mycken tid. Under berattelsearet behandlades 
nii.mligen ca 500 pecialtransportanhallanden och 
skriftliga utlAtanden avgavs i frAga om dem. 
Ocksa flere muntliga lastning direktiv avgavs. 
Likasa deltog man i uppgorandet av lastnings
reglementen, man utvecklade nya lastningssatt 
och utforde olika prov pA lastningar. Man upp
gjorde lastningsritni.ngar som behovdes for last
ning reglementet. Dessutom behandlades ii.ven 
olika allmii.nna tekni ka ii.renden, sAsom t.ex. 
kontroll av konstmktion n for tjalpningsanord
ning pa vagnar for los ·ning av stenkol i Tammer
fors och i Kaukopaii. amt b svarandet av frage
formular rorande undersokningar utfOrda av det 
internation lla jarnvagsforbundet UIC och dess 
forskningsorgan ORE. Utlatanden avgavs anga
ende banbilar. Klicheritningar for statsjarnvagar
nas 100-Arsjubileums publikation utfordes. 

Vid sidan av planerings- och ritningsarb ten 
utforde i.ngenjo1·erna vid vagnsdivisionen mottag
ningar av vagnar och vagnsdelar vid Freclrik. -
bergs verkstad ocb i privata firmors fabrilwr i 
hem- och utlandet . 

Planerings- och andra a1·beten 1·orande lokens och 
vagnarnas bromsanordningar och deras forbiittring. 

I fraga om det nya diesellinjeloket Rr 13 som 
under berattelsearet planerades faststallde man 
huvuddata for dess tryckluft- och bromsanord
ningar och deltog i flere underhandlingar och pla
neringsmoten, bl.a. en gang i Frankrike med fir
tnan Alsthom, som planerar Ioken. Pa grund av 
boggins peciella konstruktion var bromsblockens 
tillbuds staende friktionsyta liten och sallUlda 
mAste man noja sig med en jii.mfor lsevis ringa 
maximal bromskraft trots den i persont g ·drift 
tillatna torsta hastigheten 140 kmfh. Boggierna 
ii.r forsedda med en bromscylinder, som over en 
SAB-bromsregulator paverkar bromsrore l ~ n. 
Tryckluften alstras av tvA synkroniserade, huvud
motordrivna kompressorer, vilka den franska 
Westinghouse-firman leverar. Armaturerna for 
bromsanordningarna levereras av Knorr-Bremse 
GmbH och de ii.r i stort sett de samma, som i 
Hr 12-diesell injeloken, forsedda med bl.a. auto
matiska forarventiler D2b och enkla styrventi ler 
med direkt lossning, vilka verka.r genom relii.ven
tilers formedling. 

Den andra lokseri n, som var 1.mder planering 
under berii.ttelsearet, var dieseh·angering loket 
Vv16 . Denna loktyp ii.r egentligen endast en 
variant av det tidigare rangeringsloket Yvl5, 
varfor den i pr incip utrustades med exal<t sammq, 
bromsanordningar. Aven manover- och dubbel
korningssystemet planerades a, att den ur ma
novreringssynpunkt kan ga i dubbelkorning med 
lok av Vvl5-serien. 

Under berattelsearet blev de for 'ta magne
tiska rii.l bromsanordn i:ngarna fardiga pA Dm 7-
motor- och -slapvagnarna. Detta hade foregatts 
av ett vidlyftigt undersoknings- och planerings
arbete, med flere konferenser bl.a . en gang i 
Tyskland ho Knorr-Bremse GmbH, som till
verkar ralsbromsarna. 

Det intressantaste fallet ifrAga om vagnarnas 
bromsanordningar utgjordes av att personvag
narna med stalkorg kom i trafik. De a vagnar 
ar utrustade med skivbromsar och automatiska 
g lidskyddsanordningar. Plan ringen ay broms
anordningama till saval boggierna om yagnen 
underrecle utfordes av vederborande utlii.ndska 
fabriker. :Med dessa vagnar lltfordes flere prov
korningar for att utrona riktiga hanterings
direktiv for bromsarna. Bromsanordningarna 
fungerade tillfredsstallande, endast i glidskydds
anordningarna forekom systematiska fry.' nings
storningar under den kalla arstiden. 



Huvuddelen av det egentliga planerings- och 
ritningsarbetet utgjordes under aret av broms
anorclningarna till den nya 2-axliga 6ppna gocls
vagnen, serie Hkk, och den 4-axliga oppna gods
vagnen, serie Ob. Ett betydande planeringsarbete 
erfordrade aven planeringen av de till den rul
lande materielens matvagn horande bromsmat
ningsanord.ningarna och sjalva vagnens egna 
bromsanordningar. 

Av ovriga planerings- och ritningsarbeten kan 
namnas utrustandet av gamla tackta godsvagnar, 
serie Gb, med tryckluftbromsanord.ningar, vilka 
under kriget pa grund av bristande mojligheter 
forblev omonterade. Likasa gjordes mindre and
ringsarbeten i flere vagnsserier. For vagnarnas 
del forekom aven en hel del till planeringen 
horande undersoknings- och utredningsarbeten 
ifraga om ramaterial, halvfabrikat och utrust
ningsdelar. Man foljde fortfarande med de nya 
bromsanordningarnas anvandning i tag for att 
finna de rii.tta taghanteringssatten. PA basen av 
dessa undersokningar, vilka ofta utfordes i sam
band med provkorning av nya lok, uppgjordes 
preliminara direktiv for bromsanordningarnas 
anvandning. 

Utover det arbete, som horde till planering av 
bromsanordningar for den rullande materielen, 
utfordes i vanlig ordning mottagningsgransk
ningar av vid fabrikerna tillverkade tryckluft
och bromsanordningar for lok och vagnar, avgav 
utlil.tanden om skador samt om anskaffande av 
bromsdelar och skottes undervisningen vid jii.rn
vagsinstitutet rorande tryckluft- och bromsanord
ningar. Ibruktagandet av de nya bromsanord
ningarna och -armaturerna bar aven medfort nya 
arbets- och granskningsmetoder vid verkstaderna. 
Ifraga om dessa bar at verkstiiderna, nii.rmast 
Fredriksbergs verkstad, getts anvisningar och 
bl.a. organiserats och letts en studieresa till Tysk
land och Sverige med fackmiin pa bromsomrAdet 
vid Fredriksbergs verkstad, for att studera de nya 
anordningarnas revision, reparation och kontroll. 

Man deltog i undersokningar anordnade av 
N ordiska Jarnvagsmannasallskapets C-sektion sA
som medlem i en studiedelegation vilken tillsatts 
for studium av egenskaperua hos bromsblock av 
plast. 

Projektering av varme- och sanitetstekniska an
liiggningar. 

Under berattelsearet gjordes forslag med rit
ningar till varme-, vatten-, varmvatten- och av-
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lopp. ledningar samt ventilationsanlaggningar for 
vardbyggnaden i Iisalmi och godsmagasinet i 
Seinajoki. For den forstnam.nda byggnaden har 
aven gjorts forslag till draneringsledningar. 

Forslag till varme-, vatten-, varmvatten- och 
avloppsledningar har gjorts for foljande byggna
der: Stationshusen i Karis, Lojo, Taavetti och 
Taivalkoski, tvMamiljsbyggnaderna i Kannon
koski och Torola, banvaktsbyggnad rna i Lahti 
och Vihtavuori, bastu- och vtl.rdbyggnaden i Rii
hima.ki, halsovArsbyggnaden i Abo, tagexpedi
t.ionsbyggnaden i Fredriksberg godsexpeditions
byggnaden i Gamlakarleby, lokstallet i Lovisa, 
samt for vard- och bostadsbyggnaden i Parikkala. 

Forslag till enbart uppvarm.nings- och ventila
tionsanlaggningar gjordes for foljande byggnader: 
gemensam koutorsbyggnad for verk taden i Fred
riksberg och l. forradssektionen, reservkraftsta
tionsbyggnaderna i Toijala och Sii.ynajarvi samt 
for el-avdelningen vid verkstaden i Hyvinge. 

For lag till enbart varme- och varmvattenled
ningar gjordes for stationsinspektorns i Pieksa
maki tjanstebostad samt for bostadsbyggnaden 
n:o 33/21. 

Forslag till enbart centralvarmeanlaggningar 
gjordes for foljande byggnader: Stationsinspekto
rernas bostadsbyggnader i Maim och Uusikyla, 
oljelagret och verkstadskontoret i Abo, gjuteriet 
vid verkstaden i Hyvinge, 12. el-sektionens gara
gebyggnad i Rovaniemi, godsmagasinet i Raumo, 
lokstallet och vArdbyggnaden i Vasa, gemensam 
forrads- och vArdbyggnad for verkstaden i Fred
riksberg och for l. forrAdssektionen, en byggnad 
for tva familjer i Suolahti samt for stationshuset 
i Villmanstrand. 

For lokstallet i Iisalmi har gjorts forslag till 
varme-, avlopps-, och regnvattenledningar samt 
for ventilationsanlaggning. For bastubyggnaden 
i Torola har gjorts forslag till vatten- och avlopps
ledningar. For varmecentralen vid stationshu et 
i Lahti och fjarrvarmecentralen i Hyvinge ut
fordes nodvandiga andrings- och saneringsforslag. 

Under berii.ttelseAret har vidare utforts forslag 
till fjarrvarmeledningar for St Michel och Abo 
stationsomrAden samt for vattendistributionsan
laggningen i Uusikylii.. 

Parallellt med ovannamnda projekteringsarbe
ten har ingeniorerna och teknikerna granskat sa
val av privata entreprenorer, som av den egna 
verkstaden i Fredriksberg utforda anlaggningar 
samt givit utlAtanden i frAgcr rorande det egna 
verksamhetsomradet. 

I samrAd med tvenne ledande firmor pa om
radet bar varmeregleringsanordningar for den ror-
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liga materielen provats. I slut t av il.ret togs en 
av OY Regulator AB utexperimenterad transis
torstyrd magnetventil i anvandning. D n beaktar 
utetemperaturen variationer och reglerar fram 
ledningsvattnets t mperatur i anslutning dartill. 
Forsoken med oljebrannare, for att fa fram en for 
eldning av peraonvagnarnas >>S iro>>-pannor Jampad 
typ bar fortsatts med f>ikte pa en framtida over
gang till *enskild>> uppvarmning. Den av divi
sionen foreslagna >>katalyt>>-uppvaTmningen bar 
tagits i bruk i den vid verkstaden i Fredriksberg 
tillverkade Ggk-godsvagnsserien pa 53 vagnar. 

Vid overlatelsen av de av >>Maschinenfabrik 
Esslingen>> levererade nya personvagnan1a med 
·talkorg i maj och juli pa fabriken i Tyskland 
deltog divi ionens forman sasom repr entant for 
VR. I samrad med representanter for maskin
byran, verkstadsbyTltn och med vederborande 
1 verantor r har konferenser hiHlits och provre-
or utforts, for att 11trona orsakerna till forekom

mande fel ocb vagheter vid ifrAgavarande vag
nars varme- och ventilationsanlaggninga.r och for 
att finna lampliga utvagar att i gorligaste man 

liminera desamma och fOrbattra driftsakerheten. 
Divisionen har ocksa till storsta delen over. att 
de for des a vagnar gjorda varme- och ventila
tionsanlaggningarnas drift - och service-instmk
tioner samt till storsta delen granskat funktions
b sk.rivningen for ovatmii.mnda anlaggningar. 

Y er kstaderna: 

Ar 1961 hade stat jarnvagarna i verksamhet 
6 verkstader belagna i Hyvinge, Fredrik berg, 
Abo, Va a, U1eA,borg och Kuopio. D essutom ftm
gerade gjuteriet i H elsingfors som underavdel 
ning for verkstaden i Hyvinge samt vagnsrepa
rationsverkstaden i Pieksamaki som underavdel
ning for verkstaden i Kuopio. 

Under berattelseaTet arbetade samtliga , ·erk
stader med 6-dagars arbetsveckor. 

1. H y vi n g e v e r k s tad o c h He 1-
s i n g f o r s g j u t e r i. 

Hyvinge verkstad har reparationer med fort
satt av tunga Anglok (vilket fortsattning vis hal' 
varit v rksamhetens mest betydande del) samt 
med reparationer och granskningar av motorlok . 
I slutet av Aret var totalantalet Anglok vilka 
verkstaden hade att und rhA!la 158 samt motor
lok 144. 

id sidan om reparationer o.v lok utforde,; bl.a. 
foljande arbeten: Repal'ation av lokgenemtorer 
2 9 st, luftpumpar 423 st, vattenmatarpumpar 
7 st, smorjpumpar 394 st, lokpannor 17 2 st. 
varmepannor 3 t, luftbeh llare for lok 0 t, 
lokfjadrar 891 t, vagnsfjadrar 9 163 st, buqJallar 
och -vagnar 1 334 st samt korsningar 61 st, 
tillverkning av nya vagnsfjadrar 150 t, lok
fjadrar 52 t, 1 luftbehl!Jlare, olj ebehAllar st, 
lokcylindrar 4 st, slidbackar 10 st, bronslamell r 
120 st, vevstakar 2 st, koppelstakar 8 st, drag
krokar 2299 st, buffertar 50 st, hornblock 7 00 st, 
hjalpkoppel for vagnar 150 st, lagerboxar 4546 st, 
magnetringar 37 st, gavlar for behAJlare 12 st., 
burpallar och -vagnar 2606 st, stalldorrar 10 st, 
delar av vaxlar 2462 st samt tillverkning eller 
reparation av 22 st skorstenar, 

slipning av 99 st slid kenor samt beat·betade 
152 st hjul och 97800 st undel'plattor. 

Helsingfors gjuteri. 

Ar ts mest betydande arbeten var foljande: 
Gjutna bromsblock 51179 t, bromssulor 79141 
st, lagerboxar 6944 st, rullagerboxar for vagnar 
1439 st, rostjarn 21844 st, skyddsplAtar 1154 st, 
mellanblock 10903 st, e vaxeldelar 1290 st. 
luftbromsdelar 670 st, mellanplattor for lager
boxar 3925 st, glidskenor 3825 st, mellanplattor 
for fjadrar 3438 st, troskeljarn 910 st, hylsor for 
buffert 2227 st, bus ningar till dragstang 4256 
st, hjul till vagnsdorrar 574 7 st, ventilhu 3842 
st, lrugghjulhus 1168 st, slidhackar 5 st, boggi
centra 260 st, lokcylindrar 4 st, bromklot , 13121 
st och ankarplattor 3 1 st. 

2. F r e d t' i k s b ergs v e r k s t a d. 

Verkstaden bar fortsattningsvis tillverl :at nya 
vagnar samt reparerat personvagnar. Samtidigt 
med reparation arbeten bar verkstaden utfort 
foljande anrnarkningsvarda arbeten: tillverkat 
oppna godsvagnar, !itt. Hk 1065 st. spridning -

agnar for makadam, litt. Mas 180 st, varmvag
nar, litt. Ggv 11 st, malmtransportvagnar, litt. 
Om och Orne 30 st, underreden for cisternvagnar 
28 st samt 190 st boggi r , moderniserat 3 st Rk- , 
3 st Eik- samt 1 st CEi-vagnar, 

ii.ndrat 8 st CE-vagnar till bostadsvagnar, 1 
motorvagn till larovagn, 3 st Ei-vagnar och 1 
tjanstevagn till 100-ars jubileums utstii.llning, vag. 
nar, 1 tjanstevagn och 1 Cm-vagn Wl tjanstegods-



vagnar, 1 CEi-vagn till bostad vagn, 1 Po-vagn till 
arbets- och forr!dsvagn. 1 P-vagn och 1 Em-vagn 
1 ill mu eivagnar, 2 st F-vagnar och 1 XE-vagn 
till arbetarvagnar, 1 Ern-vagL till inkvarterings
vagn, 1 Es-vagn till kontorsvagn samt 1 Di
vagn till forrAdsvagn, 

10 st Eit-, 4 st CEit-, 1 Cit- och 5 st Kn-vagnar 
gjorde i trafikab Jt skick amt 242500 st under
plattor av skenor bearbetades. 

Andra anmti1·kningsvarda arbeten: 

Byggand t av 18 meters bro i Kotka 1 st, 
plogru.· 1 st, 

andring av 3 st snoplogar till delvis pneuma
tiska, 

3. A b o v e r k s t a d. 

Yerkstaden har huvudsakligast reparerat Dm 
6-7 raJ bu sar. av vilka verkstaden i slutet av 
Aret hade att underhAlla 189. Dessutom har repa
rerats motorlok. Av utforda nybyggen bor nam
nas snabbt·eparationsverkstaden for vagnar, vii
ken blev farclig under Arets lopp. Forutom verk
stadens huvudsakliga arbeten utfordes foljande 
anmat•kningsvarda: Granskningar av tryckkarl: 
1 invandig Angpannebesiktning, 3 fullstandiga 
besiktningar av motodokens luftcisterner, 3 be
siktningar av lysgastransportvagnarnas gasbe
hAllare samt gasbehallares 14 fullstii.ndiga be ikt
ningar. Tillverkades bl.a.: 5 t testningsanord
ningar, 255 st luftbromsdelar, 636 st kabeltill
behor, 1230 st kannor av stAlplAt, 2009 st kyl
tar, 230 st lampor, 1006 st lampdelar, 610 st 
lyktor, 200 st plogningsmarken, 139 st ogiltig
betsmii.rken, 50 st spArmAtt, 150 st olika delar 
till motorvagnarnas resArbolkar, 6 st bydrauliska 
vaxelanordningar for motorvagnshjul, 1 par spAr
buffertar, 1650 st burkar for forbandsmaterial, 
2850 st olika vaxeldelar samt 70 st kladskap. 

4. K u o p i o v e r k s t a d o c h P i e k s a
m a k i v a g n s r e p a r a t i o n s v e r k s t a d. 

Kuopio verkstad har fortsattningsvis reparerat 
Anglok, av vilka verkstaden i slutet av Aret hade 
att underhAlla 266. 

Forutom den egentliga lokreparationen utfOr
des bl.a. foljande anmarkningsvi:i.rda arbeten: 
44 fullstii.ndiga och 48 invandiga angpanne-

B9 

besiktningar, 9 st byten av Angpannor satnt 
71 st besiktningar av trycklnftbehlUlare . till
verkade 67 st lagrar for lok, svarvade" 81 
hjulsatser for lok, bearbetades 6300 st kolvbuf
fertar for vagnar och 55000 st underreden for 
skenor. 

Pieksiimtiki tmgnsrepm·ationsve1·kstad. 

Yid sidan om reparationer av vagnar har vagn!;

reparationsverkstaden tillverkat 4011 ,;t sido
lii.mmar for vagnar. 5600 st sidostolpar av sta\1, 
18400 st gavelbrador, 37950 st golvplankor, gjutit 
8560 st lagrar, svarvat 6049 hjulsatser och ;;krotat 
488 vagnar. 

5. U 1 e A b o r g v r k s tad. 

Verkstaden har fungerat om reparationsvel·k
stad for godsvagnar. Utfordes 173 st storrepara
tioner, 915 st fullstandiga reparationer, 222 st 
mellanreparationer samt 1104 st snabbrepara
tioner. 

Andra anmarkningsvti.rda arbeten: Tillverkades 
79 st dres iner med 3 hjulpar, 10 st pumpdre si
ner, 28 st slapvagnar for dressiner 9 st yerkstads
vagnar, 29852 st underplattor for skenor och 844 
st lagerboxar bearbetades, 

3 st dressiner, 3 st snoplogar och 1 banbil repa
rerades, 

2384 t hjulsatser for vagnar varvade. och 182 
kokillhjulsatser slipade . 

6. Vas a v e r k s t a d. 

Verkstaden har ftmgerat, som reparations\·crk
stad for latta Anglok och godsvagna.r. Verkstaden 
hade att underhltlla vid arets slut 234 Anglok samt 
405 vagnar. 

Dessutom bar verkstaden utfort foljande arbe
ten: Reparerat 458 st lokfjii.clrar, 10 st . partrak
torer. 4 st smalok, 

1 gravma kin, 1 lokomobil och 134 t brom 
klots, 

installerat 178 st nya hjulsatser i loken, 
utfort ombyten av eldror 5220 st, ay. flamror 

651 st och av pannor 7 st, utfort 31 st fullstii.ndiga 
Angpannebesiktningar, 17 ·t invandiga Angpan
nebesiktningar och 51 st besiktningar av behAl
lare, bearbetat 117 169 st underplattor for skenor 
samt tillverkat 1001 st burpallar, 714 st sido-
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Elektricitetsve1·k och elektriska anlaggningar dorrar av sHU, 400 st bromsklots, 2 st under 
plattor for elektriska centraler, 1 laboratori vagn, 
1 forradsvagn, l slapskopa, 1 slapvagn for trak
torer, l vagskrapa, l underede for stenkrossare 
och 2 · t hydrauliska pressar . 

Under beratt lsearet har i statsjarnvagarnas 
egna elverk alstrats elektrisk energi i Helsingfors 
995 000 kWh och i Hanka alrni 62 000 kWh. 

Utbildning s or;;amhet .. 

Fran YerkstadsskolOJ·na utdimitterades lmder 
ar 1961 69 lokeldare och 40 yrkesar betare. 

Under berattelseAret installerades elbely ning 
pa Kangas, ikkarila och Taivalkoski trafik
platser, varigenom antalet lektrifierade trafik
platser vid arets slut uppgick till 706. Pa olika 
bansektionerns omraden utrustades sex vakts
tugor med elbelysning, varigenom antalet elektri-

Samma.ndrag av verkstiidernas prestationer 

Hyvinge 
oeh Rei-
singfors 

Y crkstiidema har 
forbrukat stal ton ... . . . .... 2 316.! 

bromsblock och -sulor .......... 77.4 
annat gjutjiirn .......... 5.'1. 
massing och brons .. . ••••. 0. 31.9 

~ vitmetall ... . ..... . 25.6 
gjutit bromsblock och sulor ...... . ... 2 010 

annat gjutjarn .......... 1170 
massing och brons • •••• 0 •••• 112.9 

» vitmetall .......... 28.7 
for brukat elektrisk strom kWh ....... . ........ 2 846 333 
producerat » » )) ..... . ... . ...... 
Antal arb tstimmar 1000 h •••••••••• 0 • ••••• 0 • • 2114.9 
Produktionsviirde mmk . . ...................... 1 546.6 

Antal arbetstimmar: (1 00 h) 

Huvudverkstaderna ............... __ . _ ....... _ . . .... . 
Maskinsektionerna . . ..... . ........ . .. _ ...... _ ..... _ .. . 
Elverk taden x) ... _ ......... _ ... _ ........ _ .. _ . _ . . . . . . 

Summa 

Produktionsvarde: (mmk) 

Huvudverkstiiderna ................. _ . _ .. .. . _ . . . . .. . . 
.Mask:insektionerna _ ...... _ ........ . .. _ . . .... _ .... _ . .. . 
E lverkstaden x) .............. . . . .. . ............ . .. . . . 

Summa 

Antal arbetare vid :l.rets slut: 

fl uvudverkstii.derna ......... . .... . ........ .. ... . .... . 
Maskinsektionerna .................. _ ............... _ 
Elverkstaden ...... .. ... _ ....................... _ ... . 

Summa 

llcparerad rul lande materiel 

I 
Predriks-

I 
lileA-

berg Abo Yas'\ borg 

9 524 114.8 1 124.7 163 
215 91.4 19.8 35.7 
787 1.5 

29.9 3.6 6.6 0.1 
6.6 2.3 

31A 6.8 
59.6 

3 804 216 538 596 219 180 263123 
995 380 
3 209.3 

3 555 

ll.r 1961 

1961 

7 629.4 
1 328.6 

23A 
8 981.4 

7 014.8 
612.9 

10.2 
7 637. !! 

3 318 
828 
242 

4 388 

888.5 306.1 29 .1 

711.6 220.3 276.1 

I Ar 1960 

1 1960 

7 191.6 
1 534.9 

94.8 
8 821.3 

5 555.6 
574.8 

34.9 
6 165.3 

3 283 
794 
236 

4313 

' Kuopio I och Piek- , ' uJUilHl 
si.ilnii.ki 

1456 13 698.9 
225 664.3 

27 20. ~ 
4.4 76.5 

14.9 49.4 
2 01 
117 

4.0 155.1 
14.9 103.2 

5 4 933 8 256 381 
995 38 

12.5 7 629.4 
705.2 7 014. 

AI 1959 

1 1959 

6 652. 
1 505.9 

90.2 
8 248.9 

4 587.5 
515.2 

33.5 
5 136.2 

3 093 
793 
213 

4 099 
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teparatlon av ruJJande materiel ll.r 1961 

Reparerad rullandc materiel I ll!otorvagnar 

Anglok Motorlok 

l uvudverkstiidern.a 
Ll L2 L3 L4 Lo L6 A B2 

iyvinge 0. 0 ••• • ••• 40 22 58 5 171 9 6 27 
rred.riksberg ...... - - - - - - - -
lbo ..... ... .. .. .. - - - - - - - -
asa .............. 34 18 33 4 1-! 2 - -

Jleiiborg .. ..... . .. - - - - - - - -
\:uopio •••••• 0 •••• 33 48 47 12 15 1 - -

Summa 107 88 138 21 200 12 6 27 

{askinsektionernn. 

l. .. 
L .. 
i. 
' 
I. 
I. 

mal!ld.nsektion ... - - - - 1 216 10 - -
» . .. - - - - - - - -
» ... - - - - 2 6 5 - -
» . .. - - - - 4244 13 - -
I) . . . - - - - 1828 12 - -
» . . . - - - - 716 35 - -
I) - - - - 2 626 32 - -. . . 
& ... - - - - 318 4 - -
» ... - - - - - - - -

Summa - - - - 11234 111 - -

Totalsumma 107 88 138 21 11434 123 6 27 

fierade vaktstugor i slutet av ll.r 1961 uppgick 
till 629 st. 

ammanlagt 26 nya, 32 meters strll.lkastarmas
ter bestii.lldes, av vilka 5 master ar planerade for 
24 strll.lkastare (storlek II). De a master har 
be tallts for foljande trafikplatser: IDell.borg 1, 
Haapajarvi 1, Varkaus 2, Inkeroinen 3, Kymmene 
3, Hillo 3, Kajana 2, .Joensuu 2, Raurno 1, Hango 
1, och for Riihimaki 3 stycken, varav en ar av 
storlek II. Dessutom anskaffades denna storlek 
till Ylivieska, en till Viinikka vid Tammerfors 
en samt till Helsingfors och Imatra en till var . 
Man hann aven resa storsta delen av masterna. 
Fore slutet av Ar 1961 hade man anskaffat 143 
st av dessa master till 37 olika trafikplatser. 

trAlkastarna forseddes till stor ta delen med 
kvioksilverlampor. 

PA flere bangArdar utokades och forbattrades 
belysningen i enlighet med fordringarna i arbets
skyddslagen. A v dessa kan namnas bangArdarna 
pA Riihimiiki, Raasuli, Toppila, Tuira, Kemijarvi, 

6 7513- 63 

Verkstaderna Maskinsektionernn. 

~~ 
f= => ~ 0 
"'"i3 ~ :0 

~:; "' = .... 
Bl .. .,. ..:::-;: A B c D :> 

~ -"' .1'> o" 
;;.. ::-

0 "' o'd ,...,. ;.., AE- oc P=i!O, t.>o 
"'' ::l I 

2 32 3 80 7 - - - - - - -
- - - - - 21 5 9 27 - - -
1 2 22 - 23 25 47 26 I - -- -

- - - - - - - - - - -

I 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -J - -

3 32 5 102 7 44 30 56 53 1 
I 

- -

I 
-

I I 

=' 
' I 

- - 8 1282 1 - - _, - - -
- - - - 9 - - - 14 20 -
- - 16 161 5 - - -

16 1 

- 9 4 
- - 37 8 245 - - - 955 - - -
- - 3 608 17 - - - - 2 -
- - - 75 9 - - - 32 48 70 
- - 4 440 - - - 24 859 - - -
- - - - - - - - - =I 3 55 
- - - - - - - - - 13 -

- - 68 10 811 41 - - 979 875 I 46 95 129 

928 1 3 32 73 10 913 48 44 30 1 035 46 ! 95 129 

Salla och Kasko hamn. De s.k . overlAtelse ban
gll.rdarna i u=a och Lamminniemi utrustades 
aven med elb lysning. '.rill alia dessa bangArdar 
anskaffades de moderna kvicksilverlamporna for 
bely ningen. 

Aven pA torre trafikplatser som H elsingfor , 
Tavastehus, Joensuu och .Jyva kyla samt delvi 
Abo forbattrades p lattformbelysningen genom att 
install era kvicksilverlam por dar. 

Elektrifieringsarbetet pli vandborden i K ontio
maki, Lieksa och Varkaus blev fardigt. Yid slutet 
av Aret fanns det pA 33 tra.fikplatser sammanlagt 
43 vandbord. 

I Helsingfors utfordes, i amband med rum -
reparationer i stations- och administrations bygg
naden samt i, a.v statsjarnvagarna agda. fastig
heter aven reparations- och modernisering ar
beten pA de elcktriska insta.llationerna. Eiarbe
tena i jarnvagsstyrelsens konferensrum amt i 
tjanstemannarestaurangen och arbetsplatskost
hll.llet i Helsingfor slutfordes. 
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Repamtion av rullande materiel ar 1961. 

Reparerad rullande materiel 

.Person v·agna r Goclsvagnar 

I 
I RnabiJ- I Summa l .'nabb- I Summa 

Total 
t-;tor· l!' ull-. I i\Iellan- Slor- I ~- ~~~~- I i\Iellan- Summ: 

stliud1g- stan dig-

I reparation 

Fredrihbm~ . .. .... 15 123 626 316 
Abo .. . .. . . .. ..... - - 25 53 
Yasa . . .... . ..... . . - - - 7 
L"leabore; .......... - - - 33 
Pieksiimiik i ....... . - 1 - 6 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
G. 
7. 
8. 
!1. 

Summa 15 124 651 415 

maskiM~ktion . . . - - - 10 805 
>) ... - - - 1502 
·) ... - - - 773 
•) ... - - - 1 098 
•) ... - - - 138 
•) .. . - - - 391 
·) ... - - - 655 
>) ... - - - 488 
) ... - - - 191 

Summa - - - 160!1 

Totalsumrna 11) 124 651 16 4a6 

;-;tigarledningarna i administrationsbyggnaden 
fornyades delvis. Elinstallationsarbetena i Hel
singfors stallverksbyggning II och i Fredriksbergs 
nya t11gexpedition blev fardiga. 

Hogspanningslinj en och stolptransf01·matorn 
for K ontiomaki nya vattentag. anlaggning samt 
pumpstationen med sina anordningar blev far
diga och togs ibntk. 

Plt Kouvola parkomra.cle utfordes nyorganisa
tion a,- jordkablarna pl1 gruncl av att tratrans
formatorn avlagsnades. Till Kouvola nya sta
tionsbyggnad anskaffades tidsur. Elarbetena for 
per:;ontunneln i Kouvola pAborjades. 

Elanorclningarna i Kuopio forrAcl fornyades. 
Hyryn almi travarulyftkran forseddes mecl drag
anordningar. 

Yid Fredriksbergs verkstad fortsatte man med 
spanningsandringsarbetena, och i Helsingfors vii.r
me- och kraftverk avslutades spanningsandrings
arbetena i samarbete med Helsingfot·s stads Elek
tricitet verk. I UleAborg och Kuopio blev den 
reakti,-a effektkompenseringsanlii.ggningen fardig 
och togs i anvandning. 

~lellan Kouvola och t l\1ichols trafikplatser 
anordnades natanslutningar for sakerhetsanord-

re1Jnntt ion 

1080 4 31 9 71 115 119 
78 81 1115 900 2 205 4 301 4 37 

7 - 307 8 83 398 40 
33 170 917 221 1 087 2 395 2 42 

7 140 1 945 422 639 3 146 315 

1205 395 4 315 1 560 4 085 10 31)5 1156 

10 805 - - 88 9 777 9 865 20 67 
1502 - - 323 5 763 6 086 7 58 

773 - - - 2 999 2 999 377 
1098 - - 855 5 247 6102 7 20 

138 - - 525 3 480 4 005 414 
39 1 - - 259 3 911 4170 4 56 
655 - - 285 9 862 10147 10 80 
488 - - 591 1176 1 767 2 25 
191 - - 333 8 683 9 016 9 20 

16 041 - - 3 259 50 898 1 541a7 7019 

17 246 395 :1315 4819 1)4 983 1 64fi12 81 75 

ningarna. Likasa anordnades i olika delar av 
landet elanslutningar for ljus- och ljudvarnings
signalerna. Bland de nya projekten kan namna 
Helsingfors stations- och administrationsbygg
nads anslutning till He! ingfors stads Elektrici
tetsverks fjarrvarmenat, projekten for elanlagg
ningar i Helsingfors forrAdets nya forrl1dsbygg
nad, sken vetsanlaggningens elinstallationer i 
Kaipiainen, planering av placeringen av jarnvags
styrelsens transformator, planering och forflytt
ning av Riihimaki transformatorer. Projektering 
av stationsplattformbelysning pa Kouvola, pro
jekt for modernisering av belysningen i Lahti 
Vesijarvi harnn. Moderniseringsprojekt for bely -
ningen pa Helsingfors godsstationsplattformer, 
projekt for fornyande av elleclningarna i kallaren 
pl1 det s.k. Toralinna i Fredriksberg. 

Projekten for belysningen for vagtunneln 
vid Kymenlaaksogatan i Kouvola och for okning 
av belysningen pa bangArden i Hovinsaari. Des
sutom utfordes endel elanlaggningsprojekt for 
reparationsverkstads- och socialbyggnader. 

For stations- och bostadsbyggnader pa nya 
banbyggnader uppgjordes installeringsprojekt. for 
elanlaggningar. 



Under {\.ret utfordes olika tekniska undersok
ningar ifr{l.ga om de for jarnvagsbruk mest lamp
lika nya belysnings- och kraftanlaggningsslag n. 

Trafikplatsernas eltariffer har fortfarande over
vakat for att fastsl{l. de for jarnvagen formA.n
ligaste tarifferna. 

Unclersokningar i. fraga om den reaktiva effek
tens kompensering har fortfarande utforts. 

Elektrotekniska byr!n har givit begarda utltl.
tandE"ll angaende dieselmaterielens elanordningar. 

For de under berattelseAret bestallda Dm 7-
vagnarna och slapvagnarna har e lektrotekniska 
byran foreslagit endel andringar for att oka dri.ft-
akerheten och allmanhetens bekvamlighet, vilka 

aven utforde . Ingenjorema vid elektrotekniska 
byrAn bar utfort arbets- och mottagni.ngsgransk
ning ay de namnda anorcl.ningarna i leveranto
rerna fabriker och under provkorningar. 

Driften av de elektri ka anlaggningarna for den 
rullande materielen bar fortfarande overvakats, 
isynnerhet ifraga om de nya personvagnarna av 
stAlkonstruktion . Elektrotekniska byrtl.n har fore
slagit . att man skulle utforda vissa ii.ncl.ringar som 
skul le oka driftmojlighetema och -sakerheten i 
de oYannamnda vagnarna varme- och ventila
tion anorcl.ningars elektriska cl.elar, endel av ii.ncl.
ringama forverkligades genast. 

Pli de platser dar dessa vagnars hopkopplade 
vagns att parkeras har man montcrat anslut
ningsposter fo1· natanslutning. 

Elektrotekniska byran bar uppgjort offertan
bAllan for personvagnar av stalkonstruktion som 
skuUe byggas i Fredriksbergs verkstad. LikasA 
bar man uppgjort projekt for elbe lysning i fiing
vagnar som kommer att byggas. 

Fo1· ovvagnar har anskaffat 60 vaxelriktare 
som ~tromkii.llor for rakapparaternas stickdosor, 
och endel av dem bar redan inmonterats. 

En personvagn utrustades i forsoksyfte med 
lysrorsarmatur for edd med transistorvaxelrik
tare. 

Elektrotek.niska byrAns ingenjorer har verkat 
som larare i lokforar- o.a. kurser som anordnats 
vid jarnvagsinstitutet. 

Vid Ab trombergs fabriker i ockenbacka har 
utforts mottagningsprov pA 12 huvudgenerator·er 
som skall montera i Hr 12-dieselelektriska Ioken 
nr 2220 . .. 2231, samt pa 72 banmotorer och pa 
till ovannamnda lok horande hjalpmotorer. 

Elektrotekniska mottagningsprov har utforts 
pA de under 1961 fardigblivna 9 Hr 12-diesel
elektriska loken (nris 2219 ... 2227), i samband 
med Ioken provkorning, samt prov pA multip-

pelstyrningsanordningarna och lokens slutliga 
elektrotekniska mottagningsgranskningar. 

Man har deltagit i utredningen av fragor 
rorande Hr 13-dieselelektriska lokets elanord
ningar, i samarbete med loktillverkarna. Den, av 
statsrAdet den 20. 7. 1960, tillsatta kommitten 
for beclomande av st"atsjarnvagarnas elektrifie
ringsprojekt, fortsatte sitt undersoknings- och 
granskningsarbete anda till augusti 1961, dA kom
mittens betankande blev fardigt och i duplicerad 
from delades ut till statsrAdets mecl.lemmar den 
21. 8. 1961 och till riksdagen den 12. 9. 1961. Da 
den duplicerade upplagan blivit fardig borjade 
kommitten iordningstalla betankandet for tryck
ning. Tryckningen av betankandet i tatsrAdet 
tryckeri blev fardig i oktober 1961 och utdelades 
genast i sitt slutliga skick till statsrAdet och 
riksdagen. 

.Jarnvii.g styrelsen anholl i 1962 Ars budget om 
anslag for paborjandet av elektrifieringen. Som 
motivering till denna anhAllan om anslag ingav 
bedomningskommitten till ministeriet for kom
munikation vasendet och allmanna arbetena den 
30. 6. 1961 en forbandsuppgift om resultatet av 
sitt arbete forordande beviljandet av anslagen 
men regeringen intog det inte i sin budgetpro
position for ll.r 1962. PA gnmd harav foreslog et, 
del riksdagsman i sin finansmotion den 14. 9 . 1961 
att elektrifieringsanslaget skulle tas in i 1962 ar 
budget, men detta for lag forkastacles av rik -
dageu. 

DA bedomningskomrnitten utforde grundunder
sokningar och hopsamladc material, uppgjorde 
elektrotekniska byriin pA uppmaning av bedom
ning kommitten talrika utredningat· i fragor 
rorande elektrifieringen. 

I augusti-september 1961 uppgjorde elektro
tekniska byrAn i samarbete med maskinbyrlin ett 
10-Arsprogram for finansiering av anskaffni.ngar 
for huvudbanorna och for hela bannii.tets drag
materiel, utgAende frAn dieseliseringsprogram
mets davarande skede. 

For de till elektrifieringsprogrammet horande 
huvudbanorna..s del var alternativet elektrifiering 
med fasta anlaggningar och dieselisering, for de 
ovriga banorna utgick man fr!n dieselisering. 

I maj 1961 deltog de engelska firmorna The 
English Electric Co Ltd British Insulated Cal
lender's Cables Ltd. , och British Insulated Cal
lender's Construction Co Ltd. i en konsultati' 
kommission i jarnvagsstyrelsen for att hopsamla 
material for utredning av e lektrifieringsfragan. 
I oktober 1961 overlamnade kommissionen resul-



taten av sina undersolmingar till jarnvagssty
relsen . 

Under b rattelseAret byggdes nya kopparled
ningar for svagstromsanlaggningar enligt fol
jande: 

Kuopio- Iisalmi ........ .. ... . 
Villmanstrand- Parikkala .... . 
Uleaborg- Kemi ........ . .... . 
Kontiomaki- Hyrynsalmi ..... . 
Taivalniska- Taivalkoski .... . . 
Seinajoki- Lohiluoroa ........ . 

.r ya talledningar byggdes: 
Lahti-Lovisa ............... . 
Lovisa- Valkom ............. . 
Kovero- Herajarvi .......... . 
K emi- Ajos ................. . 
Taivalniska- Taivalkoski ..... . 
Jyvaskyla- Leppavesi .... . .. . 
Tammerfors- Lielahti . . ...... . 
Parantala ........... . .. . .... . 
Vihanti- Ristonaho . ......... . 

170. o tradkro 
196.2 
209.2 

92.0 
3.6 

102.0 
773.0 

144. 2 
• 4 

38.0 
10. 0 

6.6 
10. 8 

3.0 
2.0 

24. 0 
247 . 0 

Kopparledningar revs mellan Riihiroaki - Fred
riksberg, St Michel- Riirola och Kouvola- Koria 
sammanlagt 318 tradkm. 

Stalledningar revs mellan Riihimaki- Fredriks
berg, St Michel- Riirola, Kouvol Koria, Vill
manstrand- Parikkala, Lahti- Lovi ·a och Val
kom-Lovisa sammanlagt 335 tradkm. 

Kopparledningarnas Iangel okades salunda med 
455 tradkm och stalledningamas Iangel minskade 
med 88 tradkm. 

Svagstromsstoplinj ern as arsreparation sarbeten 
utfordes som fullstandig fortatning pa 139 bankm, 
som partiell fortatning pa 102 ban1.."'D, som tung 
arsreparat ion pa 80 bankm och som latt arsrepa
ration pa 1143 bankro. 

I samband med reparationerna: restes 4 066 st 
stolpar flyttades 1 124 st stolpar, fortsattes 462 st 
stolpar, utratades 1 948 st stolpar, monterades 
578 st stoclst !par, monterades 2 885 st stag, for
nyades 15 352 st sparrar, fornyades 19 459 st 
isola.torer, utf6rdes 15 314 st ledningsforlang
ningar. 

I de ovannamnda talen ingar flyttnings- och 
reparationsarbeten pA sign.all injer, som utforts pA 
olika trafikplatser. Alia de stolpar och sparrar 
som anvants var kreosotimpregneracle. 

Av jarnvii.garnas egna ledningar iordningstall
des 12 327 tradkm och av post- och telegrafsty-

rel;,;ens ledningar 13 414.8 trArlkm eller amman
lagt 25 741.8 trAdJ~m . 

23.5 km ny stolp1inje byggcles och 25. 9 km 
gammal stolplinje re~rs . Nya telefonjordkablar 
lades, framst pA fjarrkabelarbetsplatsen cit\ man 
fortsatte dragningen av svagstromskabel tangs 
banan, samt i samband med kabelaggningsar
beten pa de storre trafikplatsernas bangardar. 
Svagstromskablar langs banan drogs frAn :;\1anty
harju till Kouvola och fran 1ommila till Lahtis 
samt fran Lempaala till Viiala. I samband med 
dragningen av svagstromskabel Utng banan lades 
i samma dike aven linjeblockering kabel. Mellan 
Mantybarju och Kouvola ar svag tromskabeln 
gemensaro m ed post- och tel grafstyrelsen och 
denna gemensamma kabel drog salunda langs 
hela bandelen fran Pieksamaki till KoU\·ola. 

Kabeldragning i omgivningarna runt de s tora 
trafikplatserna utfordes pa Pieksamaki och i St 
Michel, samt kabeldragning pA bangArdarna i 
Joensuu och einajoki. De sutom utforde mindre 
kabeldragningar pa eldistriktens for org pA olika 
trafikplatser . 

I samband med ovannii.mnda arbeten drog. 
jordkablar for· telefonledningar sammanlagt 160 
527 m varfor den ammanlagcla langden trad
meter utgor 9 232 877 m. 

613 m vattenkablar sanktes vilk t utgor sam
manlagt 35 044 tradkm. 

Under ar 1961 utfordes i Uleaborg och Pieksa
maki forflyttning av barvagsanlaggningar tillnya 
automatcentraler. I statsjarnvagarnas andYiind
ning finn nu ~ m 12-kanals, tio 3-kanals och 
sjutton 1-kanals barvag system. Yid slut t av !r 
1961 var barvAgsforbindelsernas sarnmanlagda 
langd 15 460 km. 

Selek tortelefonanlaggningarna komplet terades 
under aret genom att induktiva . e lektortelefoner 
installerades till banvakternas I dningar p! ban
delen Orive i- Haapamaki samt till banvakternas 
och stationernas ledningar pa bandelen Ulea
borg- Tuomioja. Antalet anslutningar i dessa var 
sammanlagt 30. Dessutom kompletterades tidi
gare selektorledningar med sex an lutningar. 

Vid Arets slut var den sammanlagda liingden 
av selektortelefonledningar 5 024 km och antalet 
selektortelefonanslutningar sammanlagt 91 tyc
ken. 

Pa fyr·a trafikplatser in tallerades unde r aret 
nya fullstandiga centralursystem. Vid aret slut 
fauns det sammanJagt 62 centralursystem som 
fordelade sig pa 55 olika trafikplatser. 

torre installationsarbeten ifraga om ·vag
stromsanlaggningar var de, som utfordes i Piek a-



maki j det dar fii.rdigblivna elektricitet huset, dar 
man utforde korskopplings-, barvags-, fjarr
selektors- och selektorstallverkens f lyttning med 
and- och andra anlaggningar, samt likasA i St 
Michel flyttning av stallverken, andanlaggnin
garna och telefoncentralen. I Uleaborg flyttades 
signalan1aggningarna till nya utrymmen och en 
ny automatcentral for 400 abonnenter installe
rad . I Helsingfors utvidgades automatcentralen 
roed 150 abonnentnummer. I Hyvinge installe
rades i forrAdet snabbtelefoner sarot i elarbets
lagens expedition alia svagstromsanlii.ggningar 
och snabbtelefoner. 

Mindre arbeten utfordes i Joensuu, Seinajoki, 
Kotka. Kerava, 1\ialm och Helsingfors. 

Radiotelefoner installerades pA bandelen Piek
samaki- t Michel, sammanlagt 44 telefonappa
rater och 9 reliisti:i.llverk. Detta sy tern »6 14•> bar 
planerats vid elektrotekniska byrans svagstroms
sektion, och Hyvinge verkstads svagstromsavdel
ning och elarbet lag byggde det. 

Pa tr stationer utvidgades och fornyades del
Yis de tidigare hogtalara.nlaggningarna. I slutet 
av Ar 1961 var 68 hogtalaranlaggningar i bruk, 
av de a 17 storre fjarrstyrda sy tem. I dessa 
fanns sammanlagt 96 forstarkare och 708 hog
talare. Vid arets lut nAdde bl.a. den stora hog
talanranlaggningen i Kotka baron sitt avslut
ning. kede. 

Under ar 1961 togs vid olika arbetspunkter i 
bruk 2 stodstationer, 1 station inmonterad i en 
bil och 19 portabla radiotelefoner. 

In tallering av linjeradioanlaggning pa ban
delen Toijala-Haapamii.ki fortsatte. 

Under ar 1961 blev pA 53 olika trafikplatser, 
arbeten omfattande 59 elektriska sakerhetsin
rattningar, fardiga pa forsorg av de under elar
betslagens byrA lydande arbetslagen for saker
hetsinrattningar. Bland de storsta arbetena kan 
namnas 9 nya relastallverk som blev fardiga 
(Kyrk latt, Malm, Jokela, Palosuo, Hiirola, 
Haukivuori, Loukolampi, Lamminmaki och Py
hakumpu), andringsarbetena pA Kalvitsa och 
Kantala relastallverk och fardigstallandet av den 
automatiska linjeblockeringen pa strackan St 
Michel-Pieksii.maki (71 km). 21 !jus- och ljud
varningsanlaggningar vid plankorsningar blev 
fardiga, 2 revs och ii.ndringsarbeten utfordes pA 
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4 anlaggningar. Vid Arets slut var 27 relastall
verk, 314 elektriska vaxelom tallare, 124 ljus
och ljud arningsanlaggningar och linjeblockering 
pa 164 km i anvandning. 

Under !llet byggde i sambancl med utforda 

sii.kerhetsanlaggningsarbeten, 9 . 8 traclkm oppen 
ledning och 72. B trltdkm revs. 115 st stoplar 
restes. 

226.8 km (6 270. s trAclkm) jordlmb I lades. 

Elverkstaden i Riihimaki anslots den 30. 4. 
1961 till svagstromsavdelningen vid Hyvinge 
verkstad. Fore flyttningen till Hyvinge utfordes 
i Riihimaki elverkstad under berattel eAret sam
manlagt 23 398 arbetstimmar. Medelantalet arbe
tare var 35 och vardet av produktionen steg till 
10 183 375:-. 

Stor ta delen av verksamheten utgjordes av 
reparations- och granskningsarbeten. A v dessa 
kan namnas: 23 telefoncentraler, 86 telefonappa
rater, 14 olika relaandforslutningar, 18 talregist
reringsapparater, sammanlagt 56 radio - och for
starkningsapparater, 152 olika svagstromsutrust
ningar, 425 olika telefondelar, 32 transformatorer 
och likriktare, 14 sakerhetsapparater. 77 delar for 
sakerhetsanordningar, 87 stamplar, 130 olika 
arb tsverktyg, olika fa tsattningar och stod sam
manlagt 85 och 158 diverse reparationsarbeten. 

Av de nyaste tillverkningarna kan namna : 
Stti.llverk till svagstromsanlaggningen i Kouvola, 
44 likriktare, 30 omkastare, 20 kabelskyddsjiirn, 
60 kabelmarken, 10 taltjarn, 6 jordningsplattor, 
408 namnplatar, 89 delar till sakerhetsanord
ningar, 166 telefondelar, 50 d lar till starkstroms
anordningar, 17 olika arbetsverktyg 2 mohler 
samt 54 olika traforemlil, 125 olika stod, 10 verk
tygsdelar och 395 diverse tillverkningar . 

PA basen av inkomna korsningsansokningar 
beviljades under beri.ittelsearet 276 tillstand for 
elledningskorsningar och 251 tillstAnd for tele
fonledning korsningar. 67 ansokningar om ratt 
att in tallera elektri ka anordningar och 36 till
stand att installera telefoner beviljad s. 

Elektrotekniska byran utforde 161 gran kningar 
av elledningskorsningar och under uppsikt av 
bansektionernas chefer byggdes 79 starkstroms
kabelkorsningar. 

Sammanlagt 162 nya hem- och tjanstetelefoner 
beviljades under berii.ttels Aret. 
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V. FORRADEN OCH UPPHANDLINGEN 

Under 1\.r 1961 togs vid vArt bannat i bruk 
ci ·terner for upplagring ocb distribution av olja 
enligt foljande : 

Upplagringscistemer: ( Gasolja) 

- Under Aret togs i bruk i Mantyluoto en 
cistern pA 5 000 000 ocb en pfl, 8 000 000 liter, i 
Pieksamiiki en cistern pA 3 000 000 liter ocb en 
i Vasklot pa 4 000 000 liter. 

Distributionscisterner: 

Gasolja: 

Ulell,borg (Nokela) . . . . . . . . . . . . . 50 000 liter 
Kouvola (2 X 100 000) . . . . . . . . . . 200 000 
Sammanlagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000 liter 

'torre distributionsanlaggningar for tyngre lok 
bl vo fii.rdiga i Uleaborg ( okela), Ma.ntyluoto, 
Abo, Riihimaki, Helsingfors, Pieksamaki ocb 
Kotka. 

Forraden 

Yid statsjarnvagarnas forrad var lagerbestan
dets medlviirde under ar 1961 7 320 611 733 mark, 
vilket belopp fOrdelade sig pa de olika forraden 
pa foljande sii.tt : Helsingfors 2 151 004 524:-, 
Hyvinge 1 310 574 664:-, Abo 4 15 533 452:-, 

leaborg 727 620 938:-, Kuopio 40 4 10 105:
samt Travaru- och bransleforradet 2 307 468 050 
:-. Forrad var r forbrukades t ill ett varde av 
14 529 236 506 mark samt fOrsaldes till ovriga 
statsinrattningar till ett va.rd~ av 34 575 081 mark 
samt privata t ill ett varde av 624 465 323 mark. 

Forsaljningen steg inalles till 659 040 404 mark. 
Av forsiilj ningen var pa varukonton befintliga 
varornas andel 293 607 814 mark, prisforboj
ningar 35 854 830 mark samt begagnade varornas, 
skrotets och avfallets andel 330 293 034 mark, 
varav nettoforsaljningsinkomster, da hanterings-, 
frakt- och andra kostnader samt verkstiidernas 
andel avdrages, inalles 274 300 607 mark . 

Till statskassan inbetalades med beaktandet av 
avdragen 310 155 437 mark. 

U pphandlingen 

T ill forraden inkoptes inalles varor ar 1961 t ill 
ett varde av 15 071 111 023 mark. 

Kons=enter ocb forrAden fakturerades Ar 1961 
for frAn utlandet importerade varor enligt fo l 
jande: 

Antal ton Yarde i mark 

Stenkol ocb koks . . . . 248 760 1 045 842 99 
Hjul ocb hjuhingar . . . 1 15 185 352 015 
Ralser ocb riilstillbehor 35 464 1 761 26 591 
Jiirn ocb stAl . . . . . . . . . 2 320 148 651 315 
Stll.lplAt . . . . . . . . . . . . . . 3 573 195 555 709 
Olja . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 478 183 158 798 
Diverse materialier . . . . 1 824 943 573 ---------------------:::lammanlagt 5 344 772 900 

B1·cinsle- och t1·iivarujorradets ve1·ksamhef 

Bokforingsvii.rdet inom bransle- ocb trti.Yarufor
rA.det var under ar 1961 i medeltal 2 307 468 050 
mark . 

Bransle- och trii.varubyrA.n har enligt huvud
boken emottagit under Ar 1961 936 469 m 3 ved, 
vars sammanlagda pris var 1 143 737 509 mark 
eller i rnedeltal 1 221 : 33 per m 3. Denna Yed har 
buvudsaklingen levererats av tatsjarnvagarnas 
Branslebyra (VAPO) . 

Torvbrikett r har levererats av privata samt 
mottagits frAn egen branntorvsindustri samman
lagt 8 554 ton t ill ett leveranspris av 44 795 703 
mark. 

Andra travaror bar under 1\.r 1961 ]e,·ererats 
enligt foljande : 

mangd mark 

Slip ra r ........... . 594 525 st 563 103 549 
Vaxel liprar . . ..... 30 711 st 47 235 895 
Byggnadstimmer .. 2 330 m 649 325 
L edningsstolpar .... 2 867 st 6 464 800 
Stangselstol par .... 24 863 st 2 203 844 
Palar . ............ 1 739.5 m 69 694 

Gas- och bransleolja bar levererats under ar 
1961 29 287 23 7 nettoliter t. ill ett leveranspris av 
433 152 795 mark. 

Branslekonsumtionen var under Ar 196 1 vid 
statsjarnviigarna foljande: 

Tota lforbrukningen 

Ved . . . . . . . . 868 089. 5 m 3 

Lokens andel 

667 605 . 5 m3 
tenkol . . . . . 2 889 219 

Briinntorv ocb 
dt 2 777 202 dt 

torvbriketter 83 455 >> 80 710 >> 

Forutom namnda vedkvalitet bar fl,t jarnvii.gs
funktionaret' sAlts 49 699 m 3 ved, A.t privata 
522m3 • 

Stenkol bar sAlts t ill sjofartsstyrelsen 20 899 dt. 



Gasolja har konsumerats i lok, bilaJ·, arbets
maskiner samt i andra anlaggningar under ll.r 
1961 sammanlagt 39 461 951 nettoliter. 

Upplagrings- och hanteringskostnaderna av 
fasta branslen var: 
Kostnaderna for vedarbeten . . . . . 145 464 952 

stenkolarbeten . . 87 159 460 
gas- och bransle-

olja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 070 329 
torvbrikettsar-

be ten 3 121 684 
ammanlagt 240 816 425 

Personalen vid briinslelagren var: 
i borjan av 1961 51 arbetsledare och 435 arbetare 
i slutet •> 50 •> 372 )) 

St. Michel: ~ya lagerplatser ha istAndsatts och 
man har overgAtt till anvandning av transportor . 

lrnatra: Har har man pa gt·und av bangArds
arb ten utfort omandringsarbeten for utgivnings
anlaggningarna for bransle samt lageromrAdena. 

Under Ar 1961 harden forAldrade maskinparken 
kompletterats med ~Tracknick>> - truck forsedd 
med skopa. 

Arbetskraften har kunnat minskas avsevart 
genom omorganisation och nyplacering, och kost
nad rna per utgivna enheter har kunnat reduce
ra. en del for vedens och stenkolets vidkommande 
frAnsett att lonerna hojdes med 4. 3 %· En minsk
ning av 36 727 697 mark i slutsumman pa kost
nadskontona fOr fasta branslen har skett jamfort 
med dr 1960. 

Varu- och nwterialundersokninga1·na 

Omandrings- och reparationsarbetena i kemiska 
laboratoriet, som piiborjades redan i slutet av 
1960, fortsatte under hela aret 1961. Detta be
gransade och forsvArade i nagon miin arbetsmoj
bghetema. Darfor var man tvungen att reducera 
laboratOI·iearbetena, vilka ansluter sig till vi sa 
undersokningsobjekt (till exempel kvalitetsunder
sokningarna av stenkol). Datta framtrader liven 
i de utforda arbetenas sammanlagda an tal, vilket 
har sjunkit i nAgon mAn jamfort med fjolArets. 
I vi sa uppgiftsgrupper kan man dock observera 
en fortgAende tegring, av des a ma namnas for
bruknings- och mottagningsanalysema av olika 
metaller och metallegeringar samt, da die el
brannoljans forbrukning alit fortgaende vaxer, 
det okade behovet av mottagningsanalyser. 

Statsjarnvagarnas verkstader har plt sistone 
visat ett allt storre intresse for fr·Agor, Yilka be
ror malningsarbeten och ytbehandlingar samt 
peciellt for malning mod antikorrosion ·medel. 

Man har darfor under det gangna aret utfo1·t rik
ligt under okningar angAende metallbottenfarger, 
av dessa flere undersokningar pa lAng sikt. 

NAgra vasentligt nya undersokningsobjekt bar 
ej forekommit under Ar 1961, uLan uppgifterna 
har till sin natur varit i start eti likadana som 
under foregAende iir. 

Uppgifterna specificerade enligt bestallaren fol'
delade sig enligt foljande: 
Forradsavdelningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 
l\1a-skinavd lningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 
Banavdelningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Ovriga avdelningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

1 205 

Triivarubyrcin unde1·lydande produktionsinrdlt
ningar. 

Under ar 196 1 impregnerades ett rokordal'tat 
antal travaror, vilket narmast b rodde pa den 
stora efterfriigan av sliprar i sambaJ1d med 'ken
ombytena. 

Samtliga statsjarnvagarnas impregnering::n·erk 
gick i tvenne skift frlin arets borjan intill den 
25 oktober. 

Vid impregneringsverket i St :Michel impregne
rades 40 202.3 f-ms travaror, vid impregnc
ringsverket i Kajana 32 226.1 f-m 3 samt Yid 
impregnering verket i Haapamiiki 32 249.6 f-m 3 

travaror eller sammanlagt vid de egna impreane
ringsverken 104 678 . 6 f-m3 travaror. 

Dartill impregnerades enligt ett avtal med G.A. 
Serlachius Oy samt Oy Impregno Ab 19 351.4 
f-m 3 travaror. Den totala mangden impregne
rade travaror steg till 124 030.o f-m3 travaror, 
vilket belopp ar 60. 2 % storre an fjolarets pro
duktion . Vid de egna impregneringsverken an van
des i medeltal 62.9 kg kreosotolja till 1 f-m 3 • 

Frlin impregneringsverket i St :Michel leYere
rade foljande impregnerade varor: 

336 188 st sliprar, 21 047 st sliprar for ,·axlar, 
6 835 st ledningsstolpar, 25 907 st stolpar for 
oppna godsvagnar, 5 276 st stangselstolpar och 
l 719.1 m 3 siigvaror. Konsumtionen av kreosot
olja var 2 549 705 kg. 

FrAn impregneringsverket i Kajana levererades 
foljande impregnerade varor: 

284 384 st sliprar, 19 150 st sliprar for vaxlar, 
468 st lednings tolpar, 1 579 st gruvsliprar. 307 st 
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Jlewl/er 
Stat ... . ... . . . ... .. ...... . .... ...... . 
Gjutjarn .... . ....................... . 
Kopparlegeringar ............ . .... .. . . 
Laaermetaller ..... ... . ...... ....... . . 
Rena metaller .......... ............. . 

' 'miirjiimnen 
Vagnsolja . . .. ....... ...... .... . ..... . 
Cylinderolja . .. . . . . ........ .. . ..... .. . 
lila kinolja . . .... . ................... . 
l\[otorolja ..... . . . . ...... . ..... ... ... . 
Lager morjor .......... .. .. ......... . 
Broms- och kylvatskor ............... . 
Anviinda oljor (motor-, vaxelsystems- m.a. 

oljor) .. ..... .. ... . ................ . 

Flytande briinslen 
Dlesebriinsle (briinnolja) ............. . 
Bensin ............................. . 
Petroleum ...... ........ . . ........ .. . 

Fa ta briinslen 
Stenkol ...... ....... . . . . ........... . 
Koks . . . . ........ . .. . .... .. . . . .... . . 
BriimltOT\' .. ... ..... . .. ... . ......... . 

Fiirger 
Olje- och lackfiirger .... ... . ....... . . . 
M:etallgrnildfiirger . . . . ........ .. .. ... . 
Fernissa ocb thinner ............... . . 
Torra farger . .. . . ...... ..... .... . ... . 

1 'attenprov 
Dricks- och huslui llsvatten .... . .. . . . . . 
ll~atningsvatten for pannor . .......... . 
0Yriga vattenproblem .... ...... . . ... . 

Te.xtilprodulrter 
Tras el .. .... ..... . ...... ..... .. ... . . 

Di-uerse 
Tvattmedel ... . ..... . .. . .......... . . . 
Pappersprodukter . . .... ..... .. . ... .. . 
Impregneringsamnen ... . ............. . 
Klassificering av Yaror .. . ........... . 
Otill tiiJibara varor . . .. .... .......... . 
Under transport skadade varor ....... . 
Ovriga .. .... ........ . .. ... .. ... . . . . . 

I Offcrtprov 

2 
1 
4 

23 

9 

89 
3 
12 
12 

106 

37 
-! 

337 

p A!ar, 2 194 st ·tolpar for oppna godsvagnar och 
5 9. 6 m 3 sAgvaror. Konsumtionen av kreosotolja 
var 2 075 973 kg. 

FrAn impregneringsverket i Haapamaki levere
rades foljande impregnerade varor: 

29 949 st sliprar, 9 137 at sliprar for viixlar, 
19 9 7 st stangselstolpar, 1 817 st stolpar for 
oppna godsvagnar och 489. o m s sll.gvaror. Kon· 
sumtionen av kt·eosotolja var 1 954 121 kg. 

I 
Prov frAn 
mottagning 

50 
6 

33 

11 
14 
8 

16 
3 

51 

17 
1 
3 

2 

7 

7 

4 

233 

I 
Bruksnpp
gifter 

156 
5-! 
16 

3 

8 
2 
2 
8 
3 
5 

41 

59 
1 
3 

10 
1 
1 

3 
29 

98 
10 
6 

1 
3 
2 
2 
3 
2 

23 

635 

I , nmma 

156 
5-l 
66 
89 
33 

21 
17 
14 
47 

6 
1-l 

<11 

110 
1 
3 

27 
2 
4 

94 
67 
19 
12 

98 
10 

6 

113 

38 
7 
6 
2 
3 
2 

23 

1.205 

398 

160 

11-! 

33 

192 

1H 

113 

81 

Enligt impregneringsavtal m ed G.A. Serlachius 
Ab samt Impregno Ab impregnerades vid olika 
impregneringsverk triivaror enligt foljande: 

Kolho 
Holjakka 
Impregno 

19 738 st - st 2 785.2 m 3 

103 176 & 3 046 I) 

31 436 >) - I) 610. 0 

Impregneringen kostade i m edeltal l 764 mk. / 
f- m 3 • 



Vid sAgen i Hankasalmi installdes sagningen 
pA. grund av Arsseme ter och roparationer frlin 
den 22 juli till den 23 augusti 1961. 

Ravarorna bar levererats genom Statsjarnva
garnas Branslebyra (V APO) enligt foljande: 
SAgstock . . . . . . . . . . . . . . 945 514. 18 kubikfot 
Slipersamnen ocb slipers-

amnen for vaxlar 8 749 
Timmerbehallningen fran 

fjolAret . . . . . . . . . . . . . . 54 597 . 6 3 ku bikfot 
Den fOrsagade stockmang-

den steg till . . . . . . . . . . 933 664. 9 2 

Sagningsresultatet . . . . . . 4 179 std 
Fran sAgen bar under ar 1961levererats sagade, 

ohyvlade braden, plankor, sparrar och bjalkar 
sammanlagt 2 429 std, stallning plankor 49.6 std, 

• 8 777 st sliprar, 32 816 st lastpallar, 13 565 st 
barrar for ledningsstolpar, 23 706 m 3 flis, 1 121 
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m" kutterspAn, timmer 25.7 std, hyvlade \"81'01' 

989.4 std, varav forutnatnnda la tpallarnas andel 
var 548.9 std, vagns tolpar 6 638 st samt 46.4 std 
klenvirke samt smarre partier biprodukter. 

Arbetarnas antal har varit i medeltal 96. Pro
duktion kommitten har sammantratt 5 gAnger. 

Vid Konnunsuo branntorvsanlaggning lyftes 
2 578 ton branntorv for eget bruk. I borjan av 
A.ret fanns det 1 466. 9 ton branntorv och i slu tet 
av Aret 1 425. 6 ton. Den egna konsumtionen samt 
forsaljningen var 2 619. a ton. Som biprotlukter 
Aides 1 242 m 3 torvstro. 

Torvbriketter fann i borjan av Aret i lager 
114. s ton. Under Aret tillverkades vid brikett
fabriken 6 807 . 1 ton torvbriketter. Den levererade 
mangden jamte egen konsumtion steg till 6 00. 6 

ton och i lager fanns 121.3 ton . Som rA.ii.InUe for 
torvbrikett tillverkades 6 500 ton frastonr. 

Fastigheternas och inventariernas kapitalviirde samt foriindringarna i dem under arets lopp 

Kapitalvii.rde 
l. l. 61 Okning 

Amorteringa.r 
och avskriv

ningar 

Kapitah"iirde 
31. 12. 61 

Arbetsmaskiner ................ . ... .. . 
Slipar . . ............. .. ...... . ...... . 
Kontors-, bostads- och vardbyggnader .. 
Fornidsbyggnaderna, Brik:ettfabrikema .. 
Byggnaderna vid impregneringsverken .. . 
Sagverket . . .. ...... . .... .. ... . ...... . 

37 660 714 
1 9 750 

15 481000 
5 739186 

43 091 431 
30 786 004 

975 892 4 387 320 
9 700 

479 300 
178 400 

1 269 400 
1 285 100 

34 294 286 
180 050 

15 001700 
5 560 786 

41 22 031 
29 500 904 

132 948 085 975 892 7 609 220 126 314 757 

V:(. TRAFIKEN 

Allmant 

Under verksamhetsaret grundades 50 nya tra
fikplatser, narnligen 49 haltpunkter och 1 hall
plats. Tva trafikplatser indrogs. PA grund av 
anclringar inom trafiken har 5 sjalvstandiga tra
fikplatser gjorts osjalv tandiga medan en osjalv-
tandig trafikplats blivit sjalvstandig. Tre obe

mannade trafikplatser bar upphojts till beman
nade osjii.lvstandiga trafikplat er medan en be
mannad osjalvstandig trafikplats andrats till obe
mannad. Utom ovannamnda forandringar bar 
trafikplatsens art andrats i fyra fall. En hAllplats 
har uppbojts till 4 klass station, tvA. 4 kl. stationer 
har degraderats till bil.llplat. er. En 4 kl. station 
har upphojts till tredje klass medan en 3 kl. 
station degraderats till fjarde klass. Vidare har 
medelst forfattningen nr. 132/62 retroaktivt fr. 

7 7513-63 

o.m. den I. 8. 1961 tio 4 kl. stationer hojts till 
3 klass, tre 3 kl. stationer till 2 klass och tvA 
2 kl. stationer till 1 klass stationer. 

Placeringen av fern haltpunkter bar andrats. 
Bandelen Taivalniska-Taivalkoski (2. 6 9 km) 

oppnades for allman trafik fr .o .m. den 1 december 
1961. 

I 14 fall har det beviljats specialtill. tand att 
tran. portera travaror avvikande frAn de gallande 
lastningsbestammelserna. 

Tidtabellerna och tagens gang 

Tidtabell 127 var i kraft till den 27 maj. Den 
blev dock i vis man andracl \.IDder varen lopp. 
Den I mars paborjades persontrafiken pa strac
korna Lahti-Lovisa och Kemijarvi-Kelloselka 
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med ralsbusstllg. P a den forra strackan insattes 
i daglig trafik tre och p! den senare tva M.gpar. 

Detta arrangemang foranledde att vis a gods
t gs samt persont!gens tidtabeller pa trackan 
Rovaniemi-Kemijarvi ii.ndrades. 

Den 2 maj trii.dde tidtabell 128, som jam
forelsevis litet avvek fran den foregaende tid
tabellen, i kraft. D et kan dock nii.mnas, att titget 
P 29 pa strackan Helsingfors-Abo utstracktes 
anda till Abo hamn dar taget kombinerade med 
bilfarjan •>Skandia•> till Norrtalje. For att uppna 
denna forbindels var man tvungen att gora ta
gets tidtabell tidigare, vilket ater foranledde At
skilliga tidtabell anclringar pa namnda stracka 
likaYal om pa strackan Hyvinge-Hango. 

Tidtabellerna for snii.lltagen mellan Helsingfors 
och Abo kunde aven goras nAgot snabbare tack 
vare att man i dessa tAg, i sta llet for Angloken 
och motorvagnarna Dm 4, borjade anvanda die-
ellok a v typen Hr 11. D en kraftiga dragkraften 

foranledcle aven, att weekend-tagparet P 27 /P 2 
mellan Helsingfors och Hango blev onodigt erne
dan de. s yagnar kunde frambefordras i tAgen P 35 
och P 30. 

Aven pa strackan Helsingfors- Tammerfors 
kunde man tack vare den forbattrade dragkraft
situationen indra weekend-taget P 97. D ess vag
nar frambefordrades med tAg P 53. 

l\1ellan Kouvola och St Michel indrogs sommar
snalltagen P 711/P 712. Pa strackan Kouvola
Yoiko ki indrogs pa vardagarna, forutom lor
dagarna. per ontagparet H 773/h 774 darfor, att 
man pA clenna stracka emotsag en sA stor okning 
av god -trafiken att antalet person tag maste 
minskas . 

Mellan Helsingfors och K erava insatt s pa lor
dagarna ett tagpar for transport av arbetare . 
Ralsbusstagen utokades pA strackan Karis-

jundeA med ett par, pa strackan Abo- alo med 
ett par. och med likalede ett par mellan Abo 
och Ny tad. For sonimartiden insattes snabba 
ral bussturer pA trackorna Imatra-Nyslott och 
Kontiomaki-J oensuu. Loktag omandrades till 
ralsbussar till ett sammanlagt varde av ca. 1600 
tagkilometer. Detta skedde delvis redan fore tid
tabellsskiftet. 

I godstrafiken fick man flere Hr 12 lok pa 
strackan Tammerfors-Seinajoki och lok av typen 
Vv 15 pa strackan • einajoki-Uleaborg. Detta 
gjorde, att tagens kortider blev snabbare. 

nder a ret gjordes i tidtabellerna Atskilliga 
forandringar. De blev aktuella delvis genom den 
nya dragkraftparken, delvis genom omanclring n 
av banorna och del vis pA. gnmd av trafiktekniska 

skal. SA.lunda andrades och utokades goclstagens 
tidtabeller pA. bandelen Pieksii.maki-Kouvola 
redan d n 1 juli emedan man ans!g de ursprung
liga tidtabellerna otillrackliga. 

D n 1 september andrades tid tabellerna fOr 
persontAgen mellan TorneA och Haparanda sA
lunda, att de battr kombinerade med Sveriges 
jarnvagars andrade tidtabeller. Samticligt kom 
man overens att namncla tAgturer under vinter
perioclen tillfalligt skulle koras med finska tAg 
emedan byggandet av vagtunneln i Torn A 
hindrade anvanclningen av svenska tag. 

I oktober ii.ndrades Ater tidtab Hen for tAg P 29 
pA strackan Helsingfors-Abo hamn darfor att 
avgAng tiden for den ovannamnda farjturen 
blev enare. Andringen foranledde aven vissa 
anch·a omlaggningar av tidtabellerna pa namnda , 
stracka och p! bandelen Hyvinge-Hango. 

Fr.o.m. den 1 november var man tvungen att 
lagga om tidtabellerna m llan Pieksamaki
Kouvola-Kotka em dan det pa dessa strackor 
i godstrafiken insattes nya die llok av typen 
Hr 12. Tack vare dessa lok kunde tidtabellerna 
goras snabbare . TA.gtru·ernas an tal okades ej. 

Den 1 december bl v tidtab lien for tAg H 703 , 
pa strackan Imatra-Nyslott tidigare varvid van
tetiden for resande fran tag P 1 blev nastan en 
timme kortare. Samtidigt andrades tidtabellerna 
for en del godstll.g mellan Kouvola och Imatra. 

Vintern 1961 var relativt snOfattig och mild, 
vilket foranledde att tAgtrafiken under vintern , 
var betydligt preci are an senare under sommaren 
dA de exceptionellt talrika banarbetena anda frAn 
maj mAnad nastan fram till arets slut astadkom 
an enliga forseningar inom trafiken. D e stor. ta 
storningarna int ri:i.ffade i sorda Finland dar man 
samtidigt utforde reparations- och ombyggnings
arbeten pA de starkt trafikerade strackorna Hel-
ingfors- Riihimaki, Riihimaki-Lahti, Tavaste

hus- Tammerfors och Hel ingfors- Kyrkslatt. 
Ralsbytet pA strackorna Gamlakarleby-Ylivieska 
och Ylivieska-Pyhasalmi fOranledde aven fOrse
ningar med vittgaende verkningar. 

Godstrafiken 

Ar 1961 lastades sammanlagt 1' 747' 126 vagnar 
medan. motsvarande antal aret innan var 1'773' 
310'. Minskningen var 26'184 vagnar eller 1. & %· 
DA transporten av jarnvagens eget gods minskat 
med 19'717 vagnar nedgick den kommersiella 
trafiken endast med 6'467 vagnar eller 0. ~ %· 
I Lahti , Kouvola, Joensuu och Jyvaskyla trafik-
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Laalat 
sammanlagt 

Okning ( + ) 
antal vagn. 

El.minskoing (- ) 
0(, 

Exportgod ........................ . .... . 
Importgods ............................. . 
Livsmedel .... . ......................... . 
Industriprodukter ....................... . 
Codsel och foder ....................... . 
Jord- och stenarter .......... . .......... . 
Travaror ............................... . 
Ovrigt gons ... . ..... . .. . ............... . 

431'789 
155'017 
42'638 

146'143 
41'357 

120'620 
239'385 

87'164 

+ 

+ 
+ 

+ 

11'016 + 2,6 
22'550 12,6 

168 + 0,4 
6'337 + 4,5 
3'642 8,1 

13'307 + 12,4 
6'784 2,7 
3'881 4 ., 

'-
1'264'113 0,4 

sektioner okade trafiken medan den minskade i 
de ovriga sektionerna. Enligt varuslag fordelade 
sig den kommersiella vagnslasttrafiken pd. fol
jande siitt: 

Under berattelsed.ret bar godstd.gens fardhas
tigbeter stigit nd.got emedan antalet sk. di.rekta 
tAg och di sellok okat inom godstrafiken. Vagn
parken omloppstid har salunda blivit snabbare 
ocb den var under berattelseaket i medeltal 4. o 
dygn efter att foregd. nde A.r ha varit 4. dygn. 
Omloppstiden var iir 1958 5. 2 dygn. D n har 
sAledes nn nedgatt med 0. o dygn, vilket innebar 
att man med nuvurande vagnbestAnd kan upplata 
t.ill lastning ca. 600 vagnar mera i dygnet an 
tidigare. XAgon namnvard vagnsbrist har det ej 
upptratt under aret, utan man har kunnat till
fredstalla Yagnsbehovet. 

Forkortandet av vagnarnas omloppstid beror 
huvudsakligast pa tagens ratta sammansattning. 
Detta forutsatter effektiva huvudrangeringsban
g!rdar. Under berattelseA.ret togs rangering ban
gardarna i einajoki och Riihimaki i bruk. Tyvarr 
har man ur Riihimaki bangard ej pa langt nar 
erhAllit beraknad effekt emedan rang ringsryggen 
saknar rangerbromsar. Da man nu ar tvungen 
att vid inbromsningen anvanda bromsskor maste 
rangeringstatheten minskas. Rang rryggen hojd 
forutsatter namligen rangerbromsar. 

Efter om godshanteringen genomgaende gjorts 
maskinell har man under berattel eAret fa t syn
nerlig vikt vid godsvagnarnas konstruktion. Den 
foraldrade materielen lampar sig ej for maskinell 
godshantering och vidare ar de gamla vagnarnas 
barighet for lag. Under berattelsearet bar det 
anskaffat olika vagntyper i experimentsyfte och 
d t ar pa basen av dessa man utvecklar de vagn
typer, om i framtiden kommer att byggas. 

Travarukranarna har under berattelsearet varit 
i flitig anva.ndning och deras lastningssiffror upp
gick till 10'005 vagnvarden. Kranarnas antal var 
7 varfor det i medeltal lastades ca. 1'430 vagnar 

per kran. Som lonsamhetsgrans hade man berak
nat 1'200 vagnar i aret. Under berattelsearet be
stalldes 9 nya kranar av vilka dock enda t Tornea 
25 tons kran blev klar under samma ar. For 
bantering av annat vagnslastgods fick man under 
Aret till 5 Demag mobilkranar. Deras samman
lagda antal vid Arets slut uppgick till 10. 

Under berattelsearet har rangeringstjanstgor
ingens timantal per da.g varit i medeltal 2640. 
vill{et ar l. 8 % mindre an foregaende ar. Timan
talet fordelade sig salunda, att det inom ban
gardsrangeringen i medeltal per dag anvfi.ndes 
2164 timmar och inom rangering tagtrafiken 476 
timmar. Under aret byggdes 4 nya spartraktorer. 

D t befordrade fraktstyckegodset steg till 
48'200 ton eller 83'900 ton mera an foregaende 

Ar, vilket innebar en okning med 10.9 %· Frakt
intiikterna var 3759.2 mmk. bkning var 570.4 
mmk eller 17. 8 %. Antalet hanteringsredskap var 
vid arets slut foljande: 168 gaffeltruckar, 660 
gaffelvagnar, 152'000 lastpallar och 11'800 bW'
ballar. At kunder hade man uthyrt 85'000 last
pallar och 2400 burpallar, vilkas hyresintakter 
uppgick till ca. 40 mmk. Arbetseffektiviteten har 
inom tyckegodshanteringen stigit 4 % jamfort 
med det foregaende Aret. 

Den ost1·a godssamtraf'iken 

Exporten fran Finland- Ar 1961 
sandes fran Finland per jarnvag till Sovjetunionen 
och vidare till nagot tredje land export-, transito
och andra dylika laster sammanlagt 39'889 vagn
varden. Foregaende ar var detta antal 33'331 
vagnvarden varfOr vAr export osterut under 
senaste ar okat med 6'558 vagnvarden. Salunda 
har den minskning av exporten per jarnvag till 
Sovjetunionen, vilken pagatt sedan ar 1957 nu 
avstannat. De storsta okningama noterades inom 
transporten av papper ( + 25'850), kartong 
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( + 2 120), pappersprodukter ( + 1 766), cellulo a 
( + 916) och olika slag maskiner ( + 722 vagn
varden). Exporten av sagat virke och pappersved 
var oforandrad. Exporten av kabelprodukter 
rninskade aven nagot (- 131). Det am.ma gallde 
sniokeriprodukterna {65). 

Exporttransporterna till tr dje lander okade 
till Polen ( + 408), Tjeckoslovakiet ( + 200), 
Bulgarian ( + 168) och Rumanien ( + 106). :\{ots
varande transporter minskade till ngern (- 968), 
Kina (- 34) och Iran (- 24) . 

Import en t i 11 Fin 1 and - At· 1961 
anlii.nde till Finland fran Sovjetunionen 
exportgods sammanlagt 53'127 vagnviirden. Ax 
1960 var motsvarande antal 54'548 varfor minsk
ningen uppgick till 1'421 vagnvarden. A.ven ar 

Aotalet overiAtna vagnviirdeu 

Griinsst. Finska I SRR-Forb. 

I I t I I t 

Vain.ik kaht . . ...... -I - 30 494 1 18 822 
::\fiirala .......... .. 

309 1 
- 9 895 2 5 6 

Jmatrankoski •••• 0. - - I -

1960 uppvisade i detta av eende en minskning 
jamfort med foregaende Ar (- 2 940 vagnviirden). 
Dock var vAr import osterifrAn Ar 1961 iinnu 
13'238 vagnviirden storre an exporten osterut. 

De storsta minskningarna intraffade inom 
transporten av foljande varuslag (i vagnviirden): 
foder (- 2 407), vete (- 2 171), stenkol (- 447), 
antracit (- 385), rAg (- 380), havre (- 21 ) och 
bigodsel (- 204). Importen av vissa varnslag 
sAsom jarn ( + 2 054), apatit ( + 541), petroleum 
( + 340), socl<er ( + 298) och salt ( + 269) okade. 

Som en belt ny importartikel transporterade 
till vArt land 2 153 vagnslaster jarnvagsrals. 

Antalet dagligen overlAtna och anlandna vag
nar, to1nvagnarna medraknade, fordelade sig At· 
1961 pa f61jande satt: 

Antalet a.nkon1na. vagnviirden 

Finska I SlUl-}'6rb. 

I Summa I I t I I t I ~ummn. 

49 316 1 _! - I 51 705 8 633 60 33 
12 4 l J 

309 1 
- 1422 - 1 422 

309 1 - - - 309 

Summa I _I 40 389 21 4o8 1 62 1o6 l 309 1 8 633 62 069 

I = lastade, t = tomma. 

I medeltal overlats per dag till 'ovjet
unionen over samtliga gransstationer sammanlagt 
169. 3 vagnvarden (Ar 1960 158. 2 6). Motsvarande 
tal for anlandna vagnar var 169. 2 (ar 1960 
158.0 1). Antalet resterade ryska vagnar i Fin
land uppgick per den 1. 1. 1961 till 1119 vagn
varden ocb per den 31. 12. 1961 till 1 082 vagn
varden , varfor re ten under Aret minskat med 
37 vagnvarden. 

Av gransstationerna iir Vainikkala fortfarande 
den livligast trafikerade. Av de overlatna ...-ag
narna fordelade ig 79 % pa Vainikkala, 20 % 
pA Niirala och 1 % pa Imatrankoski. Av de 
anlandna vagnarna kom 97 % over Vainikkala, 
2 % over Niirala ooh 1 % over Imatrankoski. 

Under ar 1961 anvandes finska vagnar endast 
for transport av runt virke med pendeltAg mel
Ian Imatrankoski och Svetogorsk (fd. Enso). 
Dessa transporter omfattade endast 309 
vagnslaster . 

Av SRR-forbundets vagnar hade vi i Finland 
ar 1961 i medeltal 1 285 vagnviircleJi per dag 

(Ar 1960 1 273 vagnvarden). Det minsta dagliga 
antalet var 643 och det storsta 2 218 vagnviirden. 

Vagntillgangen var under berattelsearet myc
ket ojiimn beroende pa importfluktuationerna. 
Tidvis, da importen var som st6rst, kunde tiU
gA.ngen vara storre an efterfragan varvid man var 
tvungen att returner a vagnarna to=a till ovjet
unionen . Detta gallde framforallt 4-axliga vag
nar mecl boga sidbraden. At dylika vagnar kw1de 
man ej pa langt nar alltid fa returla ter. De tackta 
vagnarna kunde darernot i allmanhet returnera 
lastade med exportgods. Efter om importen var 
mindre iin exporten var man for att tillgodoso 
exporttransporterna vagnsbebov tvungen att 
bestalla tomvagnar fran Sovjetunionen. Harvid 
kunde det uppsta svArigbeter eftersom man i 
Sovjetunionen ej alltid genast kunde uppbringa 
for Finland lampliga vagnar, dvs . vagna.r utru · 
tade med buffertar. 

Trots att ojamnheterna inom exporten och 
importen tidvi· Astadkom vagnsbrist. kuncl 
transporterna utforas utan torre fOrseningar. 



Biltrafiken 

OmfAnget av jiirnvagarnas biltransporter inom 
de olika verksamhetsomradena var, jamfort med 
foregAende A.r, i det narmaste oforandrat. Dock 
var man tvungen, att forutom den egna bilparken 
anvanda ig av tt trettiotal KTK bilar och andra 
privata yrkesbilister inom jarnvagen avhamt
nings- och hemtransporter. Detta b rodde pA., att 
man under berattelsearet var tvungen att ta ur 
trafik 54 kor- och reparationsodugliga bilar. De 
erhallna anslagen moj liggjorde ej tillriickliga ny
anskaffningar. 

Det var uttryckligen tack vare den atst1·amade 
materielsituationen som utvidgningen av trafiken 
inskrankte sig endast till det mest nodvandiga. 
Salunda intraffade inga forandringar inom 
trafiken pa passagerar-, gods- och distributions
linjerna. Daremot stravade man trots allt till att 
sa mycket som mojligt ytterligare utvidga den 
centrali ·erade hemtransportverksamheten. I Ke
rava och i Jokela pA.borjades centraliserad h em
transport fr.o.m. den l. 4. 1961. Vidare overgick 
man i Abo och Yasa, vilka orter tidigare haft k . 
egentlig hemtransport, till centraliserad hem
tran port den L 7. 1961. Centraliseringen i Abo 
omfattade aven Abo hamn Riintiimiiki och 
Kuppi trafih-platser. Pa motsvarande siitt ut
. triicktes den centraliserade hemtransporten i 
Vasa aven till Vasklot och Korsholm. 

Trafikavdelningens biltrafik omfattade vid 
yerksamhetsA.ret utgang 11 persontrafiklinjer till 
en sammanlagd liingd av 391 km, 18 godslinjer 
2'044 km, 49 distribution.slinjer av styckegods 
3'220 km amt 73 trafikplatser med hemtransport. 

Pa persontrafiklinjerna uppgick korkilomet
rarna till 1. s , inom hemtransporten till 4. o 7, 

pa distributionslinjema till 2. so och pa god lin
jerna till L s 5 eller ammanlagt till 9. 6 o miljoner 
kilometer. PA busslinjerna steg antalet resand 
till 1'994'000. Inom hemtransporten samt pa 
distributions- och godslinjerna befordrades inalles 
768'200 ton gods. Bruttointakterna frA.n person
trafiken uppgick till 115 miljoner och fran gods
trafiken till 870 eller sammanlagt till 985 mil
joner mark. Motsvarande bruttokostnader var 
inom persontrafiken 99 miljoner och inom gods
trafiken 823 eller ammanlagt 922 miljoner mark. 
Jamfort med foregAende Ar nedgick antalet kor
kilometer L 1 2 %· Daremot st.eg resandeantalet 
12.6 5 %, godsmiingden 2.1 s % och bruttointiik
terna 1. 1 s '}0 • Agon ko tnadsjamforelse med 
foregA.ende ar kan ej goras. Tidigare uppgjordes 
;;tatistikerna niimligen enbart pA basen av drift-
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kostnaderna medan statistiken for fjolaret base
rades pa bruttokostnaderna. 

Under beriittelsearet anskaffades 29 nya bilar, 
namligen 1 personbil. 3 bu sar och 25 lastbilar. 
PA motsvarande satt togs ur trafik och forsal
des 1 personbil, l buss, 52 lastbilar san~t 11 egent
liga slapvagnar. Matarielparken, som underlyder 
biltrafikens service- och reparationsverksamhet 
och till vilken iiven trafikavdelningens samtliga 
forbt·iinningsmotordrivna fordon och anliigg
ningar bor raknas, omfattade vid verksamhets
arets slut 19 personbilar, 28 hussar, 438 lastbilar. 
44 sliipvagnar, 101 utbytesvagnskorgar och -flak. 
168 truckar, 70 traktorer, 39 spArtraktorer, 15 
minilok och 10 kranar. 

Saknat och skadat gods 

Antalet inrapporterade fall av saknat och skadat 
gods steg frAn foregaende ar. 

Av gods, som tagits till befordran eller till 
forvaring ingick 4 874 antniilningar om att god et 
forkommit. Motsvarancle antal foregaende ar var 
3'653, vilket innebiir en okning med 33.4 %- Av 
niimnda fall uppklaracles 70.1 %- Utredningarna 
visade. att omlastningsskedet var orsaken till 960 
fall av salrnat gods medan utgivning skedet At 
mottagaren fororsakade 7 54 fall och avsand.nings
skedet 6 1 fall. Resten uppkorn pA grund av 
felaktig lossn.ing, lastning och annat dylikt. 

Gods, som tagits till befordring eller forvaring 
rapporterades i 160 fall stulet. Motsvarande an tal 
var foregAende Ar 102. Av stolderna uppldaracles 
11, eller 6. 9 %· 

ammanlagt inkom 16'713 anmalningar om 
att till befordring mottaget gods kadats. Aret. 
innan var motsvarande antal 16'137 varfor det 
intraffat en okning pA 3. 6 %-

Under YerksamhetsAret bolls i Helsingfors 9 
auktioner, vid vilka forsAldes outtaget eller over
blivet gods, som kvarblivit hos jamviigen. Anta
let forsiiljningar var sammanlagt 2'801. Motsva
rancle antal var foregt\ende Ar 7 och 2'069. Vidare 
gjordes pA olika trafikplatser 396 forsaljningar. 
Detta antal var ett Ar tidigare 316. 

Till juridiska by:ran insandes sammanlagt 
2'231 ersiittningsansprA.k for saknade, skadade 
och fordrojda for iindelser. Foregaende ar var 
detta antal 1937. Av ersattningsanspraken for
kastade den jm·idiska byran 350 stycken. De sam
man lagda er iittningssu=orna fordelade sig pro
centuellt pa foljandes satt: saknat gods (stolderna 
medriiknade) 9. s %, skadat. gods 30.2 %, vatten
, kadat god 45. 5 %. och tAgolyckor 14. 5 % -Total-
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beloppet av betalda ersattningar steg till 39'376' 
902 mark men edan man avdragit intakterna 
fran forsaljningen av outtaget och overblivet 
gods, vilka uppgick till 18'606'000, 1.""Varstar om 
slutgiltig summa 20'770'902 mark . Pa grund av 
otillriickliga anslag var den juridiska byrAn tvtm
gen att uppskjuta avgorandet av nllgra under 
verksamhetsaret inkorrma stora ersattningsan
sprak till l\,r 1962. Bruttosumman foregAende ar 
var 24'811'198 mark och motsvarande r st 
5'602'198 mark. 

A rrendeve1·ksamheten 

Under verksamhetsaret ingick. 115 avtal om 
jordlega, 8 avtal om huslega, 28 avtalso,-erforin-

gar, 3 avtal om ratt till hyrbilsstation, l avtal 
om skotsel av bekvamlighetsinrattning, 1 avtal 
om ratt att anvanda eget lokomotiv, 11 avtal om 
ratt att bedriva kioskverksamhet, 3 avtal om ratt 
till glassforsaljning, 2 avtal om ra.tt att inratta 
automater, 1 telefonkioskavtal, 1 avtal om ratt 
att utova barberarverksamhet, 1 avtal om fol'-
aljning i tag amt 4 avtal om ratt till lottfor

saljning. 
Vidare sande , i . amband med avtalen och om 

svar pA olika anhallanden, sammanlagt -!:2 skri
velser. 

Under samma tid uppsades 182 olika avtal. 

VII. T ARIFFER 

Alia Express- och fraktgodsfrakte1· samt res
godsavgifter hojdes genom forordningen (56/6 1) 
given den 27. 1. 1961 med 5 % fr.o.m. den 1. 2. 
1961. 

Inhemsk persontrafik 

Uppdebiteringen av persontrafik under ar 1961 
var 7 604 983 077 mark, ilket jamfort med fore
gl\,ende l\,r utvisar en okning av 746 723 077 mark. 

Ovannarrmda markbelopp har erhallits pa fol
jande satt: 

Resebiljetter: 6.927.506.670 :-
(tur-, tur- och retur-, manads-, distrikts- och riksdagsmannens-, skol- , arbetar-
manads-, allmanna tids-, huvudstads-, turist-, internationella-, bil-, si:i.llskaps-, 
familje-, ring-, konduktorscheckbiljetter och militartransporter) 
Ovriga persontrafikinkomster: 677.4 76.407 :-
(sovplats-, sittplats- och tillaggsbiljetter i snalltag. Resgods, godsuppbevaring, 
frammande inhemska trafikforetags biljetter. 6vriga inkomster.) 

7.604.9 3.077 :-

Forsaljningen av biljetter betjanande den egent
liga turisttrafiken: 

mark. Minskningen jamfort med foregaende ftr 
var 1 569 941 mark. 

Forsaljningen av ringbiljetter i alit 16 olika 
ringresor teg under berattelsearet till 31 012 059 

Forsaljningen av turistbiljetter var ...... . ............. . 
Forsaljningen av sii.llskapsbiljetter var .. .... ....... .. .. . 
Forsaljningen av familjebiljetter var .... . .. .. .......... . 
Forsaljningen av internationella biljetter var .. ... ...... . 
Forsaljningen av sovplatsbiljetter var .................. . 
Forsii.ljningen av sittplatsbiljetter var ....... . .... . ..... . 

76.948.344 :- okning 1. 724.344 :-
96.023.956 :- okning 259.056 :-

102.821.017 :- okning 6.758.017 :-
230.325.917 :- okning 44.557.917:-
308.223.545 :- okning 2 .724.545 :-
150.365.345 :- okning 9.800.345 :-



Jarnvagsreklam 

Under berattelseAret var reklamanslagets stor
lek 48 Mrnk, vilken summa omfattado ett en
gAngsanslag pA 5 Mmk for utgifter fororsakade 
av statsjarnvagarnas 100-arsjubileum. 

Forberedelserna for iubileumsaret 19 o 2 

Under berattelsearet hade forberedelserna for 
jubileumsAret en central stallning i reklamdivi
sionens arbete. Tva saker, namligen bildverket 
~Valtionrautatiet 1862-1962» ooh filmen full
bordades under bera.ttelsearet . Redaktionsarbetet 
pa bildverket fortsattes i effektivt samarbete med 

' forlii.ggaren Kirjayhtymii. oy och verkets for ta 
exemplar utkom fran tryckeriet under de 
sista dagarna av aret. - Filmingsarbetena pa 
jubileumsfilmen pagick annu under sommaren, 
men filmen blev fii.rdig del for del i september -
december enligt den planerade tidtabellen. 

Bestamningen av utstii.llningsomradet samt 
planlaggningsarbetena paborjades liksom ocksa 
valet av material for utstii.llningstaget. Maskin
avdelningen istandsatte vagnarna for utstall 
ningstaget, och snickararbetena for utstii.llningen 
borjade pa hosten. 

Planeringen av modelljii.rnvii.gen borjades pa 
varvintern och den egentliga konstrueringen i 
september tillsammans rued Modelljarnvii.gsklub
ben r.f. 

U tstiillningarna 

Under aret hade statsjii.rnvagarna sin avdel
ning vid Abo Mas a och Arbetseffektivitetsut
stallningen i Uleaborg samt en resebyrai •>Amerika 
i dag»- utstii.llningen i HeL'3ingfors. 

Tryckalster 

Jii.mte de sedvanliga vinter- och hostrabatt
hii.ftena trycktes ett ovanligt fint ringhafte pa 
tyska, franska och engelska och skickades i 
december till utlandet for att det skulle hinna 
beratta om statsjarnvagarnas jubileumsar i tid. 
Som en helt ny serie utkom >>Valtionrautateiden 
kuljetuskalusto•> (statsjarnvagarnas transportma
teriel), som omfattade Godsvagnarna, Drag
materielen och Personvagnarna. Den ronte stor 
efterfragan och upplagan tog snart slut . Likasa 

som nybet utdelades till kopare ay mAnads
biljett vid arsskiftet 61-62 en fickalmanack, 
som inneholl en kort historik och bilder. 
Under bera.ttelseAret kordes for forsta g.lngen i 
samarbete med Turistforeningen i Finland den 
s.k . tAghem-resan, for vilken reklamdivi>;ionen 
utgav en liten broschyr. 

For godstrafikens del rna namnas en ny, full
standigt rattad upplaga av >>VR autoliikenne•> 
-haftet. For ovrigt har reklamarbetet smidigt 
foljt de synpunkter, som framstii.llts a,· h·afik
ombudsman och transportbyran. 

Ov-riga dtgarder 

Annoseringen har foljt gamla beprovade linjer 
bade for person- och for godstrafikens del, fastan 
man pa grund av forberedelserna fot• jubileums
aret har varit tvungen att inskranka annonse
ringsbudgeten. Tidslniften Mot nya mAl -broschy
ren beslot man att inte alls, trycka eftersom 
jubileumsArskampanjen ger mer a public relation . 
Med tanke pa public relation-verksamheten i 
synnerhet mot ungdomen kom man overens med 
Nasta-tidskriften om en tii.vling, och taYlingen 
forsta del utgavs i december-numret. Tavlingen 
uppgjordes i den 100-ariga jii.rnvagens tecken. 
Till kretsen av public relation-verksamheten kan 
rii.knas ocksA resebiljettomslagen, som utdelas 
till vara resebyrakunder. ya upplagor togs 
bade av papp- och av platsomslagen. 

Inga forandringar har skett i den officiella 
annonseringen under berattelsearet. 

Internationell godstrafik 

V astlig samtrajik 

Under Aret utfardades 9 tillagg till r or
disk godstariff, omfattande andringar och 
kompletteringar till tariffen, vilka foranleddes 
bl.a. av inforandet av 20-tons klass pa svensk 
stracka, av tariffhojningen pa norsk striicka, av 
ii.ndringar i tullexpeditions- och hamnavgifter 
samt av andringar i stationernas expedierings att 
pa olika forvaltningars strackor. 

Ostlig samtrafik 

Till foljd av den i borjan av ar 1961 i Sov
jetunionen genomforda valutareformen och pa 
grund av, att Sovjetunionen onskade bringa i 
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ovet·ensstiimmelse med sina andra samtrafiksavtal 
och m d SMG -avtalet foreskrifterna i finsk-sov
jetry kt samtrafiksavtal, som giiller beriilrning 
och betalning av befordring - och andra avgifter, 
och pa grund av en mangd andringat· och komp
letteringar inforda i for Fin lands och ovjetunio
nen amtrafik gii1lande Tariff, Exp dierings
fOre. krifter och Jarnvagsgransfordrag, trycktes 
namnda handl ingar helt pi\. nytt och forordningen, 
inn hallande tariffavtalet, uppbii.vdes och ersattes 
med en ny. 

nder jarnviigskommitteernas overlii.ggningar i 
februari och september 1961 overenskom man 
m ecl r epresentanter for Sovjetunionens jarnva
gar om flere frll.gor angAende trafikens kotsel 
samt gransstationernas verksamhet . 

Int rnationell persontrafik 

Ov r den redan sommaren 1960 trafikeracle 
bAtlinjen Abo- Norrtalje pAbegyntes CIV under
tiilld samtrafik den 28 . 5. 1961, samtidigt som 

m fs 'kandia, Finlancls hittills storsta fartyg for 
befordran av bilar och passagerare, insatte i 
trafik. • ommartiden skottes trafiken med dag
liga turer, bosten och vintern tre ganger i veckan 
i varclera riktningen. Den egentliga samtrafiken 
omfattar till. vidare enda t biljettforsaljning mel
Ian Finland och Skandinavien . Till fOljd av den 
nya trafi.kfOrbindelsen steg passagerarantalet i 
vii ·tlig amtrafik Ar 1961 till nytt rekord. PA 
bAtlinjerna mellan Stockholm och Finland be
fordrades samroanlagt ca 465 000 resande. 

For nordiska rundtUTstrafikens del bor den 
fr .o.m. mars mAnad sll,lda nya ttu·en >>Norden 
runt pA 60 clagar•> uppmarksamma , vari ingAr 
4 resdagar i varje nordiskt land . Denna biljett 
synes clock icke haft viintad avsattning. 

B etriiffande de egentliga tariffbe tammelserna 
kan omnamnas, att fr. o . m . eptember rot nad en 
speciell ned ii.ttning triidde i kraft for det nor
di ka studerandeutbytet. tuderande och skol
eleve1·, om bedriver studier i ett annat nordiskt 
land an sitt bemland, erha.tler 50- 25 % ned-
attning pA de nordiska jarnvagarna och bAtlin

jerna. 
I ostlig persontrafik sanktes biljettpriserna be

tydligt. i borjan av Aret, dA valutareform genom
forde i , 'ovjetunionen. Trafiken iir fortfarande 
av relativt blygsam omfattning, men en vidar 
utvcckling av gruppreseturismen fran ovjetu
nionen till Finland och over Finland kan obser
vera . 

Till foljd av den internationella trafikens 
okning och eljest av den allt skarpare konkurren
sen om passagerare bar man vidtagit Atgarcler 
for att effektivi era statsjarnvagarnas resebyrA
verksamhet och fOr att lagga grunden till egent
liga resebyrAer i Abo, Tammerfors och UleAborg. 

G r a n k n i n g e n a v b e f o r d r i n g s
avgifter och uppbordsredovi 
ningar 

Kontrollbyran har under berat.telseAret enligt. 
faststallda be tammelser granskat prissattningen 
och redovi ·ningen av befordringsavgifterna i 
inhemsk trafik. Betraffande persontrafiken bar 
granskningen re ulterat i utskrivandet av 543 
kreditnotor till ett varde 794 645:- , 56 6verde
biteringar till ett varde av 97 791:- och 2209 
debetnotor till ett varde av 2 506 606:- . Be
traffande godstrafiken har utskrivits 157 kreclit
notor till ett varde av 159 970:- , 7882 overde
biteringar till ett varde a.v 34 690 778:- och 
12800 debetnotor till ett varde av 49 006 438:- . 
Vidare har medel 2808 remissor debiterats 
3 712 450:- . Felaktigheter i stationernas redo· 
, ·isningar bar foranl tt utskrivandet av 195 
balansbrev, medels vilka stationernas uppbords
redovisningar b ro nde pA felets art har kredi
terats resp . debiterats. Resekontrollorerna har pA 
trafikplatser och i re ebyt·Aer utfort 1103 g1·ansk
ningar av ka or och biljettforrAd. 

Jarnvagsstatistik 
Publikationen •>Jarnvagsstatistik for ar 1959; 

Arspublikation (F.O .. XX)•> utkom i februari 
196 1. Under berattelseAret uppgjordes publika
tionen •>Jarnvag statistik for Ar 1960; Arspubli
kation (F.O .. XX)•> manuskript. Publikationen 
••Statsjarnvagarna; mllnadsstatistilo utkom for 
tiden september 1960 - augusti 1961. 

Under berattelseAret blev foljande grundsta
tistiker fardiga: god trafikstatistik for Ar 1960 i 
maj 1961, persontrafikstatistik for Ar 1960 i maj 
1961 och tAgtrafikstatistil{ fOr Ar 1960 i april196l. 
Omedelbart efter det att ovan narnnda statistiker 
blivit fardiga, borjade man uppgora grw1.d ta
tistikerna for ar 1961. 

For tariffpolitiken. behov uppgjordes for Ar 
1960 statist.ik over vagnsla godstrafiken enligt 
godsslag och enligt avstAndsgrupper, vilken sta
tistik uppstalldes i form av lwrtsystem. 



For Internationella Jarnvagsforbundet (Union 
Internationale des Chemins de fer) uppgjordes 
arsstatistik for ar 1960, 4 kvarttalsstatistiker och 
produ1..-tivitetsstati tik. Darutover uppgjordes 
kilda internationella statistiker och utredningar. 
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Forutom de tidigare namnda uppgjordes ett 
flertal statistiska utredningar for jarnvagsmyn
digheterna och for myndigheterna i staten.s ovriga 
verk samt aven for enskilda forskare. 

VIII. PERSONALEN 

Personalen. Varje avdelnings personalantal i ars, framgar av nedanstaende tabelJ: 
medeltal l.mder Ar 1961 jamfort med foregAende 

Extra iUbetare I Ordinaxie peroonal persona-l approximativL Summa 

1 196o I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 

Centralforvaltningen .... . . 535 548 176 181 101 114 12 843 
Linjeforvaltningen .. .. .... 14 018 13 997 5 701 5 881 12 719 13 017 32 438 32 895 

Diimv: 
Ekonomiavdelningen ..... . 67 65 91 95 12 15 170 175 
Ban I) ... .. 1151 1 153 54 62 6 742 6 935 7 947 150 
Mas kin » ..... 4 290 4 385 1969 1925 4 558 4 686 10 817 10 996 
Forrads I) .... . 159 165 131 126 792 736 1082 1027 
Trafik I) ..... 8 351 8 229 3 456 3 673 615 645 12 422 12 547 
Central- och Linjeforvalt. 

33 250 1 tillsammans J) ••.• . •• 0. 14 553 14 545 5 77 6 062 12 820 13131 33 738 
Jarnviigsbyggnadsavdelnin-

1875 gen 2) . ....... . ...... . 61 50 154 144 1552 2 090 1 1746 

14 614 1 14 595 1 6 031 1 6 206 1 14 695 1 H 683 1 35 340 33 484 

l) Jarvii.gsbyggnadsavdelningen icke medtagen 
2) Central- och linjefonraltningen 

Socialverksamhet. Socialverksamheten vid jarn
vagsverket fortsatte under berattelseAret sAsom 
tidigare dA socialverksamheten dar till storsta 
delen ar lagstadgad. Jarnvagsstyrelsens social 
vards sektion har for sin del i egenskap av arbets
givare overvakat och lett forverkligandet av den 
mangsidiga socialverksamheten och i huvudsak 
kott den frivilliga sektorn. 

Mer an forut faste man avseende pa skotseln. 
av relationerna inom verket. Detta var speciellt 
aktuellt pA grund av att 100-arsjubileumsaret 
narmada sig, vilket har beaktats inom skotseln 
av den frivilliga ocialverksamheten nastan pa 
a1la dess sektorer . Dessutom har ocialvardss k· 
tionens personal kommit att utfora p lanerings· 
ocb organisationsuppgifter foT jubileumsaret. 

Bekladnadsvarden har begransats endast till 
gemensamt anskaffande av tjanstedrakter, erne
dan den personal som ar tvungen att anvanda 

7513-63 

tjanstedrakt nufOrtiden sjalv utan svltrigbeter 
kan skaffa sig dem i bekladnadsaffii;rerna. Pa 
grund av den prisnedsii.ttning som gemen amma 
bestallningar for med sig bar man dock i de avtal 
som ror bestallningar forsokt gora det mojligt 
for personalen att aret om bestalla driikter till 
nedsatt pris . PI\ basen av dessa avtal tillverkades 
2 500 st olika tjanstedrakter. 

For tillfalliga inkvarteringsbehov, vilka fOre
kommer pa fardiga banor, har inrattningen ett 
tjugotal inkvarteringsvagnar. Dessa har man 
varit tvungen att anvanda for inkvartering av 
bestamd personal pA frii.mmande orter. 

Inkvartering tjan ten vid jarnvag~ byggna

derna har fortsattningsvis utvecklats. Fabriks
tillve.rkade, med meda1· forsedda vagnar och m.on· 
terbara baracker har anskaffats och n1an har 
gjort forsok att nedbringa kostnaderna fot' famil
jeinkvartering. 10 st. familjebostad barack r 
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be ta nde av tva d Jar m ed tvA rum i var bestall
des till. Erfarenheterna av dessa bostader bar 
varit ojamna och motstridiga. 

Provianteringsskotseln pA fardiga banor bar 
begransats till underball av b ebovligt utrymme 
for matserveringar pa arbetsplatserna, uppgo 
rand av avtal for ko thAll ocb kontroll av matens 
k valitet. D en mast betydande andringen av mat
salar kedde i Helsingfor dar en ny restaurang 
med kok blev fardig i stations - ocb administra
tion byggnad n , matsalarna anvandes aven for 
klubbverk samhet. Kostballen skotes for det m esta 
av privata a.ffarsforetag, men ocksa av andelslag. 

Provianteringen for banbyggnadernas inkvarte
r ingscentra bar fortsattningsvis omhanderhafts 
av datens Forplagningscentra. Matserveringar
nas Jon amhet har aven under det gAngna Arer 
varit pA den samre sidan. Datta fororsakas till 
stor del av, att mAnga arbetare, nastan utan 

Asunto Oy Veturi Helslligfors 
Rauta-Tulli 
Vespertie 5 » 
Haapakoto Haapamaki 

P a motsvarande satt bl v radhus fardiga: 

tmdantag stamarbetarna, tillreder sin mat sjalva 
eller gruppvis. 

Jarnvii.gspersonalen ja lvstandiga bostadspro
duktion bar fortsatt livligt pa b ela bannatet. 
D atta b eror forutom pA den fortgtiende bostads
bristen i de storsta staderna, aven pA behovet 
av rymligare bosta der. Aven minskningen av 
verkets hyresbostader fororsakar bostadsbehov. 
Forsvarande faktorer ifraga om denna verksam
het bar varit de i kraft varande bestammelserna 
i aravalagstadgandena samt det skarpta laget pA 
tomtfronten ifraga om H elsingfors. Byggnads 
kostnaderna for jarnvagsmannens aktiegardar 
bar vari t 40 000- 4 7 000 mk/m 2 beroende pA 
byggnadens storlek, tomtens slag rom., vilka pris 
bor anses skaliga. For foljande bolag bar arava 
vli.ningshus blivit fardiga under ocialvardssek
tionens ledning: 

( andas) 9 669 m 3 56 bost . 
16 520 * 66 

2 600 * 12 
3 725 >) 18 

ammanlagt 32 505 >) 152 

As unto Oy Pielisenranta J oensuu 9 110 m 3 35 bost. 8 huH 
)) Etelarinne Rovaniemi 7 785 )) 25 5 

Intr set for radhusbyggen bar okat speciellt 
bland sAdana jarnvagsman vilkas familjer vaxer 
eller av andra skal ar i bebov av stOrre bostader. 
Ett hinder for igangsattandet av nya radhusfo
retag har varit bristen pa tomter till lampligt 
pris. 

De viktigaste atgarderna agnade att stOda 
personalens egnahemsverksamhet bar varit ans
kaffandet av jordomraden, d era iordningstal
lande for att uthyras som egnabemstomter, ut
delande av ritningar for egnahem till bagade 
byggare ocb radgivning i anslutning harmed. 
Overvakningen av anvii.ndningen avIan som tidi
gare beviljats jarnvii.gsman for bostader ocb 
egnah em bar effektiviserats. 

I Riibimaki koptes 5. s ba jordomrade for egna
hem. For detta och for nAgra andra egnabems
omrtiden bar anballits om faststii.llande av stads
plan , varefter omrAdena kan iordningstallas och 
tomterna hyras ut till hugade spekulanter. PA 

Sammanlagt 16 895 •> 60 13 
umma vanings- och radhus 49 400 m 3 212 bost. 

flare orter forekommer d e t ja1·nvagsman som ar 
hagade att bygga antingen egnabems- eller radhu 
pA egen eller byrd tomt. Forberedande iitgarder 
bar vidtagits for anskaffande av tomter At dam. 

Vissa arrendeomrtidens inlosande pa Sand.kulla 
egnabemsomriide for 37 arrendatorers tomtinlos 
ning blev avgjort ocb infordes i jordregistret den 
15. 12. 1961. Aven i Kontiomaki och Hyvinge 
blir snart ett liknande inlosningsforfarande av
gj ort for sammanlagt 3 5 tomter. 

For niigra redan ibruktagna egnabemstyper bar 
man anskaffat ritningar for vatten-, avlopps
ocb elledningar. For att underlatta framstall 
ningen av en ny egnabemstyp som utarbetats 
for byggarna, tryckte en broscbyr i vilken namn
des de viktigaste fakta rorande varje planering. 

om foljd av gjorda forfragningar bar jarnvag · 
styrelsen beslutat mot avgift overlAta At utomsta
ende typritningar av VR ritningarna 7- 14. Den 
byggnadsverksamhet som hot· till socialvards-



sektionens arbete var under berattelseAret tam
ligen livlig ty for denna verk. ·amhet hade man 
till sitt forfogande ett stone anslag. Man har fast 
arskild uppmarksamhet pa uppmatandet av de 

egentliga socialvArdsutrymrnena och sA-lunda har 
man for alla olika parters del kommit till ett 
tillfredsstallande resultat. Nybyggnadernas in
Lemmande i vidstracktare projekt mm. fordrojer 
do k i manga fall ocksa byggandet av t.o.m. 
mindre socialutrymmen. 

For olika byggnadsarbeten (arbet - och social
utrymmen for olika avdelningar, vatten- och av
lopp ledningar, bostads- och bastubyggnader 
samt vissa avdelningars gemensamma byggna
der) anvii.ndes under bera.ttelsearet 676 mmk 
re ervationsanslag samt 50 mmk sysselsattnings
anslag, varigenom man Astadkommit anmark
ning varda forbattringar i personalens arbets
och ·ocialvArdsutrymrnen. D enna sektors arbets-

1961 

Olyck sfallens 

an tal I tiithet I dOd a 

ammanlagt .. . ...... . ... 
i tjiinsteforh. . ... . ... . ... 
i arbetsavt. forh. •• 0 • • ••• 

Ban ektionerna ... . ... . .. 
Ma ltinavdelningen ... . ... 
'frafik )) ....... 
Forrii.ds » . . ..... 
Banbyggnadsa.vdeln . .. . . .. 

1 Centralforv. + ekonomi avd 

Maskinsel.:tionerna ........ , 
Verkstaderna. och clverkst. 

4130 
1717 
2 413 

1087 
1201 
1436 

132 
255 

19 

517 1 
684 

116 
83 

164 

138 1 
109 
114 
129 
146 
19 

78 1 157 

Ovannii.mnda olycksfallsfrekvenstal ar jamfor
bara med andra i Finlands officiella statistik fore
kommande tal fran den ovriga industrin, och som 
b raknas ungefar enligt samma grunder. Antalet 
arbet dagar som gick forlorade steg till 147 659 
till vilket tal har fogats de arbetsdagar som for
lorats genom dem sorn dott genom olycksfall 
(14 x 6 000). 1\fotsvarande tal var for Ar 1960, 
151 471 och for Ar 1959, 147 552 forlorade arbets
dagar. Forlorade a.rbetsdagar per anstii.lld vid 
jarnvagarna var 4. 2, foregaende ar 4. 3 (1960) och 
och 4. 2 (1959) och per olycksfall 25.5 (26. 7 och 
27 . 6). Vid utrii.knandet av de senast givna siff
rorna bar man beaktat alia de arbetsolycksfall 
som fordrat skotsel , under ar 1961 steg dessa fall 
till 5 786. 

14 
1 

13 

10 
3 

-
-
1 

-
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fait fordrar annu under de narmaste il.ren en mAL
medveten och utbredd byggnadsverksamhet, sa 
att de ifrAgavarande utrymmena kan fAs i sAdant 
skick som arbet skyddslagen fordrar. 

Olycksfallen vid tatsjarnvagarna visar en 
svag okning (3 . s %) jamfort med motsvarande 
tal for foregAende Ar, sAsom aven i olycksfalls
statistiken for den ovriga industrin. Trafiksek
tionerna . motsvarande proportionella okning 
frAn sena te Ar var 12 %· For de ovriga avdel
ningarnas del var talen lika hoga som foregAende 
Ar eller ni\got lagre. Olycksfallens antal som slu
tade med doden nedgick med ett. Nedan ti\ende 
tabell utvisar de olycksfall som fororsakat for
lust av minst fyra arbet dagar under Aren 1959-
1961 samt olycksfallstii.theten for de olika avdel
ningarna per tusen Arsarbetare. 

Tabell over olycksfall som fororsakat forlust 
av roinst fyra arbetsdagar Aren 1951- 1959 : 

1960 

Olycksfallens 

an tal I 
3 978 
1653 
2 325 

1049 1 
1166 
1281 

142 
328 
12 

595 1 
571 

tiithet I 
113 
80 

159 

144 
107 
103 
135 
142 
-

89 1 133 

dlida 

15 
5 

10 

8 
2 
2 

-
2 
I I 

1959 

Olycksfallens 

an tal I 
3 604 
1 612 
1992 

894 
1047 
1244 

141 
260 
18 

543 1 
504 

tiithet I 
104 
97 

141 

118 
99 

100 
122 
136 1 

19 

84 1 
119 

dOd a 

15 
6 
9 

7 
3 
3 

-
1 
1 

2 
1 

De arbetsskyddskomm.itteer som finns pA tra
fik- och arbetsplatserna har regelbundet hAllit 
sina moten och for sina egna arb t platsers del 
avhjii.lpt sadana brister och missforhAllanden som 
hotar arbetssakerheten. Man har gjort flere ins
pektionsre or till savii.l linjeforvaltningens som 
banbyggnadernas arbetsplatser, man har gett 
direktiv och rad i arbet kyddsfragor amt sant 
upplysning mat rial soro beror detta omrade. Vid 
nAgra kurser bolls forelasningar om arbet skydds
fragor och om tillaropning av arbetsskyddslagen. 
TiU arbetsskyddskomroitteerna har man bestii.llt 
Tapaturmatorjunta tidning •>Varokeino», som 
aven sandes till a lia sektionerns. verkstii.ders, 
depaers m .fl. expeditioner. 
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I tecknet av statsjii.rnvagarnas jubileumsar bor
jade man den 1 oktober en arbetsskyddskampanj 
som skall racka ett ar, till vilk n hor bl.a. en 
for bela personalen amnad fragetavling med 
arbets kyddsmotiv samt en tavling i arbetsskydds
.ideer, i dessa bada tavlingar utdelas vardefu1Ja 
personliga pris . I samband med denna arbets
skyddsoffensiv trycktes i slutet av aret nya var
ning bilder med jarnvagsmotiv, som skulle delas 
ut under nasta ar. 

Jarnvagsper ·onalens fritidssysselsattningsverk
samhet bar under aret blivit livligare pa alia olika 
sys elsattning omraden. 100-arsjubileet som nar
mar sig har starkt inverkat pa verksamheten och 
personalens hobbyorganisationer bar haft en tam
ligen stor del i anordnandet av program for olika 
fest r. Alldel s sarskilt har jubileumsaret tryckt 
sin pragel pa klir rnas och orkestrarnas verk
samhet. 

Pi\. vintern 1961 blev den av socialsektionen 
iordningstallda· f ilmen >>Ei pelkastaan leivastii.>> 
fardig, den presenterar jarnvagsmannens kultu
r lla och artisti. ka fritidsverksarnhet. Denna film 
i tva delar ar en 40 min. fargfilm amnad att 
forevi as huvudsakligast inom jarnvagsmanna
kretsar. 

Pa Vuokatti utfarsscentrum bolls under Ar 1961 
forelasnings- och avkopplingsdagar, musik- och 
rekreations- samt hobbydagar, vilka sistnamnda 
var de forsta i sitt slag och i samband med vilka 
aven anordnades en utstallning av hobbyarbeten. 
Tillsammans med Jarnvagsmannens Kristl iga 
forening bar socialsektionen anordnat samman
lagt 18 kyrkliga fester pa olika hAll av bannatet. 

I underst6d beviljades 3 595 000 mk for Cent
ralen for jarnvagsmannens intellektuella fritids
sysselsattnillg (RHHK) och andra motsvarande 
klubbar samt i semesterunderstod At 140 jarn
vagsfami ljer sammanlagt 815 405 mk, pA samma 

grunder som tidigare och aven under andra tider 
an om ommaren. 

Arbetet for att utveckla jarnvagspersonalens 
sport- ocb idrottsverk amhet har utforts av jarn
vagsstyrelsen socialsektion i samarbete med det . 
harfor till atta R Urheilutoilnikunta pa tidigare 
vedertaget satt . Medlemsantalet i namnda kom
mitte andrades und r Ar 1961 till 16. Som organ 
for skotseln av den lokala idrottsverksamheten 
fungerade VR Urbei lus 10 kretsar och 42 om
raden. Sammanlagt 1 079 olika tavlingar anord
nades pa olika orter. Deltagarantalet i des ·a tav
lingar var 12 954. Maste1·skapstiivlingar anord
nades i 15 sportgrenar, i vilkas personliga grenar 
deltog 598 sportsman och i laggrenar 36 lag. 
21 163 personer deltog i 3 378 tranings-, radgiv
nings- och upplysningsmoten. Kurs- ocb lag r- 1 

verksamheten bar framst forekomm it pa Vuokatti 
och Pyhatunturi utfiirdscentra. Sammanlagt 
anordnades 22 lager i vilka 583 personer deltog. 

Jarnvagsmannens Internationella Sportfor
bunds (U IC) . kidmasterskapstavlinga1· bolls pt\ 
Vuokatti utni.rdscentrum. 116 utlandska delta
gare var med, ocb de representerade ll olika 
nationel·. Vart lands jamvagsman deltog dessu- ' 
tom i internat ionella ocb nordiska jarnvagsman
natavlingar i simning bordstennis samt fotboll 
och bandy . 

Reservering av p latser for utfarder och semes
ter bar okat betydligt. Vuokatti utfard centrum 
hade 11 502 varddygn ocb Pyhatunturi utfard -
centrum 3 287. Aven andra jarnvagsmannas -
mesterorter hade okat antal varddygn, i medeltal 
18 %· Sammanlagt steg semester p latsernas vard
dygn till32 554. Den i Italien. andra Aret verkande 

mesteranlaggningen for F'inlands jarnvagsmiin 
vid R iva del Sole bar varit efter. okt, dess vard
dygn steg till 1 264. 

IX. OLYCKSHANDELSER 

Antalet trafikolyckor unde1· ar 1961 och under p rsober framgar av foljande tabell: 
foregAende Ar, samt antalet dodade och skadade 

1960 
1961 

Antal 
oirckor 

289 
340 

Kolli-
sioner 

22 
24 

Overl<oruingar 

vid p ian I pA annan 
korsning plats 

125 
145 

57 
68 

UrspAr-
ningar 

41 
45 

Andra 
orsaker 

44 
5 

I 
I 
' 

DMa 

88 
103 

'kadade 

50 
33 
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X. DET EKONOMISKA LAGET. 

tatsjiirnviigarnas kapitalviirde ar 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 373 875 676 
Under ar 1961 har tillkommit: 

Enligt bokforingen utgjorde kapitalviirdet av 
statsjiirnviigarnas fiirdiga banor vid utglingen av 

Viirdet av nybyggnader ......................... ... ........ . .... . 
Viirdet av ny rullande materiel . .. ....... . ....................... . 

8 371 942 681 
7 307 139 195 

Viird t av nya arbetsmaskiner (frAnriiknat arbetsmaskinerna vid jarn-
viigsbyggnaderna samt bruksinventarierna) ...................... . 

Hiirifran avgar for ar 1961: 
Under Aret har avskrivits: 
PA vardet av fastigheter ................. . ....................... . 

•> •> •> arbetsmaskiner .. .... ........................ . ...... . 
» » >> rullande materiel . ... .. . ................... ......... . 

Under Aret har amorterats: 
PA viirdet av fa tigheter . . ................... . . .. .. .... ........ .. . 

t * » arbet ma kiner ..................................... . 
~ » •> rullande materiel ..... . .. ...... ........ .... ..... .... . 

Kapitalvardet av statsjiirnviigarnas fii.rdiga banor utgjorde salunda vid 
utgAngen av Ar 1961 ...................................... . ... . 

Hiirtill bor liiggas de nya banbyggnadernas fa tighetsviirde, inalles .. . 
. Hela kapitalviirdet utgjorde sA.lunda vid utgA.ngen av Ar 1961 1) .... . 

621 207 211 16300289087 
94674164763 

13 895 369 
44 288 904 
31 808 632 

794 213 400 
279 422 500 
704 082 500 1867711305 

9280645345 
28116140233 

120922593691 

Av cle fiirdiga banornas kapitalvarde belopte 
sig pli fastigheter 54 319 624 819 mk, pA rullande 
materiel 34 45 804 920 mk och pA arbet ma ki
ner 3 641 023 719 mk, eller procentuellt resp. 58. 
53. 37.55 och 3. 92. 

Statsjiirnviigarnas inkomster 

bor avdragas utbetalningar till friimmande jiirn
viigar m.fl. samt restitutioner till jiirnviigens 
trafikanter sammanlagt 1 140 031 252 mk, varfor 
for reclogorelsefu:et AterstAr som s lutlig nettoin
komst 35 686 032 634 mk. Da foregaende Ars 
nettoinkomst steg till 34 455 652 192 mk har 
inkomsterna okat rued 1 230 380 442 mk eller 
med 3.o7 %· 

Statsjarnviigarnas bruttoinkomster steg Ar 
1961 till 36 826 063 886 mk. FrAn denna su=a 

PA olika huvudgrupper fOrdelar ig de slutliga 
inkomsterna under /hen 1959- 1961 pA foljande 
satt: 

I Okniog Ar 1961 
dr 1961 At 1960 Ar 1959 jlimfort med Ar 1960 

lnkomst ens art 

mk I % mk mk I mk I % 

Persontrafikinkornster 7256117131 20.33 6 626 057 5 1 6 447 588 250 630 059 550 9.50 
Godstrafikinkomster ... 24 818 011 251 69.55 23 171 952 669 20 509 741 650 1 646 058 582 7.10 
(:)vriga trafikinkomster 646 367 621 1.81 539 548 261 472 768 610 106 819 360 19.79 
Telegrafinkomster ..... 1155 128 0.01 1404 058 1 654 188 - 248 930 -1'7.72 
Inkomst av automobi l-

trafiken ............ - 989 467 008 916 815 853 - -
Ersattning for post be-

fordringen ..... ... .. 610 000 000 1. 71 610 000 000 500 018 630 -
Diverse inkomster .... 1243 982 507 3.<18 1303 211366 1130 669 724 - 59 228 859 - 4.54 
Ersattning for rabatt-

transporter ......... 1110 398 996 3.11 1214 011249 905 618 406 -103 612 253 - 8.53 

Summa I 36 686 032 634 1 100.00 I 34 466 662 192 1 30 884 876 311 1 1 230 380 442 1 3.G7 
1 ) Hiiri ingar inte bruksiuventarierna, vilkas viirde vid reclogorel earets slut utgjorde 926 612 584 mk. 
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tatsjarnvi;i,garnas utgifter Utgiftsprocenten, clvs. procentforhA.llandet mel
Jan utgifter och inkomster utgjorde A.r 1961 100.61 
A.r 1960 var den 98.oo och A.r 1959 101.26. 

Utgifterna for statsjarnvagarnas forvaltning, 
underh1Ul och trafikering uppgick A.r 1961 till 
35 903 911 138 mk. Foregltende A.rs utgifter var 
33 769 768 808 mk, varfor utgifterna utvisade en 
okning med 2 134 142 330 mk eller 6. 3 2 %· 

Jarnvag styrelsens utgifter utgjorcle A.r 1961 
993 201 049 mk och linjefOrvaltningens utgifter 
34 910 710 089 mk eller i proc nt av utgifternas 
totalbelopp resp. 2.77 och 97.23 %· 

Jamforda med foregltende A.r fordelar ig utgif
terna pA. de olika momenten pA. foljande satt: 

tgiftens art 

I
I Utgifter; mark ------' -0-kw_·_ng-el-le_r _m_l~ns_k_ru_·n_g_A_r_. __ ~ ,_<-> dr 1961 

Ar 1961 I Ar 1960 mk I % 

J ~r~iigsstyrelsen 
Avlonmgar ....... . .. . ....... . ........... . .. 
Extra personalens arvoden • • •• 0 • ••••••• 0 •• 0. 

Vikariatsarvoden . ........... . .. . .......... . . 
Resekostnader .............................. 
Ordinarie pensioner och ti(ligare bevilj extra pens. 
Yrkesundervisningen ... . .... . .... . ... . ...... 
Generaldirektorens disposition medel . ......... 
Vii.rme, lyse, vatten och renhaJining ....... . .. 
Tryckningskostnader ........................ 
Diverse utgifter ••••••••••• 0 •• •••••••• • ••••• 

Trafikekonomiska forskningsorganet ......... . 
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 

barnbidrags och folkpensionspremier .. . ..... 

Summa 

J iirnviigens linjeforvaltning och driftutgifter 
Pe~s.onalutgifter 
Avlonmgar ........ . ....................... . 
Arvoden at extra personal och arbetskraft ... . 
Vikariatsarvoden . . ......... . ......... . ... . . 
Tjanstgoringspengar och premier for inbesparade 

fomOdenheter ersattning for overtidsarbete och 
sonda.gsarbete, tillaggsarvode at tii.gexpeditorer 

Resekostnader, dagtntktamenten och ersattningar 
for flyttningskostnader ............ . ...... . 

Ordinaria pensioner och tidigare bevilj. extra 
pens .................................... . 

Extra pensioner beviljade ar 1960 .......... . 
Statsjarnvagarnas andel till familjepensions-

fonden och begravning hjii.lp ........ . .... . . 
kadestiind for olycksfall .... . .............. . 

tlvriga vardutgifter ............. . .......... . 

lnventarier och driftmaterialier 
Driftinventarier deras underhitll och inventering 

~~~;~e d~tlt~~te~~~ll~~ ·~~h 'eli~~~;~ ~~~k~~~g·: I 

493 770 860 
208100 548 

3 387 611 
16 644 414 

118 490175 
13 11708 

200 000 
12 377 459 

3 000 000 
85 894 541 

5 723 328 

31800 405 

993 201 0491 

9 899 738 347 
2 649 338 270 

544 486 927 

1 770 877 487 

1 0 230 653 

2 768 077 473 
3172 900 

721416 085 
180 906 750 

30 631790 

123 712 984 
3 426 910 8 8 

742 059116 

453106 420 
183 333 800 

3 470 523 -
15 054 858 

102 379 850 
11998118 

75 000 
12 362 720 

3 000 000 
74 445 247 

5 742 927 -

29 458 373 

894 427 836 + 
-
+ 

9 272 911689 
2 403 857167 

447 331 587 

1 555 198 195 

124 998 448 

2 493 800 382 
4 920100 -

670 294 465 
175 030172 

26 048 428 

88 552 017 
3 682 367 065 -

654 811069 

40 664 440 
24 766 748 

82 912 
1589 556 

16110 325 
1813 590 

125 000 
14 739 

-
11449 294 

19 599 

2 342 032 

98 875 724 
102 511 

98 773 213 

626 826 658 
245 481103 

97 155 340 

215 679 292 

55 232 205 

274 277 091 
1747 200 

51121 620 
5 876 578 
4 583 362 

35 160 967 
255 456177 

98 248 047 

.07 
13.61 

- 2.39 
10.56 
15.74 
15.12 

166.67 
0.12 

15.38 
- 0.34 

7.95 

l1.04c 

6. 76 
10.21 
21.72 

13. 7 

44.19 

11.00 
- 35.51 

7.63 
3.36 

17.59 

39.71 
- 6.94. 

13.32 
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Okning eller minskning 'Gtgifter i mark 

"tgiftcns art 

Bana och byggnader 
Underhlll av bana, banomnide samt byggnader 
Underhall av anHiggningar for elektrisk drift 

jamte ledningar for sta rkstrom, telegraf och 
telefon ....... .. ......................... . 

Rorlig materiel 
Underhall av rullande materiel, arbetsmaskiner 

Ar 1961 1 Ar 1960 

4 004 508 717 3 812 123 161 

92 712143 86 523 610 

och maskinella anordningar . . . . . . . . . . . . . . . . 3 964 793 278 3 714 208 814 
Ersiittning for bega.gnande av frammande rul-

lande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 054 932 27 670 757 

Ovriga sakutgifter 
Tryckningskostnader ............... . ....... . 
kadeersattningar .......................... . 
katter ............... .................... . 

Diverse utgifter ................ .. ... .... .. . 
For oforutsedda behov, till jarnvagsstyrelsens 

73 798 384 
2 084 898 

29198 540 
67 804 786 

forfogande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 751 
.Amorteringar och avskrivningar . . . . . . . . . . . . . . 1 833 27 603 
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 

barnbidrags- och folkpensionspremier . . ... . . 
Jnnehavarnas av tjanst eller befattning pa det 

forstorda onmidet i norra Finland dagspen-

617 350 822 

71694 351 
56 698 441 
25 816 078 
59 782 308 

980 194 
1602 339 787 

587 021022 

(-) Ar 1961 

mk 

192 3 5 556 

6188 533 

250 5 4 464 

14 384175 

2 104 033 
25 386 457 
3 3 2 462 
8 022 478 

17 557 
231487 816 

30 329 800 

ningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 114 104 55 0 942 533 162 
For beviljade transportrabatter . . . . . . . . . . . . . . . 1 053 904 461 1 224 780 723 - 170 876 262 

Linjeforvaltningen sammanlagt 1 34 910 710 089 32 875 340 972 +2 463 448 756 
- 428 079 639 

I 
+ 2 035 369 117 

lnalles 35 903 911138 33 769 768 808 +2 134142 331 

I % 

63 

5.05 

7.1 5 

6. i.) 

51.98 

2.93 
4-!. 7 7 
13.10 
13.42 

1. 79 
14.45 

5.17 

9.55 
- 13.95 

6.21 
6.32 

Enligt statsjarnvagarnas bokforing utvisade 
det ekonomiska resultatet av statsjsrnvagarnas 
drift under Ar 1961 en brist pa 217 8 milj .mk. DA 
mot varande resultat for 1960 utvisade ett over
skott pA 685.9 milj.mk, var det ekonomiska resul-

tatet for Ar 1961 jamfort med foregi\ende ar 
903.7 milj.mk eller 416.4 5 % samre. I exakta 
siffror framgar vaxlingarna i ifrAgavarande eko
nomiska resultat av foljande sammanstiillning: 

I 
Ar 1961 
mk I 

Ar 1960 
mk 

I Okolng Ar 1961 

mk I % 
lnkomster ....... ............. ....... .. ... . . 
Vtgifter ............... .. ........•. ....... .. 
Overskott eller brist (-) ........ .. ......... . 

35 6 6 032 634 34 455 652 192 1 230 3 0 442 
35 903 911138 33 769 768 808 2 134 142 330 
- 217 78 50-! 6 5 883 384 - 903 761 888 

Helsingfors, jarnvagstyrelsen den 28 december 1962. 

ERKI{I AAL'fO 

3.57 
6.32 

416.1 5 

Arvi Nikkila 


