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YLEISKATSAUS 

1. Rautatiekuljetusten kysyntii. 

Kertomusvuosi oli koko kansantaloutemme 
kannalta suhteellisen edullinen, joskaan taalla 
ei paasty taysin kayttamaan hyvii>ks.i vallinnutta 
kansainviilista korkeasuhdannetta. Kun reaali
kansantuotteen kasvu on ollut 5. 7 %, ja tuotan
non kasvu aiheuttaa yleensa vahintaan vastaa
van suuruisen liikenteen kasvun, taytyy alem-

Ta.vnraliikenne 

milj. tonnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
milj. tonnikm . ................... . . . 

Henkiloliikenne 

milj. matkaa . . ................. .. . . 
milj. benkilokm ...... . .. . .......... . 

Tonnikilometreissa mitattuna tavaraliikenteen 
maara onkin laskenut I. 3 %, koska leudon talven 
vuoksi pitkamatkaista talviliikennetta esiintyi 
huomattavasti vahemman kuin edellisena vuo
tena. Eri tavararybmien tonnikilometrien kehi
tys on melko epayhtenainen. Tarkeiden tavara
ryhmien tonnikilometreista pienenivat eniten seu
raavat: ravinto- ja nautintoaineiden tonnik:ilo
metrit 25 %, puutavaroiden ja -teoksien tonni
kilometrit 11 % ja paperiteollisuustavarain tonni
kilometrit 7 %- Naiden lukujen kehitys ei ole 
sopusoinnussa vastaavien tuotannonhaarojen vo
lyymin kehityksen kanssa. Esim. paperiteollisuu
den volyymi kasvoi 9 %:lla. Edella mainitut va
hennykset johtuvatkin puutavaroiden kohdalla 
osittain ja paperiteollisuustavarain osalta koko
naan kuljetusmatkojen kes1.-imaiiraisesta lybene
misesta. Itse asiassa paperiteollisuustavaroiden 
kuljetettu tonnimiiara nousi 5 %:lla. Sen sijaan 
elintarvikkeiden kohdalla olivat kuljetetut ton
nitkin vahentyneet 11 % - Kemiallisen teollisuu
den tuotteiden ja maataloustavarain tOJmikilo
metrit kasvoivat n . 15 % , kun taas kasvu oli 
metalliteollisuustavarain, seka rybman kivi- ja 
maalajit seka malmit kobdalla 11 % -

pana esitettyja lulruja rautatieliikenteen kehityk
sesta pitaa melko vaatimattomina. Tavaraliiken
teen tonnit ovat tosin lisaantyneet suunnilleen 
saman verran kuin kansantuotekin, mutta kun 
edellisena vuonna olleen lakon vaikutus otetaan 
huomioon, lisaysta ei todellisuudessa tapahtunut. 

1963 

18.1 
4 928 

30. g 

1 950k 

1964 

19.1 
4 863 

31.1 
2 038 

M:uutos % 
1964/63 

+5.5 
- 1.3 

+0.6 
+4.5 

Henkilokilometrit ovat kasvaneet matkojen 
luvun pysytellessa suunnilleen samana kuin v. 
1963. Koska viime vuosina kansantulon kas
vua on y leensa seurannut suhteellisesti suu
rempi henkiloliikenteen kasvu, voidaan todeta, 
etta autoliikenne jalleen lisiisi suhteellista osuut
taan suoritetuista henkilokilometreista. Taman 
lisaksi on otettava buomioon edellisen vuoden 
lakon supistava vaikutus hen1.-ilokilometrei
hin. 

Taulukosta l kay tarkemmin selville rauta
tieliil{enteen suuruuteen vaikuttaneiden ulko
puolisten tekijoiden kehitys. On kuitenkin 
todettava, etta kilpailevaa autolilliennetta kos
kevat sinansa mielenkiintoiset luvut ovat var
sin epavarmoja ja puutteellisia. Niinpa enaa ei 
ole voitu esittaa ammattimaisen moottoriajo
neuvoliikenteen volyymia jaoteltuna henkilo
ja tavaraliikenteeseen. Myos rivilla 9 esitet
tyihin arvioihin henkilokilometrien kehityk
sesta moottoriajoneuvojen osalta on syyta suh
tautua hyvin varovasti. Autoliikennetta kosk
evien tilastotietojen parantaminen olisi myos 
rautateiden taloudellisen kehityksen tarkastelun 
kannalta tarpeen. 
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Taulukko l. Rautatieliikentoen kysyntaan vaikuttavien ulkopuolisten tekijain kehitys v . 1960-64. 

uorlt e I Yksikko 

1. Teo~Jisuus,_ volyyrni ...... . ..... .. ...... 1954=100 
- kaiVannais . .......................... >) 

- tebdas ••••••••• • • 0 •••• •••••• • • • • ••• • >) 

2. Metsatalous . ... . .. . .. . . . ..... .. ..... . » 
3. Rakennustoiminta, volyymi . ........... » 
-talousrakennus . . . . .. . ..... . .......... >) 

-maa- ja vesirak. ....... . ....... . ...... * 4. Reaalikansantuote • 0 ••• •••••••••••••••• >) 

5. Tuonti, volyymi 0 •••• 0 0 0 ••• 0 • • • •• • ••••• » 
6. Vienti, volyyrni • •• • • 0 ••••••••••••••••• » 
7. Ammat. moottoriajon. liikenno, volyymi .. . >) 

8. Rekisteroityjen kuonna-, sailio- ja paketti-
autojen ••••••••••••••• 0 •• 0 • ••• 0 • • •••• 

- Juku ••••• • ••••••••••• 0 0 ••• • •• 0 •••• •• kpl 
- kantavuustonnit •• 0 •••••••••••••••••• tn 

9. llenldlOii ikenue moottoriajoneuvoilla ... 106 hkm 

11960 1 1961 1 1962 

140 154 164 
163 182 187 
138 151 160 
117 123 119 
123 134 137 
123 143 146 
122 116 119 
126 135 139 
165 177 186 
152 160 168 
135 141 144 

62 300 72 000 79 200 
214 000 228 000 241000 

8 600 9 800 10 650 

11963 11964 e 

181 194 
20 lk 213 
166 178 
118 127 
140 143 
147k 149 
128k 132 
144 152 
183 214 
171 185 
146 154 

82 300 83 300 
249 600 257 000 

l
ll!uutos 
o/. 
1064/63 

+ 7.2 
+ 6.0 
+ 7.2 
+ 7.6 
+ 2.1 
+ 1A 
+ 3.4 
+ 5.6 
+ 17.0 
+ 8.0 
+ 5.6 

+ 1.2 
+ 3.0 

11 400a 12 500a + 9.6 

e = ennakkotietoja, jot.ka !Opllllisten tietojen valmlstuttua voivat viihan muuttua 
k = korjattu Iukn 
n = knrkea nrvio 

2. Kuljctukset ja niiden hoito 

Tarkempia tietoja rautateiden kaupallisen lii
kenteen kebityksesta on esitetty taululwssa 2. 
Tavaraliikenteessa siiiiolosuhteiden aiheuttama 
keskimatkan lyhentyminen oli 14 ian. Vaikka 
kuormattujen vaunujen luku jonkin verran nousi, 
kasvoi vaunuylijaama keskimaarin paivaa kohti 
erittain huomattavasti. Taman aiheutti ilmeisesti 
suurimmaksi osaksi kuljetusmatkojen keskimiiii· 
rainen lyheneminen ja vahaisemmiissa maariissa 
keskikuorman kasvu vaunua kohti. Viimeksi mai
n ittu oli vain 0. 2 tn keskiknorman suuruuden 
olle sa kertomusvuonna 13.6 tn . Dieselvedon osuus 
tavaraliikenteen junakilometreista oli 58 % vas
taavan osuuden ol tua vuotta aikaisemmin 40 % · 

Vaihtotyotunnit ratapihapaivystyksessa vaheni
vat 9 % nuden miiiiran olle sa kertomusvuonna 
579 574. Jarjestelyjunien matkatunnit vahentyi
vat suhteellisesti saman verran, silla niiden matirii. 
pieneni 105 243 tunnista 95 708 tuntiin. Tiimii jo 
aikaisemminkin ilmennyt kehityssuunta johtuu 
ratakuorma-autojen yha lisaantyvasta kaytosta. 

Kiinteiden puutavarano tw·eiden luku oli ker
tomusvuod n lopussa jo 30, kun taas edellisenii. 
vuonna oli ollut kaytossa vain 16 nosturia. Liik
kuvien mobil-nostureiden maara oli edelleen 17. 
Kertomusvuonna rautateitse lahetetyn pyorean 
puutavaran kuormauksesta tapahtui n. 48 % nos
tureilla. 

Taulukko 2. Rautateiden kaupallinen liikenne v. 1960-64. 

Suorite I Yk ikko 1 1960 11961 

TA VARALIIKENNE 

1. Kuljetettu tonnirniiiira ....... . ... . ... . 106 tn 19.0 18.8 
2. Nettoliikenne . . .. , , . , . .. , . .. . ... .. ... . 106 ntkm 4 65 4 719 
3. Keskikuljetusmatka .. . .... , , . .. , , . .. .. . km 260.2 255.3 
4. ~a~u~.lijiiama keskim. paiviia kohti .... . 
5. 'IyhJana kulku , , .... , . , .. , ....... , , . , . 
6. Volyymi-indeksi . .. . . ... .... . . . . , . , ... . 

kpl 695 914 
% 28 30 

1959=100 114 111 

e = ennnkkotietoja, jotka Iopulllsten tletojen valmistuttua voivat viihiin nnmttua 
n = karken nrvio 
k = korjattu luku 

11962 11963 1 1964 

18.6 18. 1 19.1 
4 910 4 928 4 863 

268.6 276.9 262.9 
1169 11388 1942 

31 31 32 
114 114 114c 

M11utos 
% 
1964/63 

+ 5.5 
- 1.3 
- 5.1 
+39.9 
+ 3.2 
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Suorite I Yksikkii 1 1960 11961 1 1962 1 1963 11964 Muutos 
% 
1963/64 

HENKIL{.)LIIKENNE 

1. Matkat . ............ . .. . . . .. ..... .... . 106 matkaa 36.6 38.9 37.3 30.9 31.1 + 0.6 
2. Henkilokilometrit ...... . ... . .. . ...... . . 106 hlan 2 340 2 540 2 360 1950k 2 038 + 4.5 
3. Junak:ilometrit ••• • ••• • •• • •• ••••••• 0. 0. 108 junakm 26.4 27.0 27.5 25.8 28.1 + 9.0 

- siita moottorikalustolla •••••• • •• • •••• 0 0 % 71.5 75.2 78.6 83.0 87.1 + 4.9 
4. Kayttosubde •• •• 0 . 0 •• •••••••••••••••• % 36 37 34 31k 30 3.2 
5. Volyymi-indeksi ..... .. .. ... .. . .. ... . .. 1959=100 101 109 104 90k 94e + 4.4 

Kappaletavaraa Hi.hetettiin 832 100 tn, eli 
n. 85 000 tn enemmii.n 1."'Uin v. 1963. Kappaleta
varan kuljetuksessa tarpeellisten kasittelyvtilinei
den maara lisaantyi edelleen. Niinpa kuormalavo
jen luku lisliiintyi 44 %, joten niita oli kertomus
vuoden lopussa 230 000. 

Henkili.iliikenteessa eraiden junien aikataulut 
hidastuivat toukokuun 31 paivana, jolloin aika
taulu 131 tuli voimaan. Tama johtuu siita, etta 

mm raskaiden vetureiden suurinta nopeutta heik
korakenteisilla rataosilla alennettiin. Perusparan
nustyot aiheuttivat myi.is junien kulkuaikojen pi
dennyksia . .Junien kulku oli kuitenkin yleensa 
tyydyttavaii. muualla paitsi Savon radalla, jolla 
ei valtytty jatkuvilta huomattavilta perusparan
nustoiden aiheuttamilta myohastymisilta. Eri ve
tovoimatyyppien osuus suoritetuista junakilomet
reista kay ilmi seuraavasta asetelmasta: 

Kilto- ja pikajunat HenkilOjunat Yhteensii. 
10' jkm % 10'jkm % 10 ' ikm % 

Moottoriveturit • 0 •••••••••••••• 4 314 60.1 579 2.8 4 893 17.4 
Moottorivaunut .. . .. . .......... 1 596 22.2 802 3.8 2 398 8.6 
K:iskoautot • 0. 0. 0 ••• • • •••• •• •• • 17 141 82.1 17 141 61.1 
Hi.iyryveturit .................. 1 270 17.7 2 359 11.3 3 629 12.9 

7 180 100.0 20 881 100.0 28 061 100.0 

Kehitys on kulkenut samaan suuntaan kuin 
edellisinakin vuosina, silla v. 1963 jakautuma oli: 
moottoriveturit 14.4 %, moottorivaunut 8. 4 %, 
kiskoautot 60.1 ja hi.iyryveturit 17 .1 %· 

Rautateiden kaupallisessa autoliikenteessa kul
jetettiin tavaraa 697 500 tn, mika on 3. 9 % edel
lisen vuoden lukua vahemman. Kalustotilanne 
kiristyi miiiirii.rahojen puuttuessa yhii. enemman 
ja autokannassa tapahtunm; vaatimaton 12 auton 
lisays saatiin aikaan vain v . 1963 alulle pantujen 
hankintojen jalkitoimituksina. Kaluston riittii.
matti.imyyden seurauksena toiminnassa tapahtui 
vain seuraavat jokseenkin vahaiset muutokset: 
linja-autoliikenne alkoi Toijala--Uittamo- Viiala 
linjalla 9. 2. 1964 lukien ja Toijala- Arola linjalla 
1. 8. 1964 lukien . .Jakelulinjallikenteessii. muutet
tiin linja Hyvinkaa- Nuppulinna Riihimaeltii. al
kavaksi 31. 5. 1964, linja Seinajoki- Ti.iysa muut-

tui 1. 8. 1964 Kuortaneen kautta kulkevaksi kier
tolinjaksi ja linja Toijala--Manila lyhennettiin 
linjaksi Toijala- Viiala 1. 12. 1964. Sita paitsi 
luovutettiin Pieksii.mii.en, Varkauden ja Savon
linnan kotiinkuljetustoiminta sekii. nailta liikenne
paikoilta kii.s in ajetutl jakelulinjat 1. 6. 1964 Oy 
Pohjolan Liikenne Ab:n hoitoon. Uudenkaupun
gin kotiinkuljetustoiminta siirtyi 1. 9. 1964 yksi
tyiselle liikennoitsijalle. 

Kertomusvuoden lopussa sisa ltyi rautateiden 
autoliiken tee seen 16 henkilolinj aa y h teispi tuudel
taan 475 km, 18 tavaralinjaa yhteispituudeltaan 
2 079 km, 44 jakelulinjaa yhteispituuden ollessa 
2 788 km seka 56 kotiinkuljetukselle avattua lii
kennepaikkaa. Kertomusvuonna oli kuljetettujen 
matkustajien mii.arii. 2 165 000 edellisen vuoden 
miiaran oltua 52 000 matkustajaa pienempi. 
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3. Tekniset tuotantoviilineet jo. varastot 

Uusien rautateiden rakentamisesta mainitta
koon widen jatkuminen Joensuun- Ilomantsin, 
Kaulirannan-Kolarin, Tampereen- Parkanon
Seinajoen, Parikkalan- Onkamon ja Jamsankos
ken-Jyvaskylan valeilla. Lisaksi Jyvaskylan
Suolahden vii1illa oli huomattava radan muutos
tyomaa. 

Valilla Joensuu-Ilomantsi oli v. 1963 valmis· 
tunut 8. 6 km:n pituinen vii.li Tuupovaara-Hera· 
jarvi, joka kertomusvuoden alusta lukien liitet
tiin valmiisiin ratoihin. Valilla H erajarvi- Ilo
mantsi jatkettiin jo v. 1963 aloitettuja toita. 

Rataosalla Kauliranta- Kolari saatiin vali 
Kauliranta-Pello yleiseen valiaikaiseen liiken
teeseen 3. 1. 1964. Kertomusvuoden aikana teh
dyt tyot kasittivat taalla niink-u.in yleensa mull
lakin edelli:i mainituilla rataosilla etupaassa rata
leikkausten tekoa, lisamaan ajoa ja erilaisia muita 
maawita. 

Radanmuutostyomaalla saatiin 54 kg:n kis
koilla varustettu ja sepeloity 7. 7 km:n pituinen 
vali Jyvaskylii.-Leppavesi valmiiksi, ja se avat
tiin yleiselle liikenteelle 22. 7. 1964. 

Kiskonvaihtoa uusiin raskaisiin eli 54 kg:n kis
koihin suoritettiin kaikkiaan 228. 5 km:n pituu
delta. Riihimaen- Kouvolan valilla suoritetuissa 
toissii. kaytettiin talloin rautateilUimme ensim
maistii. kertaa betonisia ratapolkk-yja. Taman 
lisaksi suoritettiin vaihtoa radassa aikaisemmin 
olleisiin kiskoihin kaikkiaan 106.2 km:n pituu
delta. Nain saatiin mm valeille Tervola- Rova
niemi ja Viinijarvi- Outokumpu keskiraskaat 
eli 43 kg:n kiskot. lliskotuksen tasossa aikaan 
saatu parannus on todettavissa katkeamien ja 
murtumien jatkuvana vahenemisena. Niinpa ker
tomusvuonna mainituista syista poistettiin rai
teista vain 893 kiskoa viiden edellisen v uoden 
keskiarvon oltua 1950. 

Ratojen sepeli:iintia jatkettiin. Rataosan Riihi
maki-Kouvola sepelointi saatiin m elkein lop
puun suoritetuksi, ja Vaasan radan sep eli:i inti tuli 
valin Ylistaro-Seinajoki valmistuttua myos ko 
konaan suoritetuksi . Kolmas kertomusvuonna 
taysin sepeli:iity vali on Joensuu- Varkaus. Ta
man lisaksi sepelointityota jatkettiin Oulun, Sa
von ja Raahen radoilla seka valilla Toijala-Tur
ku. Sepelitukikerroksella varustetun paaraiteen 
pituus kasvoi yhteensa 321. 7 km sen ollessa k er
tomusvuoden lopussa 2 320. 9 km eli yli 40 % 
koko paaraiteen pituudesta. Sepelia kaytettiin 
906 600m3 eli enemman kuin milloinkaan aikai· 
sempina vuosina. 

Ratapihojen osalta oli huomattavin tyokohde 
Pieksamaen jarj estelyratapihasuunnitelman to
teuttamisen jatkaminen, jonka lisaksi mainitta
koon Riihimaen, Toijalan, Jokelan, Viinikan, 
Raahen ja Vainikkalan ratapihoilla tehdyt tyot. 

Huonerakennuksista valmistuivat mm. Seina
joen varikon korjauspaja- ja huoltorakennus. Tu
run varastorakennus, Tampereen Viinikan vaunu
korjauspaja seka Kaipiaisten kiskohitsaamon va
rastorakennus. Varsinaisten asuntotalojen raken
nustyota suoritettiin sen sijaan suhteellisen vii
han. 

Turva- ja opastinlaitteiden jarjestelman kehit
tamista jatkettiin. Itsetoiminen linjasuojastus 
saatiin valeille Lempaii.lti-Toijala ja Mommila
Lappila yhteensa n. 26lrm:n matkalla. R eleasetin
laitteita saatiin kayttoon yhdellatoista liikenne 
paikalla, minka lisaksi neljalla liikennepaikalla 
otettiin kayttoon uusia mekaanisia asetinlaitteita, 
kun taas yhdeksalla muulla liikennepaikalla val
mistui suurehkoja muutos- ja taydennystoita 
naissa laitteissa. Edelleen usei ta tasoristeyksia 
varustettiin erilaisilla turvalaitteilla. 

Viestiyhteyksistii. mainittakoon, etta kertomus
vuoden lopussa oli rautateiden kaytossii. kuusi 
toista 1-kanavaista (edellisena vuonna 17), nelja
toista 3-kanavaista (14) ja viisi 12-kanavaista (5) 
kantoaaltoj arj estelmaa. Kantoaaltoy h tey ksien y h
t eispituus oli 17 356 km eli vain vahan enemman 
kuin vuotta aikaisemmin. Kertomusvuonna alkol
vat Alppilan automaattipuhelinkeskul-.sen asen
nustyot, jolloin myos ruvettiin automaattipuhe
linkeskusten kauko-osien asennusti:iihin Tampe
reella, Oulussa ja Kouvolassa. Selektoripuhelin
johdon pituus oli kertomusvuoden lopussa 6 695 
km ja liityntojen luku 1 412. Edellinen lulm 
lisaantyi 514 km:llii. ja jalkimmainen 136 lii
tynnalla. Kaukokirjoitinyhteyksien yhteispituus 
kasvoi kertomusvuonna 6 788 km:sta 7 072 
km:iin. 

Rataosien Helsinki- Kirkkonummi ja H elsinki 
- Riihimaki sahkoistyksessa tarvittavien rata- ja 
syottojohtojen ja syottoasemien esisuunnittelu
tyot saatiin paaosiltaan valmiiksi, ja paikallislii
kenteen sahkomoottorivaunujunia koskevat alus
t.avat suositukset laadittiin. Rautatiehallitus teki 
Imatran Voima Oy:n ja Suomen Kaapelitehdas 
Oy:n kanssa sopimusluonnoksen rataosan H el
sinki- Kirkkonummi sahkoistiimisesta, mutta sen 
kasittely jai kertomusvuonna kesken. 

Vetovoiman maaran kebitys on esitetty seuraa
vassa asetelmassa: 
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1963 1964 Muutos kpl 

Hoyryveturit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 606 -33 
Dieselveturit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 o o 201 259 +58 
Moottorivaunut 0 0 o 0 0 0 o o o o o 0 o 0 0 0 0 o o 0 0 23 37 + 14 
Kiskoautot o o 0 o o 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 o o o o 0 0 0 0 o o 209 209 
Raidetraktori t 

Dieselvetovoimakaluston hankinta. on ollut 
buomattavasti laajempaa kuin edellisena vuo
tena. Moottoroidtm liikkuvan kaluston lisays ka
sitti 26 Alstbom-tyyppista. Hr 13-diesellinjavetu
ria, 32 Sv 12-dieselsekajunaveturia seka 7 3- vau
nuista. kiitojunaa, joissa kaksi vaunua on mootto
roitu. 

Kaupallisen benkiloliikenteen vaunuston maara 
aleni 17 vaunulla ja oli kertomusvuoden lopussa 

75 75 

1 147 1 186 +39 

1 266 vaunua.. Paikkojen luku oli samaan aikaan 
66 291 lisayksen ollessa edellisesta vuodesta 658 
paikkaa. Uudishankinnat kasittivat mm 21 teras
rakenteista 2. luokan paivava.unua sa.rjaa Eit seka 
viisi sarjamerkkia CEit olevaa 1. ja 2. luokan 
paivavaunua. 

Tavaravaunuston maara oli vuoden lopussa: 

Umpi- Avo- saruo- Yhteensii 
vaunuja vaunuja vaunuja 

Kaupallisen liikenteen vaunut ••••••• 0 0. 0 0 •••• 9 129 13 994 339 23 462 
Virkatarvevaunut ••••••• 0 •• 0 0 ••• 0 •••••••••• 594 2 908 87 3 589 

Avattavakattoisten ja -seinaisten sarjaa Gks 
olevien umpivaunujen luku oli 253, kun niita 
vuotta aikaisemmin oli vain 29. Avovaunuja han
kittiin seuraavasti: 106 kpl hydraulisella kaato
laitteella varustettua Ka-merkkista vaunU:a, 28 
kpl teleskooppipylva.illa varustettua Oa-merk
kista 59 tonnin kantoista tava.ravaunua. ja sa.r
jaa Hkk olevia yleisvaunuja 501 kpl. Sita. paitsi 
muutettiin 83 Hdk-tavaravaunua bakevaunuiksi 
sa.rjaa Hb ja 8 Ek-henkilovaunua autonkwjetus
vaunuiksi sarjaa Ha. Myos hankittiin 50 sarjaa 
Orne olevaa malmiva.unua. 

Keskimaarainen varastoarvo Iaski 3. s % edel
lisesta vuodesta ollen kertomusvuonna 930 5 mmko 

4. Talons ja tariffit 

Rautateiden nimelliset kustannukset ilman pii.a
omakustannuksia nousivat 9. g %0 Kun kustan
nusbintataso oli noussut keskimii.ii.rin saman ver
ran, pysyi kustannusten reaalinen maara liki
maarin edellisen vuoden tasollao Jos piiaomakus
tannukset lasketaan mukaan kayttomenoihin, 

2 11094- 65 

9 723 16 902 426 27 051 

Tamii johtui siita, etta rautatiet velvoitettiin, ku
ten valtion liikeyritykset ja yleensa muutkin va
rastotilin kayttooikeuden omaavat laitokser. ja 
virastot, supistamaan valtion kiristyneen kassa
tilanteen belpottamiseksi kertomusvuoden lop
puun mennessa vahintii.an 10 % niiden varojen 
maaraa, jotka 31. 120 1963 oli sidottu varastoi
hino Tasta syysta kertomusvuonna olivat paava
rastojen seka polttoaine- ja puutavaravaraston 
hankinnat vain 142o4 mmk, eli 23 % vabemman 
kuin edellisena vuotenao Poltto- ja puutavarava
raston keskimaarainen arvo oli 1..-uitenkin 240 2 

mmk eli 1. 4 mmk v:n 1963 vastaavaa lukua suu
rempi. 

saadaan nimellisten kustannusten nousuksi 21 %0 
Nimellisten tulojen kasvu oli vain 40 2 %o Taman 
epii.edwlisen kebityksen seuraUksena rautateiden 
kayttotulos osoitti kertomusvuodelta jo 57 0 o 7 

mmk:n alijaamaii., mikii. on 21 mmk enemman 
kuin edellisena vuotenao 
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Taulukko 3. Rautateiden kayttomenojen 1 ) hintaindeksit v. 1960-64 (1954 = 100) 

Hintaindeksi 11960 

I 
1961 11962 11963 11964 

1 Muutos 

1% 1964/63 

Henkilomenot .................................... 15-1 166 173 188 211 +12.2 
Vetovoiman polttoaineet2) ••.•........••.......•..• 90 91 86 85 84 - 1.2 
Radan, rakennusten ja Jaitteiden kunnossapito ........ 131 138 143 153 158 + 3.3 
Kuljetuskaluston ja tyokoneiden kunnossapito ........ 131 137 141 150 155 + 3.3 
Sekalai et menot3) . . •••...••...................... 121 122 122 124 124 
Yleinen kayttomenojen indeksi .... . ..... .. . ... . .. .. 135 144 148 158 176 + 11.4 

') Ei sisiillii. poistoja 
') Vettuien ja moottorivaunujen polttoaineet 
') Sis. mm. autojeo polttoaineet. mutta ei kii.ytllimenoihin kirjatLuja rahlialennuksia. 

Henkilomenot lisaantyivat 38.4 mmk eli 16. a%· 
Koska henkilomenojen hintaindeksi nousi 12. 2 %. 
tapahtui myos reaalista henkilomenojen kasvua. 
Palkkojen osalta reaalinen kasvu johtuu Hihinna 
kahdesta tekijii.sta. Ensinnakin uusia tyoaikalisa
korvauksia ja lauantaityokorvauksia maksettiin 
kertomusvuonna ensi kertaa koko vuoden ajan, 
ja toiseksi v:n 1963 maaliskuun tyonseisaukseen 
osallistuneilta pidatetty palkka jai pois mainitun 
vuoden henkilokustannuksista. Nama syyt olisi
vat nostaneet reaalisia palkkamenoja enemman 
kuin toteutuneista luvuista on nahtavissa, mutta 
kertomusvuonna tapahtunut henkilokunnan va
hentyminen 700 henkilolla toisaalta alensi naita 
menoja. Myos sosiaalikustannuksissa tapahtui 
reaalista kasvua, niinpa elakkeiden ja perhe
elakkeiden maara lisaantyi n. 4 o/o. Edellisena 
vuonna vastaavaa nousua oli ollut vain 1 %
Vetovoiman polttoainekus"tannukset vahenivat 

17. 4 %. Tahan oli syyna dieselkaluston lisii.an
tyneen kayton ohella aikaisempaa leudompi 
tal vi. 

Radan, rakennusten ja laitteiden korjauskus
tannukset kohosivat 16. 8 %· Tassa on suurin 
osa reaalista nousua, koska vastaava hintain
deksi nousi vain 3. a o/o . Mainittujen kustannus
ten reaaliarvo oli likimaarin samalla "tasolla kuin 
v. 1961. Kuljetuskaluston ja tyokoneiden nimel
listen kunnossapitokustannusten nousu sen sijaan 
vastaa ){eskimaaraista hintatason nousua. Seka
laiset menot laskivat 12.8 % hintatason pysyessa 
niiden osalta entisena. Niiden alenemiseen ovat 
vaikuttaneet useat syyt. Niinpa esim. mainitturu1 
erii.an lasketut rahtialennukset ja rautateiden kau
pallisen autoliikenteen polttoainemenot vaheni
vat. Myos kirjanpidon mukaiset poistot vaheni
vat 4. 4 ~0 piene=ista poistoprosenteista joh
tuen. 

Taulukko 4. Rautateiden kirjanpidon mukaiset kayttomenot, tulot ja vuositulos v. 1960-64 miljoonaa 
markkaa: 

Era 

Henkilomenot • • ••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0. 0 

Vetovoiman polttoaineetL) •••••••• 0 0 0 0 0. 0 •••••••••• 

Radan, rake1musten ja laitteiden kunnossapito 0 •• 0 •• •• 

Kuljetuskaluston ja tyokoneiden h.-unnossapito ........ 
Sekalaiset menot2) •••••• 0 0. 0 ••• 0 0 ••••••••••• •••••• 

Kirjanpidon mukaiset poistot •••••••• •••••••••• 0 • •• 

Kayttomenot yhteensa 

Tulot 

Kayttotulos ......... ... . ... ...... . . ..... ..... ... . 

') Veturien ja moott.orivattnujen polttoaineet. 
') Sisiil tiiii mm. n.utojen polttoai·neet. 

11960 

185.67 
32.38 
35.30 
37.14 
31.19 
16.02 

337.70 

344.56 

+ 6.86 

11961 1 1962 11963 11964 

202.58 216.43 236.24 274.63 
29.98 26.44 23.34 19.27 
38.57 35.18 38.08 44.46 
39.65 44.23 45.31 46.84 
29.92 35.85 35.94 31.34 
18.34 20.42 24.11 23.05 

359.04 378.55 403.02 439.59 

356.86 374.87 367.05 382.52 

- 2.18 - 3.68 -35.97 -57.07 



Henkiloliikennetu1ot nousivat 8. 3 % eli n. 6 
mmk. Vo1yymi nousi 4 %- Koska v. 1963 mene
tettiin lakon takia tuloja arvio1ta 4 mmk, voi
daan tulojen nousua pitaa viihaisena. 

Tariffitaso oli n. 4. 3 % korkeammalla kuin 
v. 1963, silla viimeksi mainittuna vuonna toteu
tettu tariffien korotus vaikutti nyt koko vuoden. 
Eraissa lippulajeissa ja valimatkarybmissa tapah
tunut kebitys poikkeaa keskimtiaraisista luvuista 
huomattavasti. Esim. kuukausilipuissa on erailla 
va1imatkoilla tapahtunut tulojen ja etenkin vo
lyymin buomattavaa 1askua. 

Tavaraliikenteen volyymi-indeksi pysyi enti
sena, joten saatu 4 %:n tulojen 1isays johtuu ko
konaan tariffitason vastaavasta noususta. Tiihiin 
nousuun vaikutti edellisen vuoden tariffien koro
tuksen lisiiksi kokonaisrahtisopimusten mukaisten 
alennusten vaheneminen. 

Rautateiden alijaama oli kertomusvuonna ja1-
leen huomattavasti suurempi kuin vuotta aikai-
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semmin. Tama kehitys, jonka viilittomiiksi syyksi 
on todettava etupaassa tulojen nousua paljon no
peammin kasvaneet kustannukset, tulee nahta
viisti jatkumaan. Mainitun kehityksen syvempia 
syita on monissa yhteyksissa aikaisemmin kasi
te1ty. Tassa yhteydessa todettakoon vain, etta 
autoliikenteen kilpailun voimistuessa on yha tar
peellisempaa patevasti selvittiia eri 1iikennemuo
tojen kansantaloudellisesti edu1lisin tyonjako ja 
viivyttelematta ryhtya kiiytiinnon toimiin tiillai
sen tyonjaon aikaansaamiseksi. Tiima maaliiken
teen koordinointi tulee ilmeisesti suuresti vaikut
tamaan rautateiden organisatioon, vie1apii maan 
koko 1iikennesektorin rakenteeseen. Toivottavaa 
on, etta kertomusvuonna alkuunpannulla liiken
teen koordinointitutkimuksella saadaan edellii 
mainittuihin tavoitteisiin entistii miiariitietoi
semmin pyrkivii valtion liikennepolitiikka a1-
kuun. 

I. YLEINEN :HALLINTO 

H a 11 inn o 1 1 in en j a k o. Kulkulaitosten 
ja y1eisten toiden ministerion e1okuun 31 piiiviinii 
1964 tekemtin piiiitoksen mukaisest.i 1uovuwt.tiin 
Kuusankosken-Voil{kaan yhdysradan 7 kilomet
rin pituinen rataosa Tanttari-Kuusanniemi
Voikkaa syyskuun 7 paiviista 1964 1ukien ylei
selle v8.1iaikaiselle liikenteelle, toistaiseksi vain 
tavaraliikenteelle tiiysin vatmllli.-uormi.n. Hallin
nollisessa ja ti1astollisessa suhteessa rataosa kuu
luu Kouvo1an liikenna1ueeseen, 1. ta1ouspiiriin, 
9. ratapiiriin, 7. konepiiriin, 1. varastopiiriin ja 
7. 1iikennepiiriin. 

Kullmlaitosten ja yleisten toiden ministerio 
ptiatti syyskuun 9 piiiviinii 1964, etta Uudenkau
pungin- Hangonsaaren rata 1uovutetaan loka
kuun 1 paivastii 1964 1ukien y1eiselle 1iiken
teelle rautatiehallituksen maiirtiiimassii 1aajuu
dessa. Mainittu rata kuuluu hallinnollisessa · ja 
tilastollisessa suhteessa Turw1 liikennea1ueeseen, 
2. ta1ouspiiriin, 3. ratapiiriin, 3. konepiiriin, 3 . va
ras"Gopiiriin ja 3. liikennepiiriin. 

H a 11 in t; o as e t u s. Eriiiden virkojen ja 
toimien perustamisesta ja muuttamisesta johtuen 
muutettiin toukokuun 8 piiivana 1964 a11netulla 
asetuksella (242 /64) valtionrautateiden hallin
nosta 21 piiiviinii jou1ul<uuta 1932 annetu11 ase
tukse11 15 §:n 1 mome11tin 1 ja 2 kohta, 46 §:n 
l momenti11 5 kobta sekii 55 §:11 1 ja 2 momentti. 

R aut at i e b a 11 inn o 11 t yo j a r j e s-
t y s. Marraskuun 11 paiviina 1964 muutettiin 
e1okuun 26 paiva11a 1960 annetun rau"Gatieha11in-
11011 tyojarjestykse11 6 §:n 5 ja 6 kobta. Nama koh
dat kiisittelevat rautatie11 kaytostii johtunee11 va
hi11go11 korvaamista, ju11ie11 ybtee11tormaystii tai 
muuta vaaraa rautatien kiiyttamisessa koskevia 
asioita. 

T yo a i k a. Va1tioneuvosto antoi beiniikutm 
16 piiiviina 1964 valtiovarainministerion esitte-
1ysta maiiraykset tyoaika1ai11 ulkopuolella o1evien 
va1tion virkamiesten yotyon aikabyvityksestii. 
Valtionrautateilla tulivat uudet mtiiiraykset voi
maan 1okakuun 18 paivasta 1964 alkaen. 

0 h j e s ii ii n n o t. Marraskuun 4 paiviina 1964 
rautatieballitus muutti opetustoimen objesiiiinnon 
45 §:n lisiimtitiriiysten 5. kohdan seka saman kuun 
25 piiivana 54 §:11 2 kappa1een. Edellinen muutos 
koskee automiesten patevyysvaatimuksia ja jii1-
kimmiiinen a1emmille liikenneoppikursseille piiii
semiseksi tehtiivtiii hakemusta. 

N i m i k i r j a. Huhtikuun 30 piiiviinii 1964 
julkaistiin asetus nimikirjasta ja valtioneuvoston 
kanslian piia.tos nimikirjalomakkeen kaavan vah
vistamisesta, minkii johdosta rautatieha1litus an
toi asiasta va1tionrautateilla :noudatettavat lisa
ohjeet joulukuun 11 piiiviina 1964. 
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To i m i k u n nat. Vuoden 1964 aikana rauta
tiehallitus asetti toimikunnat 

- suunnittelemaan Seinajoen uuden asema- ja 
postitalon rakentamista; 

- laatimaan rataverkolla tarvittavien liikenteen
ohjaus- ja turvalaitteiden kokonaistarve- ja 
hankintasuunnitelmaa ottaen huomioon sen 
toteuttamisen mabdolliset vai1.-utukset linja
henkilolmnnan kaytolle; 

- valmistelemaan ja antamaan tarvittaessa rau
tatiehallitukselle lausuntoja City-korttelin sa
neeraussuunnitelman yhteydessa esille tule
vista rautatiealueen kayttamista koskevista 
kysymyksista; 

- tutkimaan mahdollisuuksia tyoturvallisuuslain 
edellyttamien sosiaalitilojen saamiseksi tyopai
koille; 

- suorittamaan teknillisten ja liikenteellisten 
vaatimusten perusteella rataverkon jakamista 
ensimmaisen luokan, toisen luokan ja sivura
toihin; 

- neuvottelemaan Ruotsin rautatieviranomais
ten kanssa Suomen ja Ruotsin valisen yhdys
liikenteen kehittamisestii; 

- tutkimaan veturimiesten tyoolos·uhteiden ke
hittymista ja sen mahdollista vaikutusta tyon 
rasittavuuteen seka ovatko voimassaolevat 
tyoaikasaannokset sopusoinnussa taman ke
hityksen kanssa; 

- selvittelemaan yhdessa Tampereen kaupungin
hallituksen edustajien kanssa valtionrautatei
den Tampereen tavara-aseman ja tullikamarin 
sijoitus- ja tilakysymyksia; 

- suunnittelemaan yhdessa Helsingin kaupungin 
asettaman asiantuntijatoimi1.-unnan kanssa 
maaliikenteen tavarakeskusta ja tutkimaan 
vapaavaraston perustamista tavarakeskuksen 
yhteyteen; 

- tutkimaan yhdessa Toijalan kauppalanhalli
tuksen edustajien kanssa kysymyksia, jotka 
liittyvat Toijalan ylikulkusillan korvaamiseen 
tunnelilla seka valtionrautateiden ja Toijalan 
kauppalan valista aluevaihtoa; 

- maarittelemaan yhdessa merenkulkuhallituk
sen edustajien kanssa valtionrautateiden ja 
merenkulkuhallituksen valisen kunnossa- ja 
puhtaanapitoalueen rajan Hangon satamassa. 

L e h tip a I v e 1 u . Syksylla 1963 rautatie
hallituksen tekeman paatoksen mukaisesti yhdis-

tettiin vuoden 1964 alusta lukien henkilokunta
lehti Ybta Matkaa seka vuodesta 1960 alkaen 
monisteena toimitettu Rautatieuutisia-niminen 
julkaisu uudeksi Rautatieuutiset-nimiseksi, 24 
numeroa vuodes a ilmestyvaksi sanomalehdeksi 
ja painettavaksi sanomalehtirotaatiossa. Uutta 
lehtea on toimittanut lehtipalvelu. Vuoden 1964 
aikana lehden painosmaara oli keskimaarin 36 000 
kpl. ja sita on jaettu ilmaiseksi rautatiehenkilo
kunnan lisaksi mm. maan kaikille sanomalehdille 
ja uutistoimistoille, valtionrautateiden tarkeim
mille asiakkaille, erilaisille laitoksille ym. Leb
dessa olivat etualalla uutise t, joissa selostettiin 
rataverkon perusparannus- ja kunnostustoita (eri
toten kiskonvaihtoa, sepelointia, oikaisuja jne), 
rautatierake1mustoimintaa, liikkuvan kaluston 
kehittamista seka sahkoistyskysymysta. 

Lebtipalvelu buolehti ail~aisempien vuosien ta
paan myos VR Kiiskylehden toimittamisesta. 
N ormaalia kaskylehtea painettiin vuonna 1964 
53 numeroa ja kunkin numeron painos oli 27 500 
kpl. A-numeroa julkaistiin 15 numeroa ja niiden 
painosmii.ara vaihteli 7 200- 24 000. 

Vuodesta 1960 lahtien on lehtipalvelu toimit
tanut VR:n vuosikatsausta. Jarjestyksessa nelja. 
katsaus •>Valtionrautatiet 1963>> ilmestyi loppu
kesalla 28-sivuisena. Katsauksen teksteista ja 
piirroksista ovat vastanneet yhdessa rautatiebal
lituksen liiketaloudellinen tutkimuselin ja lehti
palvelu. Se ilmestyi 3 500 kappaleen suomenkieli
sena ja 600 kappaleen ruotsinkielisenii. painok
sena. Kummassakin oli englaiminkielinen yhteen
veto. Viime vuoden katsauksessa oli erikoistarkas
telun kohteena mm. rautateiden osuus kansan
taloudessa, investointimiiiirarahat seka liikkuvan 
kaluston, vetovoiman ja vaunuston kehitys. 

Maan sanomalehdistolle, radiolle ja televisiolle 
jaettiin siiii.nnollisesti joka toinen viikko tavalli
sesti 3-sivuinen moniste, johon oli koottu rauta
tielillienteeseen liittyvia uutisia. Lisii.ksi jaettiin 
erillisia uutisia maan lehdistolle uutistoimistojen 
vii.lityksella tai suoraan. Radioon ja televisioon 
valitettiin erityisesti ajankohtaisiin ohjelmiin 
useita rautatieaiheisia katsauksia ja uutisia. 

Vuoden aikana jarjestettiin lehdistolle seit
seman tiedotustilaisuutta. Tiedotusmateriaalin 
vaibto eri maiden rautateiden kanssa lisaantyi 
entisestii.ii.n. Myos monille rautatie- ja matkailu
alan jull{ausuille on lahetetty useita kirjoituksia 
maamme rautateista. 

R aut at i e suo j e l u . Rautatiehenkilokun
nan suojelulwulutusta on kuluvana vuonna jat
kettu. Tahan mennessa jarjestettyjen kurssien 



lisaksi on laitoksessa. toimeenpantu myos a.lijoh
tajakoulutustao Kaikkiaan on valtionrautateilla 
eri koulutuksen saaneiden henkiloiden lukumaara 
seuraava: 

Vaestonsuojelun kouluttajakurssi 
Rautatiesuojelujohtajakurssi o o o 
Yleinen suojelujohtajakurssi 
Suojeluvalvojakurssi 0 o o o o o o 0 o o 
Laakintii.palvelun johtajakurssi 
Rautatiesuojelun tiedustelupalve-

lun kurssi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rautatiesuojelun palontorjunta
palvelun kurssi o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 

Ensiapukoulutus, peruskurssi 0 o o 
» jatkokurssi 0 0 0 

Omakobtaisen suojelun koulutus 

10 henkiloa 
198 

83 
55 
19 

28 

25 
2 943 
2 116 
2 209 

-------------------------
Kaikkiaan 7 686 henkiloa 

Kaikki viime sodan aikaiset 23 vara-asemaa. on 
kunnostettu nykyisia vaatimuksia vastaaviksio 
Oulussa on 500m2 B-luokan suoja kunnostamis
tyon alaisenao Valtionrautateiden Alppilan kallio
suoja, Seinajoen ja Tampereen B-luokan seka 
.Joensuun ja Kaipiaisten C-luokan suojat ova.t 
valmistuneeto Suunnitteella ovat Kemin, Lap-
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peenranna.n, Porvoon, Kouvolan, Kontiomaen, 
Tampereen, Kuopion ja .J yvaskyHin vaeston- ja 
lai~>esuojato Myos suojeluvalineiston hankintaa 
on jatkettuo 

Viiline 

Suojanaamari, taydellinen 0 0 0 0 0 0 

Suojakiisineet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suojapuku, varsinainen ....... . 
» , kevyt 0 0. 0 ••• 0. 0. 0. 

Suojajalk:ineet 0 0 0 0 •• 0 0 •• 0 0 •• 0 • 

Suojakypiiri.i. 0 0. 0 ••• 0 ••• 0 0 • ••• 

Kaasuntiedustelulaukku 0 • 0 •••• 

Ensiapulauk1.-u 0 0. 0 0 0 •••••• • 0 • 0 

Paineilmahengityslaite 0 • 0 • 0 •••• 

Annosmittari 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 ••• 0 •• 

Annosmittarin varaaja ... 0 •• 0 • 

Sateilyn yleismittari 0 0 0 ••• 0 • ••• 

» tarkastusmittari .... 0 0 • 

» tiedustelumittari 0 •• 0 •• 

» valvontamittari .. 0 0 • 0 0 

Si.i.teilynlaskulevy 0 •••• 0 0 0 •• 0 0 • 

I Yksikko 

kpl 
par 
kpl 
» 

>) 

)) 

I 
Kaytetta
vii.ni 

2 238 
400 

70 
350 

80 
250 

20 
10 
16 

550 
54 
44 

2 
14 

2 
200 

Valineistoa on kuluvan vuoden aikana jaettu 
suojelujaksoille sailytettavaksi keskusvarastoissa. 
ja osa pidetaan rautatiehallituksen paavarastossa.. 

Rautatiehallituksesaa vo 1964 kaaiteltyfen aaiain lukumaarii 

Osasto, joka on esitellyt asian Yleislstunto Osastoistunto Esittely piili- tni Esittely Yhteensa 
ylijohtajaJle johtajaJle 

1963 11964 1963 11964 1963 11964 1963 11964 1963 11964 

Hallinto-osasto •• 0 ••••••••• • •••• 5 5 377 378 57 51 4 770 4508 5 209 4 942 
Talons ~ •••• 0. 0 •••• •••••• 12 14 365 429 7 12 532 639 916 1094 
Rata >) ................. 4 4 515 571 24 16 3 210 7 949 3 753 8 540 
Kone » ..... . ........... 11 10 170 189 21 28 2 832 2 986 3 034 3 213 
Varasto >) •• •••••• 0 ••••••• • 2 3 616 590 41 17 2 070 2 082 2 752 2 692 
Liikenne » ................. 20 27 291 322 402 483 4 620 4 470 5 333 5 302 
Tariffi >) ................. - 2 113 118 23 30 27 261 17 706 27 403 17 856 
Rautatierakennusosasto ......... - - 121 89 31 22 883 8J2 1035 923 

54 I 65 I 2 568 I 2 686 1 606 I 659 1 46 1781 41152 149 435 I 44 562 

Ammattiopetus 

Rautatieopistossa pidettiin kertomusvuonna. 
yhteensa 13 kurssia (18 luokkaa) 500 oppilaalleo 
Lisaksi jarjestettiin aahkoasentajatutkintoja 60 
osanottajalleo 

Muusta koulutustoiminnasta mainittakoon, 
etta liikennepiireissii. jarjestettiin 13 alokaskurssit 
375 oppilaalle, kiskoautonrahastajakursseja 73 
osanottajalle, huoltomieskursseja 49 osanotta-

jalle sekii. kauko-ohjauskoulutusta ja ilmajarru
koulutusta liikennetarpeen edellyttamassa laa
juudessao 

Edelleen sai 1 083 henkiloa ensiapukoulutuk
sen, naista 403 perus- ja 680 kertauskoulutuk
senao 

Konepiireissa pidettiin kahdet yleismoottori
kurssit 53 oppilaalle, kuudet koneapulaiskurssit 
204 henkilolle seka kahdet veturinlammittaja
kurssit yhteensa 57 oppilaalleo 
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Kielitutkintoja suoritti rautatieopistossa eng
tannin, ranskan, sa.ksan ja venajan kielissa yh
teensa II henkiloa seka kirjanpitotutkintoja 1 
henkilo. Rautatieopiston ki.rjeelliseen opetukseen 
osallistui 2 kielten ja 28 kirjanpidon opiskelijaa. 

Liikenneosasto : 

Kirjeopistoissa harjoitti I6 henkiloa rautatieopis
ton valvomia ja osittain kustantamia lcieliopin
toja. 

Rautatieopistossa pidettyjen kurssien osanot
tajat jakaantuivat seuraavasti: 

kurssi- luokkia oppilaiBta miestli naista 
miiii.rii 

Ylemmat liikenneoppikurssit ..................... 2 3 80 77 3 
Tariffiosaston oppikurssit (ylempien liik. oppik. yht.) I I 7 7 
Alustavat liikenneoppikurssit ..... . . ...... .... . .. I 2 35 26 9 
Alemmat liikenneoppikurssit 0 •••••••••• •••••••• •• 2 3 106 106 

6 9 228 209 19 

Koneosasto: 

Veturinkuljettajaoppikurssit ......... . . .... ...... 2 4 I34 134 

2 4 134 I34 

Eri osastofen kurssit: 

Kone- ja varasto-osastojen oppikurssit . .......... .. 1 I 25 12 I3 
Rakennusmestarioppikurssit ••••• 0 0 •••••••••••••• 1 1 24 24 
Ratavartijaoppikurssit • 0 •• • 0 • • • • •••• • ••• • ••••••• 2 2 62 62 
Varastonhoidon peruskurs it ......... . ...... . ... . 1 1 27 27 

5 5 138 125 13 

Kaikkiaan 13 18 500 468 32 

Sisaanpaiisytutkintoja jarjestettiin alemmille 
liikenneoppikursseille, veturinkuljettajaoppikw·s
seille ja vaunumiesoppikursseille pyrkineille 
714:lle henkilolle. 

Psykoteknillinen laboratorio 

Toimintavuosi on ollut laboratorion kannalta 
myonteinen. Tutkitun koehenkilojoukon raken
teessa ja laajuudessa tosin ei ole tapahtunut suu
ria muutoksia, mutta osaksi suotuisan tyovoima
tilanteen, osaksi oman tyon rationalisoimisen ansi
osta, juokseviin tehtaviin kuuluvien soveltuvuus
kokeiden rinnalla on voitu suorittaa keskimaa 
raista enemman perusselvitystyota ja myos to
teuttaa joitakin kaytannollisia uudist1..~ksia. 

Tutkituista koehenkilOryhmista on edelleen ol
lut suurin veturimiehiksi pyrkivien joukko. Sen 
puitteissa painopiste yha selvemmin on siirtynyt 
oppilasvalintoihin. Sarna suunta tulee ilmeisesti 
jatkumaan viela alkavankin vuoden aikana siita
kin huolimatta, etta Hyvinkaan konepajakou
lussa ainakin 2 kurssia taytetaan jo aikaisempina 
vuosina tutkituista varikoiden veturimiesharjoit-

telijoista. Laboratorion toiminnan va.kiinnutta
miseksi olisi erittain toivottavaa, etta koko vetu
rimiesten koulutusta koskeva kysymys mahdolli
simman pian saataisiin pysyvaan ratkaisuun . 

Konepajakoulujen oppilasvalinnat on toiminta
Vl..IOnna laboratorion aloitteesta jarjestetty mel
koisessa maarin uudelleen. Niinpa on otettu kayt
toon laboratorion laatiroa hakulomake, joka kone
pajatoimiston oppilastarkastajan, konepajakoulu
jen edustaj ien ja laboratorion henkilokunnan yh
teisessa kokouksessa oli tarkistettu ja hyvaksytty. 
Samalla siirtyi hakupapereiden nojalla suoritettu 
ennakkokarsinta laboratorion tehtiivaksi. Tiilloin 
paastiin myos siihen, etta valtakunnallisten arn
matinvalinnanohjausviranomaisten hallussa ole
vat tiedot hal,ijoista saatiin ennakkokarsinnan 
lisaperusteiksi . Kaiken kaikkiaan hakijain en· 
nakkokarsinta nain on yhtenaistynyt ja tehos
tunut. Edelleen laboratorio on laatinut konepaja
kouluja ja niiden paatteena olevia ammatteja 
selostavan moni.steen, jota on jaettu hakulomak
keen rnukana kail,ille lomaketta pyytiineille. Muu
tenkin on harjoitettu hakijoille tarkoitettua infor
maa tiotoirnin taa. 



Perusselvityksista on ensiksi main.ittava kay
tettyjen menetelmien tarkoituksenmukaisuutta 
tutkiva ns. menestyskontrolli, jota on jatkettu 
entiseen tapaan. Sen lisaksi on verraten laajassa 
mitassa selvitelty uusien koelaitteiden ja kokei
den telrnisia ominaisuuksia ynna suoritettu esi
kokeita uusien menetelmien kaytantOiin saami
seksi. Naista selvityksista on edelleen kaynnissa 
kaksi yliopistollisiksi laudaturtoiksi hyvaksyttya 
tutkimusta, ns. ajokoetutkimus ja ns. tyiiasenne
tutkimus. Veturimiesten valintatestistiin kayttii
kelpoisuutta on selvitetty Suomen Kaapeliteh
taalla tietokoneilla suoritetun tilastollisen ana
lyysin pohjalta. Edelleen on kaynnissa laaja sel
vitys, milli.i pyritaan laboratorian keskeisimman 
luonnekokeen tulkintanormien ja kayttiiperiaat
teiden yhtenaistamiseen nimenomaan laborato
rian koehenkiloston puitteissa, seka niinikaan laa
jaksi kasvava selvitys konepajakoulujen oppilai
den eroamisen syista . Viimeksi mainittua selvi
tysta varten on saatu runsaasti vertailuaineistoa 
Kauppa- ja teolli.suusministerion ammattikasva
tusosastolta ja Ammattikoulunopettajain opetta
jaopistolta. Viela on saatu Uihes valmiiksi selvitys 
siita, miten tutkittujen koetulokset uusintates
tauksessa keskimaarin muuttuvat ja mitka teki
jat lahinna aiheuttavat tulosten muuttumista. 

Ammatinanalyysien laatimista on jatkettu.Toi
mintavuonna on tarkistettu vaihtokonduktoorin 
analyysi ja saatu valmiiksi matkakonduktiiorin 
analyysi. Kumpaakin on liikenneosaston esityk
sesta jaettu seka osastolle etta liikennepiireille. 

Kaikkien em. selvitysten pohjalta laboratorian 
toimintaa ilmeisesti paastaan entisestaan melkoi
sesti tehostamaan ja rationalisoimaan. Jo ti.ihan 
mennessa on voitu asenne- ja luonnekokeiden 
osuutta lisaamalla supistaa kokeisiin osallistu
vien psykologien lukumaaraa, misti.i taas on aiheu
tunut seki.i tyon etta kustannusten saastoa. Tahan 
on liittynyt myos laboratorian virkojen ja toimien 
uudelleenjarjestely. 

Soveltuvuustutkimt~stoiminta 

Laboratorian toimintavuonna tutkimat l 284 
henkiloa jakautuvat ryhmittain seuraavasti: 

Konepiirien veturimiesharjoittelijoita ja 
houltomiehia ................... . 225 

Hyvinkaan konepajakoulun veturimies-
oppilaita ...................... . 608 

Pasilan konepajakoulun ammattioppi-
laita 179 
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Turun konepajan teknillisia harjoitteli-
joita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Konduktiiorikursseilie pyrkineita . . . . . 76 
ATK-henkilostoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tyontutkimuskurssien osanottajia . . . . 32 
Tyonvalvoja- ja vaaitsijatutkintoa suo-

rittavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Kliinisia tapauksia . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kymin Oy:n veturimiehia . . . . . . . . . . . 32 

Yhteensa 1 284 

Tyontutkimus fa siihen liittyva rationalisointi
toiminta 

J arjestelytoimiston suorittamat liikenteenhoi
dolliset tutkimukset ovat keskittyneet liih:inna 
koko rataverkolle yhteisten kysymysten selvitta
miseen. Naista mainittakoon edellisena vuotena 
aloitettu linjaliikennepaikkojen tutkimus ja osit
tain tahan liittyva liikenteenohjaus- ja turvalait
teiden merkityksen selvittely, seka kertomus
vuonna aloitettu vaihtotyon miiaraa ja suori
tusta koskeva tutkimus. 

Vetovoiman huollon osalta on tutkittu moot
toroinnin vaatimia muutoksia huoltotoiminnan 
jarjestelyssa. 

Rata- ja rautatierakennusosastoilla on tutkittu 
louhintatoita, tehty alustavia selvityksia betoni
ratapolkkyjen ja pitkien kiskojen asennuksesta 
seka kehitetty tyonsuunnittelua mm. PERT-jar
jestelmaa soveltaen. 

Piiakonepajoilla on suoritettu menetelma- ja 
aikatutkimuksia vaunujen korjaus- ja rakennus
toissa seka vetokaluston korjauksessa. 

Standardisointityii on kasittanyt perusstandar
dien laatimista ja ajan tasalla pitamista. Huomat
tavan osuuden on vaatinut ulkopuolinen standar
disointi, erityisesti yhteistyo UIC:n kanssa. 

Varsinaisen tutkimustoiminnan ohella on jar
jestelytoimisto antanut lausuntoja erilaisista rau
tatien kayttoa koskevista yleisista asioista. 

Rationalisointihenkilokunnan kouluttamiseksi 
jarjesti jarjestelytoimisto tyontutkimuskurssit, 
joiden ensimmainen osa pidettiin kertomusvuo
den puolella. Kursseille osallistui kaikkiaan 32 
henkea etupaassa ratapiireista ja rautatieraken
nuksilta seka konepiireista ja piili.konepajoilta. 

L i i k e n t e e n h o i d o l l i s e t t u t k i
m u k s e t . Linjaliikennepaikkojen miehitysta 
koskevia tutkimuksia on kertomusvuonna jat
kettu. 5. ja 6. liikennepiirissa tutkittiin kaikkiaan 
143 liikennepaikkaa. Junaohjau.stoiminnasta on 
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suoritettu tutkllnus Riihimaella seka vertaileva 
tutkimus kaukojunaohjaajien tyosta Kouvolassa 
ja Pieksamaella. Turvalaitetoimikunnalle on sel
vitetty linjan turva- ja llikenteenohjauslaitteiden 
vaikutusta rojehitykseen, seka vastaavasti rele
asetinlaitteiden vaikutusta vaihderojesten tarpee
seen ns. suurilla ratapihoilla. 

Vuoden aikana on aloitettu systemaattinen 
vaihtotyotutkllnus, jossa on kiinnitetty huomiota 
mahdollisuuksiin tyomaiiran vahentiirojseen mm. 
vaunuryhmittelyn avulla. SamaHa pyritaan sel
vittamaan tyoryhman suuruuden ja vetovoiman 
laadun vaikutusta vaihtotyokustannuksiin. 

Gks-vaunujen soveltuvuutta liikenteeseen on 
tutkittu. 

Kappaletavaran kasittelya koskevat tutkimuk
set ovat kohdistuneet normitusmahdollisuuksien 
selvittelyyn ja aineiston keruuseen. Lisaksi on 
suoritettu eraita kasittelykustannusten vertailuja. 

Liikennepiirien omin voirojn suorittamat tutki
mukset ovat kohdistuneet etupaassa henkilokun
nan kayttoon liikennepaikoilla ja eri tyopisteissa. 
Liikenteen jarjestelyyn vaikuttavista mainitta
koon eraiden ratapihojen ja satarojen vaihderojes
ten tarpeeseen seka matkajunien rojehitykseen 
liittyvat tutkimukset ja paivystyspalvelun uudel
leen jarjestelyt. 

Sosiaalitilojen uudelleen jarjestelyt ja kunnos
tamiset ovat olleet muutamissa liikennepiireissa 
niinikaan tutkimusten kohteina . 

Toimistojarjestelyt ja uudet 
r a k e n n u k s e t. J oensuun, Jyvi:iskylan, Pun
kaharjun ja Siuron asemilla seka Oulun matka
toirojstossa ja Ylivieskan tavaratoimistossa on 
suoritettu tutkimuksia sisiitilojen muuttarojseksi 
vastaamaan nykyista tarvetta ja nykyisiii vaati
muksia seka tehty esitykset vastaavista raken
teellisista muutoksista. Porvoon uuden aseman 
suunnittelusta on annettu lausunto ja laadittu 
ehdotus. Muista taman alan toiminnoista mainit
takoon osallistuminen Seinajoen aseman suunnit
teluun seka selvittelyjen antaminen Helsingin 
aseman ja City-korttelin yhdistavan Kaivokadun 
tunnelin aiheuttamista kysymyksista. Helsingin 
konepajan valimorakennuksen kayttamista huol
totiloina on niinikaiin selvitetty. 

Rataan ja ratapihaan liittyvat 
t u t k i m u k s e t. Kertomusvuonna on osallis
tuttu ratojen perusparannustoiden tyonsuunnitte
luun Kouvolan ratapiirissa seka rautatierakennus
tyon suunnitteluun PERT-jarjestelmaa soveltaen. 
Routakiilauksesta on suoritettu tutkimus, ja ko-

keiltu emulgaattorin kayttoa ratapi:ilkkyjen talvi
kyllastamisessii. Haapamaen ja Mikkelin kyllas
tyslaitoksille on laadittu levytyslaitoksista raken
nuspiirustusten luonnokset seka ohjattu niiiden 
laitosten rakentamista ja kaytti:ionottoa. Pitkien 
kiskojen ja betonipi:ilkkyjen asennusta on alusta
vasti selvitetty. Rataosaston tyi:ikoneiden ja auto
jen kustannustarkkailujarjestelmiin laatiminen on 
saatettu alulle . Rikkaruohojen ja vesakkojen myr
kytyksiii on edelleenkin ohjattu laadittm ohjel
man mukaisesti koko rataverkolla. 

Keskitetty palkanlaskenta on otettu kiiyttoon 
jalellaolleissa 1. 4. 6. 8. ja 12. ratapiireissa, seka 
pantu kayntiin kustannus- ja tilastotietojen ko
neellinen keriiaminen kaikille ratapiireille. 

Tarkkuuslouhintatutkimuksia on suorinettu 
Parikkalan-Onkamon rautatierakep.nuksilla ja 
avustettu louhintasuunnitelmien teossa. Samalla 
on jarjestetty neuvontatilaisuuksia rautatieraken
nusosaston panostajille Jyvaskylassa, Parkanossa 
ja Parikkalassa seka pidetty luento- ja filmiesitys
tilaisuuksia eri ratapiireissa. Ratapiireissii on omin 
tutkijavoimin tutkittu etupaassa lumitoita ja 
suunniteltu parannettuja lumenpoistomenetelmia. 

K o n e p a j a t, v a r i k k o k o r j a a m o t 
j a k o n e p i i r i t. Tutkimuksen paakohteena 
on ollut edelleenkin vaunujen korjaus- ja raken
nusti:iiden seka vetokaluston korjausti:iiden ratio
nalisointi menetelmia ja apuvalineita paranta
malla. Tahan toimintaan on liittynyt urakka
aikojen maarittaminen. Tilojen kayttoa on tut
kittu mm tyoosastojen toiden uudelleen jarjeste
lyja varten. Toiden siirto konepajasta on myos 
aiheuttanut tutkimuksia. 

Pieksamaen konepajalla saadaan l. rakennus
vaiheen paatyttya l. 6. 65 kayttoon uusia tiloja. 
Tata silmalla pitaen on ybteistyossa konepajatoi
miston ja konepajojen kanssa suunniteltu korjat
tavien vaunujen kiertoa konepajassa samaten 
kuin tyokoneiden sijoitusta, tyopaikkojen jarjes
telya ja tyonkulkua. Eri konepajoissa suorite
tuista tyontutkimuksista ja rationalisointitoimen
piteista mainittakoon, etta Pasilan konepajalla 
tutkimukset ovat kohdistuneet etupi:ii:issa uusien 
matkustajavaunujen seka tavaravaunujen val
mistultsen yhteydessa suoritettuihin urakoiden 
tarkistuksiin. Matkustajavaunujen maalausti:iissa 
on lisaksi tutkittu tyomenetelmia. Tavaravau
nuista ovat tutkimuksen kobteina olleet Gks-, 
Hkk-, Kn-, Oa- ja Ome-vaunut. Urakkahintoja 
on voitu alentaa keskim. 10 %:lla. Useimpien 
vaunujen eri tyi:ivaiheita ja kohteita koskevat 
tutkimukset jatkuvat edelleen. Pulttien valmis-



tuksessa on tutkimuksia niinikaii.n jatkettu ja 
suoritettu vertailevia terii.kokeita seka aineiston 
keruuta urakkataulukoita varten. Muusta tutki
mustoiminnasta mainittakoon, etta 00 2 -suoja
kaasuhitsauslaitteiden kiiyton soveltuvuudesta 
vaununrakennukseen on tehty laajamittaisia me
nestyksollisiii. kokeita. Koneistusosaston erikois
koneiden urakointitutkimuksia on jatkettu, ja 
matkuRta.javaunujen telikorjauksen menetelmia 
seka apuvalineita suunniteltu. U uden matkustaja
vaunukaluston korjaustarvetta on tutkittu tarkoi
tuksella vahentaa korjausseisontaa. 

HyYinkiiiin konepajalla tutkimusten paapaino 
on koskenut kappaleiden siirtoja purku- ja pesu
osastolla seka osaston toiden ja laitteiden suun
nittelua. Dieselmoottorien ruiskutussuuttimicn 
hiominen ja lappaaminen on ollut aikatutkimuk
sen kohteena ja menetelmiitutkimuksin on tut
kittu Hr 13-veturisarjan telien mittaamista mit
talistoin. 

Turun konepajalla tutkimustoiminta on koh
distunut suuressa maarin eri tyoosastojen toiden 
jarjestelyihin ja toiden siirtamiseen osastolta toi
selle seka tasta johtuvaan konepajan tilankayton 
tutkimiseen. Naihin suunnitelmiin on sisallytetty 
Dm 8-9 moottorijunien korjaukset konepajassa. 
Samalla on suoritettu laskelmat junien korjaus
ja tilantarpeesta tulevina vuosina. Korjauksiin 
tarvittavia tyovalineita on suunniteltu ja suori
tettu laskelmia niiden hankinta- ja valmistuskus
tannuksista. Tavarankuljetukset konepajan ja 
paavaraston valilla on jarjestetty maaraaikais
kuljetuksiksi. Levyosastolla on otettu kayttoon 
aikaisemmin tutkitut urakka-ajat. Moottori- ja 
liitevaunuissa suoritettavien t6iden tur.kimus
aineistosta on laskettu uusia urakkahintoja. Aika
tutkimuksia on suoritettu karkisorvausten kasi
tyovaiheista sekii. Dm 7 telien rakennemuutok
sista. 

Pesuosaston puolella on tutkittu urakk.akort
teja ja niiden yksinkertaistamista. Pesuosaston 
tyon kuormitusta seka pesukustannuksia on tut
kittu. Mahdollisesti hankittavista, pesussa kii.y
tettavistii. painepumpuista on laadittu selvityksiii.. 
Moottoriosastolla on Valmet-815 moottorin ko
koonpano hinnoitettu uudelleen erii.iden aikai
sempien tyovaiheiden jaatya pois. Uudet ura
kointilaput on otettu kayttoon purkamo-, sii.hko-, 
puu-, maali-, kokoonpano-, kuljetus- ja nosto
osastoilla. Mainittakoon viela, etta Dm 7 vali
kaapelin korjauksissa esiintyvista yleisimmistii. 
vioista on suoritettu tutkimus ja tohty tarvitta
vat rakenneparannukset. Sen ohessa on valmis 
teltu vaununkorjauksen siirtii.mistii. muualle. 

3 11094- 65 
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Kuopion konepajalla kertomusvuonna on tyon
tutkimuksia suoritettu etupaassa hitsaus-, ver
hoilu-, ilmapumppu- ja pesuosastoilla. Tulistaja-, 
tuli- ja lieskaputkien irroitusryhman tutkimuk
set on saatettu loppuun. Ilmapumppujen urakka
aikojen soveltaminen lisatutkimuksineen ja vetu
rin verhoilutoiden tutkimukset on niinikaan saatu 
suoritetuiksi. Uudet urakka-ajat on otettu kayt
toon valittomasti. Voidepumppujen korjausten 
tutkimukset on saatu valmiiksi . Veturien pesussa 
suihkulla ja alustanpesuvaunulla on suoritettu eri
laisten pesuaineiden kokeilua ja taydennetty pe
sua kayttamalla sopivia kylmapesualtaita. Tyon
jakoa on muutettu ja jalkipuhdistuksesta luo
vuttu. Sahkohitsaajien toita koskevat tutkimuk
set, on suoritettu loppuun. 

Eraiden Kuopion konepajalle siirtyvien kor
jaustoiden vuoksi on suunniteltu kattilapajan 
laajentamista seka tehty alustavia jarjestelyja 
muissa konepajan tyiitiloissa. Muusta toiminnasua 
mainittakoon, etta veturien alkulammityksessa 
on siirrytty polttooljy Il:n kayttoon. Pintakar
kaistujen niveltappien kayttoa hoyryvetureissa 
on tutkittu. 

Vaasan konepajalla on tilojen kayttoa jarjes
telty uudelleen pienkaluston korjausta ja ruisku
maalausta varten. Korjausmenetelmat ovat edel
leen kehittymas,;a. Hoyryvetureiden ja hakkilavo
jen korjausta koskevia urakoita on soveltaen otot
tu kayttoon. 

Oulun konepajalla tutkimukset on keskitetty 
erilaisten Gb- ja Om-vaun1.m varaosien valmistuk
sen ja korjauksen urakkahintojen miifirittelyyn. 
Noin 40 osaa koskevat urakkahinnat on otettu 
kii.ytt66n. Muusta rationalisointitoiminnasta mai
nittakoon, etta vaunun varaosien kastomaalausta 
on edelleen kehitetty suunnittelemalla ja valmis
tamalla uusia kastelualtaita, joiden avulla myos 
vaunun metallivaraosien kastomaalaus on mah
dollista. Konepajan vaihtoveturin varustami
nen vaihtotyokytkimella ja eraiden jarjestely
jen aiheuttama vaihtotoiden vaheneminen on 
antanut aiheen tutkia toihin osallistuvan hen
kil0k1.mnan tyollisyysastetta. Ome-vaunujen hyd
raulisten laitteiden huollon tehostamiseksi on suo
ritettu tyopaikka- ja tyovalinejarjestelyja. Lam
mityskustannusten alentamiseksi on kaksi kone
pajan kolmesta hoyrykattilasta muutettu oljy 
kayttoisilu;i. Kertomusvuonna on viela laadittu 
Gb-vaunua koskeva tavaranimisto, joka on val
mistumisasteella. 

Pieksamaen konepajalla tutkimustoiminta on 
kohdistunut vaunun eri osien huolto- ja korjaus
tyon tyomenetelmien tutkimiseen ja urakka-aiko-
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jen uudelleen miiarittamiseen. Tallaisina koh-.:;eina 
ovat olleet rullalaakeripyorakerrat, vetolaitteiden 
liitosmuhvit, Hdk-vaunujen askelraudat seka Hk
vaunun jatkettavan sivupylviian yla- ja alaosan 
oikaisu. Kaksi viimeksimainittua tyota suorite
taan nykyisin puristimessa, mika on edellytta
nyt sopivien tyokalujen suunnittelua ja valmis
tamista, jonka jalkeen sarjavalmistus on voitu 
aloittaa. 

Varaston tilaamien uusien vaununosien valmis
tamiseksi on maaritelty uusi tyomenetelma, jonka 
perusteella on tuakka-ajat laskettu ja sarjavalmis
tus aloitettu. Lammin- ja jaahdytysvaunujen 
puutoiden osalta on korjaus muutettu suoritetta
vaksi aikatyona. Kertomusvuonna on Hk-vaunun 
varaosaluettolo saatu valmiiksi. 

Aikatutkimuksin on maaritelty makka-ajat ja 
otettu ne myos kayttoon Hk- ja Hkk-vaunu
jen kolmipainejarrujen korjaustoissii., pyorii.sor
vin MFD-sorvaustyossa, Mas-vaunujen rauta-, 
puskin-, vetolaite- ja jarrutyossa, sekii Hkk-vau
nussa olevan paperipuun kuljetustelineen osien 
valmistuksessa, kokoamisessa ja maalauksessa. 
Go- ja Gob-sii.iliovaunujen raappaus-, pesu- ja 
pohjamaalaus on ollut myos urakka-aikojen las
kennan kohteena samoinkuin Hdk-vaunLm alus
talle suunniteltu hakevaunun rakentaminen. 

Konepiireissa tutkimusten piiapaino on edel
leenkin ollut moottoril{aluston huoltotutkimuk
sissa ja huoltohenkilokunnan sijoittelussa. Hr 13-
vetureiden aloitettua vuoden alussa liikennoimi
sen Joensuuhun suoritettiin siella tarvittavan 
huoltomiehiston uudelleenjarjestelyt. Tallipii.ivys
tyskuljettajien ja -liimmittajien tehtavion muut
tuessa moottorikaluston lisaiintymisen takia suo
ritettiin miehityksen tarkistus J oensuussa ja Piek
sii.maella. Seiniijoen varikolle tehtiin suunnitelma 
kiskoautojen huollon siirtiimisestii vanhalta tal
lilta uudelle tallille . Oulun varikon veturikannan 
moottoroitumisen aiheuttamana tehtiin suunni
telma huollon siirtiimisosta tallien uudempaan 
osaan. Savonlinnassa on miiaritelty tallin miehi
tys ja Mikkelissii tutkittu vaununtarkastajien tar
vetta. 

Piireissa on sisaisin tutkimuksin selvitelty Kon
tiomaellii., Oulussa ja Varkaudessa veturimiesten 
sekii. Kemissii ja Varkaudessa tallihenkiloktmnan 
tyovuoroihin liittyviii tehtavia ja suoritettu 
uudelleen jii.rjestelyja. Raahessa on suoritettu 
tutkimus malmijunista seka Torniossa, Kemissa 
ja Ylivieskassa tarkkailtu veturimiesten tyon 
laatua ja maaraa eri:iis a junissa. Kiskoauto- ja 
moottorikaluston huoltotutkimukset ovat muu
tamissa konepiireissa jatktmeet. 

3. konepiirin kateisvaraston siirtii.misellii. paa
varaston hallintaan on tarveaineiden jakelu voitu 
keskitti:ia suoraan paii.varastosta kulutukseen. 

Varas to t. Mikkelin ja Haapamii.en kyllas
tyslaitosten yhteyteen on asennettu poraus- ja 
levytyslaitokset, joiden alkuun saattarmsta, ra
kentamista ja kayttoonottamista. on ohjattu ja 
valvottu. Hankasalmen sahalla on suoritettu 
eri:iitten vaunun puuosien urakkahinnoittelua. 
Edelleen on suoritettu tyomenetelmien jarjeste
lyji:i ja urakkahinnoittelua kiskohitsauksessa Kai
piaisten kiskohitsaamolla. Turun paii.varastossa 
on suoritettu kokonaistutkimuksesta tavaran kii.
sittelyyn liittyvat tyot (varastomestarit, varasto
miehet, autokuljetukset), sekii. jarjestetty maarii.
aikaiskuljetukset tavarakuljetuksissa Turun kone
pajan ja paii.varaston valillii. . Tavaranimiston osa 
Yleistarvikkeet II on valmistunut. 

Stand a r dis o imine n. Kertomusvuoden 
aikana on vahvistettu kaikkiaan 23 standardia, 
joista 10 on uutta ja 13 korvaa vanhentuneen. 
31 vanhentunutta paaasiassa kaytOsta poistettu
jen hoyryvetmien osia koskevaa standardia on 
peruutettu. 

Muista toiminnoista mainittakoon, etta Emo
noi·min mukaiset valssausstandardit on hyvi:ik
sytty kuumavalssatuille teri:istuotteille. Paiitos 
edellytti muutoksia monissa VRS-leJ;ldissii. Vuo
den kuluessa on valmisteltu yhtenii.inen jiirjestel
mii tankojen, palkkien, levyjen ja muiden muoto
valmisteiden nimittiimiseksi ja merkitsemiseksi. 
Lisiiksi on kiisitelty raiteen ja pyoriikerran liitos
mittoja sekii niihin liittyvia miiiiritelmiii. samoin
kuin maaperiin laatua koskevia standardiehdo
tuksia. 

M u u to i mint a. Varsinaisen tutkimustoi
minnan lisiiksi on jiirjestelytoirnisto joutunut an
tamaan lausuntoja useista rautatien kayttoii. kos
kevista yleisistii asioista ja laatimaan muistioita 
uuntaa-antaviksi toimenpiteiksi. Tii.llaisista mai

nittakoon hoyryveturien varastointia kriisiajan 
varalta koskevan tutkimusluontoisen selvityksen 
antaminen, muistiot Pasilan konepajan kone- ja 
penkkipuuseppii.osastojen rakentamisesta sokii. 
rata-, liilzenne- ja koneosastojen henkilokunnan 
lukumiiiirien kehityksestii. 

U LLBia aloitteita saapui kertomus,ruonna l 09 
kpl. Loppuunkasitellyiksi saatiin 82 aloitetta ja 
niista palkittiin 9. 
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II. RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET 

Ki.skonvaihto 

Vuonna 1961 aloitettua Riihimaki-Kouvola 
rataosan kiskotuksen uusimista jatkettiin Uudes
takylasta Kouvolan suuntaan. Lukuunottamatta 
Lahden, Mankalan ja Kausalan ratapiha-alueita 
seka kahta meneillaan olevaa radanoikaisua on 
rataosa nyt Riihimaen lahtovaihteelta Korialla 
kiskotettu 54 kg:n kiskoilla. Kiskon vaihtoa suo
ritettiin rataosan eteliiisella raiteella 30.4 km ja 
pohjoisella 29. o km pituudelta. Mainittakoon, etta 
taalla kaytettiin rautateillamme ensimmaista ker
taa betonisia ratapolkkyja yhteensa 63 000 kpl. 
joita on seka saksalais- etta ruotsalaismallisia, 
mutta kaikki kuitenkin kotimaista valmistetta. 
Korian- Kouvolan valilla suoritetaan vaihto tu
levana kevaana. Vastaavanlaista 43 kg:n kisko
jen vaihtoa 54 kg:n kiskoihin suoritetoiin myos 
Savon radalla jatkamalla edellisena vuonna aloi
tettua tyota Pieksfunaen-Mikkelin valilla 54. 5 
km matkalla. Rataosalla Turku-Toijala jatket 
tiin 30 kg:n kiskojen vaihtoa 54 kg:n kiskoihin 
nyt Huovintien-Ypajan valilla 21.9 km mat
kalla. Vastaavanlainen vaihto suoritettiin Raa
hen radalla sen koko pituudelta seka eri kohdissa 
Kuopion-Iisalmen viililla 25.1 km pituudelta. 
Kaikkiaan suoritettiin kiskon vaihtoa uusiin kis
koihin 228. 5 km, jolloin vaihdossa kaytettiin yk
sinomaan K 54 kiskoja. Lisaksi vaihdettiin aikai
semmin radassa jo olleita kiskoja muualle 106. 2 
km pituudelta. Naista mainittakoon 30/43 kg:n 
vaihto rataosalla Viinijarvi-Outokumpu ja heik
kokuntoisen 25 kg:n kiskotuksen vaihto niinikaan 
43 kg:n kiskoihin Tervolan-Rovaniemen valilla. 

Viime vuosina aikaansaatu kiskotuksen tason 
vahvistuminen on todettavissa mm. kiskonkat
keamien jatkuvana vahenemisena. Niinpa kerto
musvuonna jouduttiin katkeaman tai murtuman 
takia poistamaan raiteista vain 893 kiskoa kun 
luku esim. viitena edellisena vuonna oli keski
maiii·in 1950 kpl. 

SepelOinti 

Rataosan Riihimiiki-Kouvola sepelointia jat
kettiin molemmilla raiteilla Uudenlcylan-Kouvo
lan viililla yhteensa 60. 3 km matkalla. Lukuun
ottamatta Lahden ja Kausalan ratapihoja seka 
lyhyita osia Kausalan-Kouvolan valilla on nyt 
koko rataosa sepeloity. Vaasan rata saatiin niin
ikaan kokonaan sepeloidyksi kun siita jiiljelHi ollut 

22. 5 km osuus Seinajoki- Ylistaro valmistui. Ou
lun radalla jatkettiin toita Olhavan ja Laurilan 
valilla 51. o km matkalla. Rataosasta Oulu-Lau
rila on enaa sepeloimii.tta n. 15 km. Raahen rata 
sepeloitiin koko pituudeltaan puolivalmiiksi ja 
edelliselta vuodelta puolivalmiiksi jaanyt rataosa 
Joensuu-Varkaus valmiiksi. Savon radalla jat
kettiin sepelOintia Pieksamaen-Mikkelin valilla 
53. s km ja Turku-Toijala radalla Auran-Ypa
jan vii.lillii. 17. 2 km matkalla. Sepelitukikerrok
sella varustettu pii.ii.raidepituus lisaantyi yhteen
sa 321.7 km. Sitii. oli vuoden paii.ttyessii. 2 320.9 
km eli 40. 2 % koko pituudesta. Sepelia kaytet
tiin 906 600 m 3, mikii. on toistaiseksi suurin vuo
tuinen mii.ara. 

Sillat 

Kouvola-Kuusankoski-Haarankallio yhdys
radalle valmistui Kymijoen ylittii.va viisi 27 m :n 
levyjannetta ja 50 m :n ristikkojanteen kasittava 
Rapakosken ratasilta. Oulunjoen silta, jossa on 
kaksi 50 m:n ristikkojii.nnetta, valmistui niin 
ikaan Oulussa ja otettiin liikenteeseen. Simojoen 
74 m pitkii. ristikkojanne vaihdettiin uuteen. 
Vaskiluodon heikko kaantosilta korvattiin kah
della uudella, nykyisen kuormituksen kestavalla 
12 m:n kiinteiilla teriisjanteella. Teriissiltaraken
nustoista mainittakoon Paivii.rannan lii.ppasilta 
Kuopiossa, jossa vaikeahkot perustustyot jo 
on suoritettu seka Pielisjoen ristikkosillat Joen
suussa. 

Vuoden kuluessa valmistui kolme alikulkusil
taa, nimittain Pukinmiielle, Vihantiin ja Hyvin
kaan konepajan raiteelle. Toijalaan valmistui 
henkilotunneli, minka kautta kuljetaan kolmelle 
henkili:ilaiturille. Aloitetuista toista mainittakoon 
Kauniaisten alikulkusilta, josta I rakennusvaihe 
on suoritettu, Keltakankaan ja Heinoon alikulku
sillat, joista perustukset ovat valmistuneet sekii. 
Hiimeenlinnan henkilotmmeli. 

Rakennukset 

Asuintaloja sisiiltyi vuoden talonrakennusohjel
maan vain Kouvolaan rakennettu 1-perheen talo . 
Kaipiaisten kiskohitsaamoalueella aloitettiin vuo
den lopulla 2-perheen asuintalon rakennustyot. 
Kotkassa muodostettiin osasta lepohuoneraken
nusta kolme 2 h+k huoneistoa. Littoisissa kun-
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nostettiin vanhasta asuintalosta kaksi uutta asun
toa. Asunto-oloja parannettiin varustamalla ta
louksia keskuslammityksella seka useassa tapauk
sessa vesi- ja viemarijohtolaittein. 

Kaipiaisten kiskohitsaamolle, jonne edellisena 
vuonna olivat valm.istuneet hitsaamo, jii.lkikasit
telylaitos ja puhdistamo, valmistui kevaiilla huol
torakennus. Se on kivestii, tilavuudeltaan 3 500 
m 3 ja siina on myos 2 h+k asunto. Heinakuun 
6 paivana toimitettujen koneiston tarkastuksen 
ja hitsauskokeiden jalkeen paasi hitsaamo aloit
tainaan toimintansa. 

Seinajoen varikon korjauspaja- ja huoltoraken
nuksessa, jonka rakennustyot oli aloitettu tammi
kuussa 1962, suoritettiin lopputarkastus 17. 4. 
Rakennus on kolmikerroksinen kivitalo tilavuu
deltaan 15 300 m 3 , josta huoltotilojen osuus 
11 600m3 • 

Turun varastorakennus valmistui niinikaan ke
vaalla. Rakennus on kaksikerroksinen kivitalo 
tilavuudeltaan 12 900m3 • 

Tampereen Viinikkaan valmistui vaunukorjaus
paja, jonka vastaanottotarkastus pidettiin 10. 7. 
64. Rakennus on kaksil~:erroksinen, osaksi kivesta 
osaksi puusta ja tilavuudeltaan 13 850m 3 . Moot
toriveturien huolto- ja korjausballien rakenta
mista jatkettiin koko laajuudessaan vasta loka
kuusta alkaen toiden oltua tyoviranomaisten 
maarayksesta keskeytyksissa kesakauden. Ra
kennuksen tilavuus on 37 200 m 3 ja tyo oli 
vuoden paattyessa edistynyt sisatyovaiheeseen. 
Edelliseen liittyva erillinen lampokeskus- ja 
muuntamorakennus saatiin viimeistelyvaihee
seen. 

Alppilan laitesuojassa, jonka kallionlouh:inta
tyot suoritettiin edellisena vuonna, paastiin sisus
tustyot aloittamaan huhtikuun alussa. Suojan 
runkoon ja seinarakenteisiin on kaytetty 2 350 m 3 

betonia. Katto- ja seinaelementtien asennustyosta 
on 2/3, ilmastointi- ja putkilaitteiden asennus
tyosta 1/2 suoritettu. Pubelinkeskuksen asennus
tyo aloitettiin. 

Maa-alueiden lunastaminen 

Radanoikaisun Kauklahti-Luoma alustarpeita 
varten lunastettiin kolme eri aluetta yhteensa l. 4 

ha. Pllikusuon junakohtauspaikkaa varten rata
osalla Inkeroinen-Kotka ostettiin 0. 8 ha alue. 
Loviisassa hankittiin 6. o ha sorakuoppa-alue. 
Oulussa Kontiomaen radan suunnalta lunastet
tiin konepaja-alueeksi 50 ha alue . 

Ratapihat, mdanoikaisut kuormausalueet 7'a laiturit 

Ratapihojen kohdalta oli huomattavin tyo
kohdo Pieksamaen jarjestelyratapihasuunnitel
man toteuttamisen jatkaminen. Vuoden loppuun 
mennessa oli saatu naulatuiksi laskumaen raide, 
pohjoisen suunnan tavarajunien lahtokulkutie, 
idan - etelan suunnan tulokulkutie, kaikki kah
deksan tuloraidetta, laslnnniien puoleinen vaihde
viuhka ja siitii erkanevina 26 lajitteluraidetta. 
Raiteita naulattiin yhteensa 33. o km ja vaihteita 
45 kpl. Tyohon kaytettiin Pieksamaen-Mikkelin 
valilla kiskonvaihdossa vapautuneita 43 kg:n kis
koja. Suunnitelmasta voitaneen raidetoiden osalta 
katsoa 2/3 suoritetuksi. 

J okelassa aloitettiin ratapihan muutostyo suo
rittamalla itaisen paaraiteen siirto. Tyohon kuu
lui routivien maalajien poisto tulevasta raidepoh
jasta, eristyskerroksien teko ja raiteen valmillisi 
sepeloint1. Riihimaen jiirjestelyratapihalle naulat
tiin kolme raidotta yhteispituudeltaan 2. 5 km. Toi
jala.n asema- ja postitalon valmistuminen edelli
sena vuonna aiheutti ratapihalla huomattavat. rai
dejiirjestelyt. Kiskotusta vaihdettiin 1. 9 km ja uu
sittiin naihin liittyvat vaihteet. Viin.ikan vaunu
korjauspajaa varten rakennettiin tarvittava rata
piha. Maata leikattiin 39 100m3 , soraa kaytettiin 
16 400m3, raiteita kiskotettiin 2. 3 km, nau.lattiin 
12 vaihdetta ja raideristeys. Raahessa kaytettiin 
52 900 m 3 soraa ja kiskotettiin 3. 8 lrm raidetta. 
Vainikkalan ratapihan itapatissa jatkettiin viittii 
raidetta ja rakennettiin 500 m pituinen vetoraide. 

Rantaradalla meneillaan olevalla ns. Espoon 
radanoikaisulla jatkettiin maanleikkaus- ja kal
lionlouhintato.ita. Kallionlouhinta kiisitti, paitsi 
avolouhintaa, myos 99 m pituisen kaksiraiteista 
rataa varten suunnitellun tunnelin avaamisen eli 
yhteensa 50 000 m 3 kalliota. 

Valille Pinjainen-Pohjankuru valmistunut 
mm. 349 m pituisen tunnelin kasittava oikaisu 
otettiin liikenteelle 26. 2. 

Lempaalan-Stiaksjiirven valisella kahdella 
oikaisulla jatkettiin leikkaus- ja pengerrystoita 
seka eristys- ja valikerrosten tekoa. SiHiksjarven 
puoleisesta oikaisusta valmistui 1. 6 k:m pituinen 
osa ja voitiin itainen raide talta osin 24. 11. avata 
liikenteelle. 

Siitaman-Oriveden valilla siirrettiin kalliolelli
kauksista louhetta sepelimw·skaamolle 34 800 m 3 , 

maalellikauksista pengertaytetta 29 900m3 ja so
raa 29 350 rna . 

Porin radalla Kiikan-Aetsan valisella l. 1 km 
pituisella oikaisulla olivat tyot edistyneet siinii 
miitirin etta se voi.tiin 5. 2. avata liikenteelle. 



Kun Lielahden-Nokian viililla olevalle Vihnus
jarven oikaisulle vahnistui ylikulkusilta, voitiin 
siitii jo edellisena vuonna kiskotettu 1. s km osuus 
24. 9. avata liikenteelle. 

Ennen kertomusvuoden paattymista voitiin 
viela kolmaskin Porin radan oikaisuista avata lii
kentoelle, kun Heinoon oikaisu Karkun-Vam
malan valil.la saatiin kiskotetuksi. Oikaisun pituus 
on 1.9 km. 

Savon radalla suoritettiin radanoikaisutoita eri 
kohdissa Suonenjoen-Murtomaen viililla. Naistii 
mainittakoon Kuopion-Toivalan viilillii. 54 kg:n 
kiskoilla kiskotettu Valkeisten oikaisu, joka kui
tenkin saadaan liikenteelle vasta Paivarannan 
Htppiisillan vahnistuttua. Loppupuolella vuotta 
aloitettiin Suonenjoen-Pirttiselan valinen tyo, 
jossa oikaisun pituus tulee olemaan 6. 2 km, ka
sittiien mm. 3 tunnelia. Oulun radalla aloitettiin 
oikaisutyot kahdessa kohdin nimittain Kaubavan 
- Harman ja Eskolan-Sievin viililla. 

Kertomusvuonna suoritettiin radan peruspa
rannustoitii. eri puolilla rataverkostoa. Niinpa 
suoritettiin koneellinen raiteen kunnostaminen 
Toijalan-Tampereen valillii. Penkereiden levit
taminen vaati soraa 14 500 m 3 ja pintakerros 
ta.ydennyssepelia 17 200 m 3 • Penkereiden levittii
mista. suoritettiin myos Vaasan radalla seka Oulun 
radalla Kruununkylan-Eskolan valilla. Savon 
radalla jatkettiin perusparannustyota Palosuon
Kantalan vii.lilla. Soraa kaytettiin 192 000 m 3 . 

Karjalan radalla suoritettiin vastaavanlaisia toitii. 
sorastusta parantamalla, rataosilla Viinijii.rvi
Outokumpu, Niirala-Nurmes ja Joensuu-Hera
jarvi. Soraa kaytettiin nii.illa tyomailla yhteensa 
206 800m3 . 

Uusista laitureista mainittakoon Riippaan 
rakennetut kaksi henkilolaituria seka Roykii.n, 
Erveliin ja Haminan tavaralaituri. 

Kaksoisraiteet fa uudet rataosat 

Kaksoisraiteita ei avattu liikenteelle. Kaksois
raidetyomaalla Tampere-Lielahti suoritettiin 
toita. sekii. varsinaisilla- etta tyollisyysmiiara
rahoilla. Maaleikkausta suoritettiin 11 200 m 3 ja 
kallionloubintaa 8 200 m 3 • 

Osastolle luovutettiin Jyvaskylan-Loppave
den viilillii rautatierakennusosaston toimesta suo
ritettu radanmuutostyo. Uusitun rataosan pituus 
on 7. 7 km. Se on kiskotettu 54 kg:n kiskoilla ja 
sepeloity. Rataosa avattiin 1. 6. tavara· ja 22. 7. 
yleiselle liikenteelle. Rataosallo louhittiin 2 734 m 
pituinen Kangasvuoren ratatunneli. Tunnelin, 
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joka on maamme pisin, louhinta aloitettiin 25. 3. 
1960 ja viimeinen panostus laukaistiin 14. 12. 
1961. 

Ratapituuteen liitettiin 7. 9. 1964 rataosa Kou
vola- Kuusankoski- Haarankallio, jonka pituus 
on 14. 9 km. Koska se kiisittiiii osan entisistii Kou
vola- Kuusankoski ja Harju-Voikka radoista, 
oli raidepituuden lisays vain 6. 1 km. Rataosa on 
lisayksen osalta kiskotettu 54 kg:n kiskoilla ja 
sepeloity. 

Opastin- fa turvalaitteet 

Releasetinlaitteita otettiin kayttoon 11 lii
kennepaikalla, nimittiiin Pitajiinmiiella, Leppa
vaarassa, Mommilassa, Parolassa, Iittalassa, Viia
lassa, Lempiiiiliissa, Lelkolassa, Pitkii.ahossa, To
roliissii ja Haapajarvella. Keravan releasetinlait
teissa on vahnistunut huomattava tiiydennystyo. 
Itsetoimista linjasuojastusta otettiin kiiyttoon 
kaksiraiteisilla rataosilla Lempaiilii-Toijala ja 
Mommila,-Lappila yhteensa 26 Ian matkalla. 
Uusia mekaanisia asetinlaitteita otettiin kayttoon 
Lapualla, Kolpissa, Simossa ja Joensuussa. Sun
rehkoja muutos- ja tii.ydennystoita nii.issii lait
teissa vahnistui 9 liikennepaikalla. Uusia varmis
tuslukkolaitoksia otettiin kayttoon 57 sekii uusia 
valo- ja iiii.nivaroituslaitoksia 35 tasoristeyksellii. 
Puolipuomilaitoksia valmistLti 3 tasoristeykselle. 

Ratapihakoneistot ja -laitteet 

Varpasiin, Kalvitsaan ja Kiuruvedelle asen
nettiin sahkokii.yttoinen puutavaranosturi vau
nunsiirtolaitteineen. Mantyluotoon valmistui 
8 000 000 l oljysailio, Poriin kaksi 50 000 l, Han
koon, Heinolaan ja Pietarsaareen 33 000 1 diesel
pol ttonestesailio j akelulai tteineen. 

Ensiksimainittua lukuunottamatta ovat sailiot 
maanalaisia. Jiimsiinkoskella, Rovaniemella ja 
Kemijiirvellii sahkoistettiin kii.antolava. 

Tyokonehankinnat 

Osaston raidenosturikantaa vahvistettiin han
kinnalla Neuvostoliitosta 25 ton nostovoimainen 
dioselsiihkoinen nosturi. Edellisenii vuonna oli 
ostettu vastaavanlainen nostovoimaltaan 15 ton
nin kone. Sveitsista ostettiin automaattinen ras
kas raiteen nosto- ja tukemiskono ja 4 kevyttii 
raiteentukemiskonetta. Kotimaisista tyokonehan-
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kinnoista mainittakoon 5 ratavyovaunua ja 5 rai
teennostokonetta. Myos ostettiin 6 kuorma- ja 14 
pakettiautoa. 

Puutarhatoiminta 

Talvi oli suhteellisen leuto ja lyhyt. Puutarha
toihin paastiin jo huhtikuun lopulla. Alkukesa oli 
vahasateinen aiheuttaen mm. sen etta nurmikyl
vot itivat huonosti. Keski- ja Pohjois-Suomessa 
vierailivat syyshallat melko varhain kun sensijaan 
myohaissyksy, loka-marraskuu, oli sopivaa puis
totoille. 

Istutuksilla varustettujen liikennepaikkojen 
htkumi:iara 533 vaheni kertomusvuoden aikana 
kolmella. Puistojen lukumi:ii:ira oli vuoden pai:it
tyessa 923. 

Erityista huomiota pyrittiin puutarhalaitoksen 
taholta kiinnittami:ian liikennepaikkojen lahim
pi:iiin ympiiristoon lisiiiimiilla niille kukkauurnia, 
-amppeleita ja -laatikoita. Niinpa meilla olikin 
kesakaut.ena sijoitettu n 1 100 kukkauurnaa ja 
n 250 amppelia matkustavan yleison viihtyisyy
den lisa.i:imiseksi. 

Kaupallista toimintaa jatkettiin Nuppulinnan, 
Oulun ja Kouvolan toimistoista. Bruttomyynnin 
arvo oli enni:ityksellinen 18 688.34 mk merkiten 
edellisen vuoden tilinpiiatokseen verrattuna 58.1 
% lisaysta. 

Rakennusteknillinen suunnittelu fa valvonta 

Sillanrakennusfaostossa laadittiin kertomus
vuonna yhteensa 362 piirustusta 167 eri tyota 
varten. 

Teri:isjannesiltojen normaalipiirustuksia laadit
tiin 6 levysiltaa varten, joista kahdessa on kansi 
alhaalla ja muissa neljassa ylhaallii. Siltojen pi
tuudet vaihtelivat 12-25 m . 

Teriisbetonirakennepiirustuksia tehtiin 11 ali
kulkusiltaan, 5 ylikulkusiltaan ja 9 rautatiesiltaan 
yhteensa 91 kpl. Korjaus- ja kansipiirustul~sia sil
toihin ja rumpuihin tehtiin 29 kpl. Siltojen alus
tavia ebdotuksia tehtiin 43 kpl. 

Huonerakenteita varten tehtiin rakennepiirus
tuksia yhteensa 171 kpl. Tarkeimmat suunnittelu
kohteet olivat edelliselta vuodelta jatkuneet Tam
pereen moottoriveturihalli ja vaunukorjaushalli, 
Seinajoen varilmn huoltorakennus seka Alppi
lan puhelinkeskus ja uusina mm. Taivalkosken 
tavaraasema. 

Liikennepaikoille tulevien puutavaranosturei
den ja vaunujen siirtolaitteiden perustuspiirus
tuksia on tehty 21 kpl. 

Yksityisten toimesta tehtyja suunnitelrnia rau
tatien alueelle rakennettavia laitteita varten tar
kastettiin ja niiden johdosta lausunto annettiin 
yhteensa 73 tapauksessa, joista sahkojohtoristei
lyja oli 40 kpl, vesi- ja lampojohtoristeilyja 19 kpl, 
ylikulkusiltoja 1 kpl, rumpuja 3 kpl ja sekalaisia 
rakenteita 10 kpl. 

Lisaksi laadittiin siltojen hankinta- ja urakka
kyselyluonnoksia, tarjouksia koskevia lausuntoja 
ja sopimusehdotuksia. 

Teriisbetonisiltojen ym terasbetonirakenteiden 
valmistusta valvottiin eri puolilla rataverkkoa ja 
konepajoilla valvottiin ja vastaanotettiin teriis
siltojen hankintoja, joista suurimpina mainitta
lmon Oulunjoen ja Simojoen rautatieristikot, 
Rapakosken ratasilta Kuusankosken teollisuus
raiteella, Vaskiluodon kiiantosilta Vaasassa seka 
Piiiviirannan liippiisilta Kuopiossa. 

Ratapihafaostossa kasitellyista asioista oli rata
pihakysymyksia 202, joista huomattavimpina 
mainittakoon Helsinki-Pasilan, Toijalan, Kera
van, Seinajoen ja Tikkurilan ratapihalaajennus
suunnitelmat sekii siihkoistyssuunnitelmat vii
leillii Helsinki-Riihimi:iki ja Helsinki-Kirkko
nummi. Radan parannustoita kuten radanoikai
suja, korkeusviivan muutoksia, kiskonvaihtoa ja 
sepeli:iimista sekii kaksoisraiteen rakentamista 
koskevia asioita oli 76. 

Valtion muiden laitosten seki:i kaupunkien ja 
maalaiskuntien raiteita koskevia asioita kasitel
tiin 11 kpl sekii yksityisten raiteita 7 5 kpl. Asema
kaavoja koskevia asioita oli 81, joihin sisaltyi 
kaupunkien, kauppaloiden ja kuntien asema- ja 
rakennuskaavaehdotuksia ja kaavanmuutoksia. 
TVH:n tiesuunnitelrnien johdosta annettiin lau
sunto 52 tapauksessa seka lisi:iksi kiisiteltiin ka
tuja, teita, lastausalueita ja tasoylikiiytaviii kos
kevia asioita 115 kpl. Alueiden pakkolunastusta 
ja vaihtoa koskevia asioita kiisiteltiin 118 ja aluei
den vuokraarnista ja rakennuslupaa koskevia 
asioita 99. 

Rakennuksia koskevia asioita oli 118, joista 
suurin osa rakennusten sijoitttksia. Vesi- ja vie
marijohtoja seka avoviemiireita koskevia asioita 
kiisiteltiin 49, siltoja ja rumpuja 45, henkilo- ja 
kuormauslaitureita 41 sekii ilmajohto- ja kaapeli
risteilyja 55 kpl. 

Turvalaitteita ja muita teknillisia laitteita kos
kevia asioita oli 109. Tahiin ryhmiiiin kuuluvat 



vaunuvaa'at, jarrutuslaitteet, kuormausmallit ja 
valonheitirunastot seka oljysailiot. Yksityisten 
omistamia laitteita kuten nostureita, siirtolait
teita, vaakoja ym erikoislaitteita koskevia asioita 
kasiteltiin 15 kpl. 

Ilmavalokuvauksesta johtuvia kirjelmia oli 2 
kpl, henkiloasioita 27 seka lisaksi sekalaisia asioita 
kuten tontinjakoa, lohkomislupia, karttojen tay
dennyksia ja kalustoa koskevia asioita 123 kpl. 

Edellisten lisaksi jaoston toimesta on suoritettu 
kartoitus-, paalutus- ja vaakitustoitii., ilmavalo
kuvauksesta johtuvia neuvotteluja sekii. neuvon
ta- ja valvontatehtavia. 

Huonerakennusjaostossa laadittiin piiii.piirustuk
set 40 uudisrakennukselle, yhteensii. 150 piirus
tusta. Rakenteille saaduista rakennuksista mai
nittakoon Turun konepajan laajennus, Pieksii
miien vaunukorjaamo, Savonlinnan kauppatorin 
seisakerakennus, Kaipiaisten ja Koivun 2 per
been asuinrakennukset, saunoja, talousrakennuk
sia, asuinrakennuksia, varastoja ym. 

Rakenr.eilla oleviin rakennuksiin on tehty tyo-, 
erikois- ja osapiirustukset sekii. tyoselitykset. Suu
remmat rakennukset on suunn.iteltu osaksi kanta
vin tiiliulkoseinin, osaksi teriisbetonirunkoisina. 
Julkisivumateriaalina on ollut alumiini-, teriis
tai mineritlevy, puhtaaksi muurar.tu punainen 
tilli, kalkkitilli tai L eca-till.i, betonielementti tai 
kalkkirappaus. Pienehkot rakennukset on suun
niteltu puusta rakennettaviksi. Lisarakennuksia 
on suunniteltu 31. Niiista huomattavimmat ovat 
vaunukorjaamot, veturitallit, ratavartijatuvat, 
huoltorakennukset, monet tavara-asemat ym. 
Vanhoihin rakennuksiin on tehty muutospiirus
tuksia yhteensa 179 kpl. Kuten edellisinakin vuo
sina on paitsi Helsingin hallinto- ja asemaraken
nuksessa mm. Oulun asemalla ja Pieksii.miien ra
vintolarakennuksessa suoriter.tu useita huoneiden 
uudelleen jiirjestelyjii. ja suurehkoja korjauksia. 
Erii.itii. vanhoja linja-asemia on perusteellisesti 
uusittu ja korjattu. Taysin uusittiin myos Riihi
miien, Tampereen ja Lahden kerhotalot. Jyviis
kylaii.n on sisustettu uusi matkatoimisto erii.iiseen 
uudisrakennukseen. Monilia liikennepaikoilla on 
uusittu lipunmyynti- ja postipalvelupoytia seka 
jiirjestetty releasetinlaitteiden huonetiloja. Kes
kuslammityksiii., WC:ta ja kylpyhuoneita on suun
niteltu seka asema- etta asuinrakennuksiin. 

Huonerakennusjaosto on valvonur. uusien ja 
uusittavien junavaunujen sisustustOita seka huo
lehtinut uusien vaunujen, vetureitten ja junien 
sisii.- ja ulkopuolen muotoilusta ja varityksesta. 
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Rakentamista odottamaan jiianeista suunnitel
luista uudiarakennuksista ovat huomattavimmat 
Tampere- Viinikan konttorirakennus, Kuivanie
men, Relletin ja Lappilan asemarakennukset, 
Lappeenrannan vetw·italli, Pasilan moottoriju
nien huoltohalli, Jyvii.skylan ja Riihimaen ter
veydenhuoltokeskukset, Pieksamiien ja Riihimiien 
junatoimistot, Imatran, Varkauden, Pitajanmiien 
ja Porvoon tavara-asemat, Nuppulinnan 3-per
heen ja Etela- Orimattilan sekii. Lahden 2-per
heen asuintalot ym. 

Turvalaitefaostossa laaditr.iin 62 turvalaitoksen 
ja 42 tienristeyslaitoksen uudistus- ja tii.ydennys
suunnitelmat, minka lisaksi kiisiteltiin 73 muuta 
turvalaiteteknillistii. asiaa. 

Turvalaitoksen kayttoa varten laadittiin 172 
asemapiirustuksella varustettua erikoisjohtosiian
toa, joista 82 varmistuslukkolaitoksia ja 31 valo
ja iianivaroituslaitoksia varten. 

Jaosto valvoi kaikkien turvalaitetoiden teknil
listii. puolta ja laati niitii. varten 297 erkoispiirus
tusta sekii. asetinlaitekilpipiirustuksia 285 kpl. 
Uusia yleisiii. rakennepiirustuksia valmistui 82 kpl. 
Lisii.ksi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen ja 
tii.rkeimpien erilwistarvikkeiden tilaamisesta tyo
paikoille ja turvalaitevarastoon sekii. niiden tar
kastuksesta ja vastaanotosta. 

Raidefaosto on kertomusvuonna kii.sitellyt noin 
380 asiaa, jotka koskivat raideosien ja vaihteiden 
suunnittelua ja hankintaa, ratojen sepeloimistii. ja 
raiteen tarkistusta, kiskonhitsausta, raidetarvik
keiden kulumista sekii. eriiitii. kuljetusmahdolli
suuksia. Ratateknillisten miiarii.ysten ja ohjeiden 
uusimistyotii. on jatker.tu. 

Toimintavuoden aikana laadittim yhteensii. 
noin 150 piirustusta. Lisiiksi tarkastettiin sepe
loimis- ja sorastusprofiileja eri rataosuuksia var
ten noin 410 km. Vireillii. olevista radanoikaisu
suunnitelmista annettiin laus1.mto 33 tapauksessa. 

Tarkastusmittauksia suoritettiin raiteenmit
tausautolla koko rataverkossa yhteensii. noin 
5 200 km. Sen lisii.ksi jaoston tyoryhmii.t, rata
piirien mittausryhmien kanssa, tarkistusmittasi
vat 290 kaarteen, yhteispituudeltaan noin 170 km, 
nuolikorkeudet, ja tulokset kii.siteltiin jaostossa 
sekii. toimitettiin asianomaisiin ratapiireihin. 

SNT-Liitosta vuokratulla raiteenmittausvau
nulla mitattiin radan kunto seuraavilla rataosilla: 
Helsinki-Turku-Huovintie, Helsinki-Kouvola 
- Vainikkala-Imatra, Riihimii.ki-Tampere
Seinii.joki- Oulu - Kemi- Laurila, Tampere
Pori, Peipohja-Rauma, Seinii.joki-Vaasa, Yli-



24 

vieska- Pyhasalmi, Kouvola- Kotlm- Hamina, 
Kouvola- Kuopio, Haapamiiki - Pi ksiimiiki
Joensuu, Jyvaskyla- Aiinekoski ja Hyvinkiia
Karjaa. 

Jaosto on tarkkaillut Riihimaen-Lahden viilil
le vuonna 1962 asennettuja betonipolkky koeosuuk
sia, samoinkuin vuosina 1963 ja 1964 tilattujen 
VR 101- ja B 63-bewnipolkkyjen valmistusta ja 
asentamista rataan Lahden-Kouvolan valille. 

Kyllastettyjen, vannehdittujen koivupolkky
jen kokeilemiseksi on laadittu kiinnityssuunnitel 
mat, joiden mukaisesti rataosasto on asentanut 
Turun- Toijalan valille yhteensa n 5 000 kpl 
(osaksi RN 7-, Fist- ja jousiruuvi-kiinnityksin) 
ja Tuomiojan-Raahen valille n 9 000 kpl (yk
sinomaan jousiruuvikiinnityksin) koivupolkkyja. 

Jaoston toimesta on kertomusvuonna valvottu 
rataverkossa suoritettuja kaasuhitsauksia, jotka 
kasittivat 30 jatkosta, 950 kulumis- ja valssaus
vikaa, 1 420 kiskonpaan- ja 700 risteyksen kor
jausta. Rataosalla Laurila- Rovaniemi on val
vottu noin 7 800 kiskonpaiin karkaisua 80 km:n 
matkalla. Ratapiireissa 1.-6. on jaoston valvon
nassa eri rataosuuksilla suoritettu termiitilla yh
teensa 4 100 jatkoshitsausta, joiden jalkitarkas
tus on toimitettu tarkhcmsviivainta ja ultraaani
laitetta apuna kayttii.en. Naiden hitsausten tulok
sena on saatu normaalikiskopituuksista yhteen
hitsattuja, pitkia kiskoja ja Kausala.-Koria va
lille ensimmainen, noin 5 000 m:n pituinen jatku
van kiskon raideosuus 54 kg:n·l{iskopainolle, be
tonipolkyille asennettuna. 

Geotelcnillisen jaoston toimesta suoritettiin vuo
den 1964 aikana maaperatutkimuksia 209 pai
kalla. Niissa tehtiin 8 466 kairausta, joiden yh
teenlaskettu pituus oli 50 251 m. Laboratoriotut
kimuksia varten otettiin 160 eri pisteestii yhteen a 
1 781 naytetta. Tutkimusten perusteella laadittiin 
261 piirustusta. 

Ratapenkereen vakavuutta ja tekoa selvittavia 
tutkimuksia tehtiin 65 eri paikalla soka vanhoilla 
etta rakenteilla olevilla radoilla. Radanoikaisu
mahdollisuuksia selvitettiin 19 rataosalla. 

Ali- ja ylikulkusiltapaikkoja tutkittiin 26 soka 
vesistosiltapaikkoja 17. Naiden lisaksi tutkit
tiin 24 rumpupaikkaa. Erilaisten rakennusten 
ja rakenteiden pohjatutkimuksia, joibin sisaltyi 
mm. asemarakennusten, laitureiden, nostureiden 
ja oljysailioiden pohjatutkimukset, tehtiin yh
teensa 34. 

Vedonsaantimahdollisuuksia selvitettiin 10 
paikkakunnalla ja soranottomahdollisuuksia 3 
paikkakunnalla. Taman lisaksi oli leikkausluis
kien vakavuuteen ja routimiseen liittyvia tutki
muksia kertomusvuoden aikana. 

Tutkimusten perusteella annettiin lausuntoja 
rakennusten, siltojen ym rakenteiden perustami
sesta, ratapenkereiden teosta ja vahvistamisesta 
seka tunnelien ja luolien louhimisesta ja vahvis
tamisesta. Jaoston tehtaviin kuului myoskin sepe
lOimisprofiilien tarkastaminen routimista ja rata
penkereen vakavuutta silmallapitiien, l<ivinayt
teiden tutkiminen raidesepelin valmistusta sil
mallapitaen . eka raidesepelin laadun tarkkailu. 

III. RAUTATIERAKENNUKSET 

Kertomusvuonna jatkettiin toita Joensuun
llomantsin, Kaulirannan-Kolarin, Tampereen
Parkanon-Seinajoen, Parikkalan-Onkamon ja 
Jiimsankosken - Jyvaskylan rautatierakennuk
silla seka Jyvaskylan-Suolahden rada.n muutos
tyolla. 

Varoja kiiytettiin ja toita suoritettiin maini
tuilla rautatierakennusosaston alaisilla tyomailla 
seuraavasti: 

J oensuun-llomantsin rautatierakennus 

Paiitos Joensuun-Ilomantsin radan rakenta
misesta sisiiltyi 3 piiiviina kesakuuta 1938 annet
tuun lakiin rautatierakennuksista vuosina 1939-
1946. Joensuun-Tuupovaaran 44.4 km pituisen 

rataosan rakentamistyot aloitett iin vuoden 1949 
loppupuolella. Sen valmistuttua vuoden 1960 
alussa teki valtioneuvosto paatoksen Tuupovaa
ran-Herajarven 8. 6 km pituisen rataosan raken
tamisesta, jonka rakentamistyot voitiin valitto
miisti aloittaa myonnettyjen miiiiriirahojen tur
vin. Taman valmistuttua vuoden 1963 aikana 
tapahtui sen luovutus rataosaston hoitoon 1. 1. 
1964 lukien. Eduskunnan myonnettya radan jat
kamiseen tarvittavat varat vahvisti valtioneu
vosto 24 paivana lokakuuta 1963 tekemiilliiiin 
paatoksella radan suunnan edelleen Herajarvelta 
Ilomantsiin, jolloin radan lwko pituudeksi tuli 
Ilomantsin liikennepaikan keskelle laskettuna 
70. 7 km. Vuonna 1963 aloitettiin rataosan Hera
jiirvi- Ilomantsi rakennustyot, joita jatkettiin 
kertomusvuoden aikana. 



Varojen kaytto 

Varsinaiset miiararahat: 

Siirtynyt vuodelta 1962 Pl. 1:25/62 99 822. so 
>> » I963 Pl. 1:2I/63 328 7I8 . s7 

Myonnetty vuodelle I964 Pl. 1:2I 400 OOO.oo 

Kaytetty vuonna 

Siirtyy vuodelle 

I964 

1965 

828 541. 17 

777199.6 8 

51341.49 
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T y o l I i s y y s v a r a t: 

Myonnetty vuodelle 1964 Pl. VI: I I 560 000. o o 
Kaytetty vuonna 1964 I 560 000. o o 

Jaannos 

Suoritetut tyot 

Penger1-ystyot. Pengerrystoita on suoritettu ja 
raidesoraa kuljetettu vuonna 1964 seka koko 
rautatierakennuksen toiden alkamisesta lukien 
seuraavasti: 

'fyolaji 

Paljous 

I v. 1964 

I Kustannus mk 

Paljous vv. 
1949- 1964 

Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta ........................... . 
Laskuojien kaivua ..... . ................ . ..... . . . 
M:aata ojista penkereeseen ........................ . 
Maata ojista sivuun . ... . . . ................. . ... . . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen ............ . . 
Maata rataleild<euksista sivuun .................. . . 
Lisamaata penkereeseen ........ . ... . .. . ......... . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa ..................... . 
Rataleikkeuksien louhintaa ja soramuuria .......... . 
Tuki- ja keilamuuria ............... . ............ . 
Ki viverhousta, .. . .............. . .............. . . 
Mu.lta-, turve- ja soraverhousta .. ..... ..... .. .. . .. . 
Salaojaa ................. . ......... . ........... . 

Piiiillysrakenne 
Eristys- ja viilikerrosta .. . ......... . .. ..... .. .... . 
Raidesoraa normaaliradan junilla .................. . 

Pengerrystyot. Rataosan alkupaii.ssa on aina 
pl:lle 110- 00 asti suoritettu runsaasti leikkaus
ja pengerrystoita. Ilomantsin liikennepaika.lla on 
aloitettu leikkaus- ja pengerrystyot. 

R u m m u t Kertomusvuoden aikana valmis
tettiin kolme ratarumpua sekii 12 teriisbetonista 
rumpulaattaa. 

V i e s t i l a i t t e e t. Viestilinjaa jatkettiin 
Herajiirveltii Ilomantsiin. 

T i e t j a t as o i t u k s e t. Kuormausa.lueen 
tasoitustoiti:i suoritettiin Ilomantsin liiltennepai
],ana. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Heraji:irvelle ra
kennettiin toimisto- ja varastorakennus seka suo
ritettiin peruskorjauksia majoitusalueen vi:iliaikai-

-1 11094 - 65 

3 779 m3 

1772 » 
20 627 I) 

207 706 & 

18 808 I) 

41 766 • 

23 706 I) 

133 1) 

423 m2 

85 844.75 
14 221.53 
6 986.26 

39 857.53 
683 988.12 

43 839.48 
120 029.30 

64.35 
160 399.63 

5 720.13 
26.10 

2 070.76 

89.10 

30 426m3 

34 008 » 
89 053 )) 

626 493 » 
113 902 » 
577 330 )) 

1836 » 
121666 » 

4185 )) 
4 410m 2 

1125 >) 

2 905 m 

82 006 m3 

200 026 & 

sissa rakennuksissa. liomantsiin rakennettiin eri
laisia viiliaikaisia parakkirakennelmia. 

Kaulirannan- Kolarin rautatierakenntt.B 

Kaulirannan-Kolarin 124 km pituisen radan 
rakentamisesta paatettiin 23 paivanii joulukuuta 
1959 annetulla lailla. Eduskunnan myonnettya 
samalla tarvittavat varat aloitettiin radan raken
tamistyot viilittomasti. Valtioneuvosto vahvisti 
3 pi:iivi:inii lokakuuta 1963 17.7 o km pituisen rata
linjan suunnan Kolarista Niesan kautta Akii.sjoen 
kalkkikivialueen rajalle. Radan rakennepituus on 
nii.in ollen yhteensa I4l. 7 6 km. Rataosa. Kauli
ranta-Pello avattiin yleiselle viiliaikai.selle lii
kenteelle 3. 1. 1964. 

Vuoden I964 aikana olivat rautatierakennuk
sen pi:iii.asiallisimmat tyot ojien kaivu, rataleik
kauksien teko, lisii.maan ajo, raiteen naulaaminen 
ja erilaiset muut maatyot. 
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Va. rojen kaytto 

Varsinaiset miiiirarahat: 

Siirtynytvuodelta 1963 19 Pl. I:21 364 761.99 
Myonnetty vuodelle 1964 19 Pl I:21 1 500 000. oo 

Kaytetty vuonna 

Siirtyy vuodelle 

Ty6Jaji 

Pengerrystyiit 

1 864 761.99 

1964 19 Pl. I:21 1 653 819.ss 

1965 210942.63 

Rata-alueen raivausta ... . ...... .. ...... .. .. .. . .. . 
Laslruojien kaivua ................ . ..... . ....... . 
Maata ojista penkereeseen . . .......... . .......... . 
Maa.ta ojista sivuun ............................. . 
Maata ra talcikkauksista penkereeseen ......... .. .. . 
Maata rataleikkauksista sivuun .......... . .. . ..... . 
Lisamaata penkereeseen . . .............. . ........ . 
Sivu- ja Jaskuojien Jou.bintaa ... . ................. . 
Rataleikkauksien Jou.bintaa ja soramuuria ..... . ... . 
Penkereen alustan vahvistamista ... . ...... . .. . ... . 
'l'uki- ja keilamuuria ............................ . 
Kiviverhousta ..... . ... . .. . . . .. . .............. . . . 
Multa-, turve- ja soraverhousta .. . . . ... . ...... .. .. . 
Salaojaa ............. ..... ............... .. ... . . 
Kiviheitoketta .... . .............. . .. . ..... .. .. . . . 

Piiiillysrakenne 
Eristys- ja valikerrosta .... . . ... ......... . ........ . 
Raidesoraa normaaliradan junilla . . ............... . 
Sepeloin tia ..................................... . 

P a a 11 y s r a k e n n e. Raidetta naulattiin 
30 kg/m kiskoilla 6. o 1 km ja 54 kg/m kiskoilla 
2. 5 krn. 

P eng err y sty 6 t. Pengerrystyot ovat etu
paiissa olleet ojien kaivua, maan luomista rata
leikkauksista, lisamaan ajoa penkereisiin seka 
viilikerrosmassojen ajoja. Kallioleikkauksien lou
bintaa suoritettiin. 

R u m m u t j a s i 11 a t. Rumpuja valmistui 
kertomusvuonna 5 kpl, joista 3 kpl teriisbetoni
rumpuja ja 2 kpl putkirumpuja. Naamijoen rata
silta valmistui ja Yllasjoen ratasillan tyot aloitet
tiin. 

Tie t j a vas o i t u k s e t. Uutva tieta luo
vutettiin TVL:lle 3.640 km. Sieppijarven ja Pel
Ion liikennepaikkojen tuloteiden rakentaminen 

Tyollisyysvarat 

Myonnetty vuodelle 1064 19 Pl. VI: 1 6 919 000. o o 
Kaytetty vuonna 1964 6 910 OOO.oo 

Jaannos 

Suoritetut tyot 

P eng err y s to i t a on suoritettu ja raide
soraa kuljetettu 1964 seka rautatierakennustoiden 
alkamisesta lukien seuraavasti: 

_v:..:·..:1.::.96.::.4:._ ___ ~-------l Palious vv. 

I 
1959--1964 

Paljous Kustannus mk 

12 086 ma 
2 465 >) 

44 039 >) 

58 397 >) 

48 754 >) 

35 369 >) 

26 >) 

5 762 » 

316 ~ 
1045 m2 

239 292 >) 

1189 m 
2 242 m3 

265 024 >) 

52 129.54 
38 999.96 
15 985.36 

122577.76 
163 123.34 
217 322.24 
128 252.33 

3 443.93 
65 591.31 

102 460.07 
12 669.56 
11 462.62 

380 337.99 
49 748.35 
16 014,28 

1 746 619.36 
3414.7 2 

107 011.16 

75 784 m3 

6 673 >) 

316 129 >) 

513 288 >) 

301 393 • 
1171179 • 

3 272 
35 085 

7 205 • 
7 508 m2 

279 229 • 
10 036 m 
10 386m3 

346 049 • 
19 631 & 

aloitettiin . Tasoristeilyja valmistui 56 kpl. Ta
soitustaytetta ajettiin 41 978 m 3 ja tasoleikkauk
sia tehtiin 846 m 3 . 

Huonerakennukset. Juoksengin ja 
Turtolan laiturivaihteille valmistettiin liikenne
paikkarakennukset ja Sieppijarven ratavartijan 
asuinrakennuksen perustustyot suoritettiin. 

Tampereen - Parkanon - Seini;i,J'oen rautatie
rakennus 

Tampereen- Parkanon- Seinii.joen 159. 5 km 
pituisen radan rakentamisesta pii.ii.tettiin 13. 1. 
1961 annetulla lailla. Valtioneuvosto vahvisti 
radan suunnan 29. 6. 1961 sitoen samalla toiden 
aloittamisen kulkulaitosten ja y leisten toiden 
ministerion tyovoima-asiain osastolta saatavaan 
lupaan. Tyovoima-asiain osasto antoi luvan ra-



kennustoiden aloittarniseen 5o 120 1961, jonka ja1-
keen tyot aloitettiin va1ittomasti tyovoimaviran
omaisten maaraamissa puitteissao 

Kertomusvuoden aikana on toita jatkettu etu
paassa Parkanon-Seinajoen valisella osuudellao 
Tyot ovat kasittaneet rataleikkausten ja penke
reiden tekoa, lasku- ja sivuojien kaivua seka lou
hintaao 

Varojen kaytto 

V a1osinaiset mai:iri:irahat 

Siirtynyt vuodelta 1963 Pl. !:21 
Myonnetty vuodelle 1964 Pl. !:21 

392 784o02 
1 500 0000 00 

Kaytetty vuonna 

Siirtyy vuodelle 

Tyollisyysvarat 

1964 

1965 

27 

1410827o62 

481 956040 

Myonnetty vuodelle 1964 Pl. VI: 1 7 895 0000 o o 
Kaytetty vuonna 1964 7 895 OOOooo 

Jaannos 

Suoritetut tyot 

P e n g e r r y s t y b to Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1964 seka 
rautatierakennustoiden aloittamisesta lukien seu-

1 892 7 840 o 2 raavasti: 

Tyolnii 

I
...:"..:.· ..:.19::..:6~4'------.,.---------\ Paljous vvo 

I 
1961-1964 

Paljous Kustannus mk 

Penge-rrystyot 
Rata-alueen raivausta .... 0 .. 0 . . 0 . 0 0 0 . 0 . ...... 0 0 . 0 
Laskuojien kaivua 0 0 0 ..... 0 ... 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .... 0 . 0 .. 0 
Maata ojista penkereeseen 0 0 0 0 ... 0 0 .. . ... 0 . 0 ..... . 
Maata ojista sivuun . 0 0 . 0 0 . 0 . 0 ....... 0 •. 0 . 0 0 0 . 0 .. . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen .. . o o o o .. . o 0 . . 
Maata rataleikkauksista sivuun . 0 0 .... 0 0 .. o 0 ... o 0 .. 
Lisiimaata penkereeseen o . .. . o . o . o 0 . ..... o .. 0 .... . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa . 0 0 0 .. ...... 0 0 0 ... 0 .. . 
Rataleikkauksien 1ouhintaa ja sommuuria o . 0 ... o o o . o 
Penkereen alustan vahvistamista . o ....... . ....... o 
'1\tld- ja keilamuuria 0 0 0 0 0 . ... 0 0 .. 0 0 0 . 0 0 . 0 .. 0 0 0 . 0 0 
Kiviverhousta 0 0 0 0 0 0. 0 0 . 0 0 . ..... 0 ... 0 .. 0. 0 0 0 0 o 0 0 0 
Multa-, turve- ja soraverhousta .... 0 . 0 0 .. 0 . 0 . 0 . 0 0 0 0 
SaJaojaa .. 0 0 0. 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 .. . 0 .... 0 .. 0 0 0. 0 ... 0. 
Kiviheitoketta 0 0. 0 . 0 0 . 0 0. 0 0 ... 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 0. 0 . 

Ptiii.llysrakenne 
Eristy - ja viilikerrosta 0 0 .. . 0 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 .. .. 0 . . ... . 
SepeHiintiii, valmistelevat tytit 0 . 0 . 0 .... 0 ..... 0 . . 0 . 

Myos suoritettiin ratapolkkyjen hankintoja ja 
tehtiin sepeliraiteen pl 1 467 + 00 pohjatyoto 

P e n g e r r y s t y o t o Kesakuukausina suori
tettiin penkereiden tiivistysta taryjyrillao Taulu
kossa mainittuja pengerrystoita suoritettiin va-
1illa Parkano-Seinajokio 

T i e to Ylivallin-A1avallin maantien siirto 
saatiin viimeistelyja vaille valrniiksi seka avat
tiin liikenteelleo Lisaksi suoritettiin pohjaustoita 
kahdella maantiesiirtotyomaallao 

R u m m u t j a s i 11 a to Ylivallin ylikulku
silta rakennettiin valmiiksio Yksityisen urakoitsi-

98 56203-! 
34 609 m3 92 878057 79 525 m3 

1692 • 13 6070 70 1692 >) 

68 504 247178o87 181 531 )) 

116 384 579 004o05 256 010 » 
119 843 >) 367 413o77 191 591 >) 

389 657 )) 1 638 919091 915 531 >) 

5 860 )) 109 454088 7 369 >) 

111860 )) 1 314 969o28 174 571 >) 

44 855066 
995 >) 36 495o53 1024 >) 

311m2 13104o13 349m2 

14 395 >) 57892087 14 395 )) 

3 039o52 
2 830 m3 10 754033 2 830m3 

76 386 >) 500 466.95 76 386 )) 

48 565001 

jan toimesta aloitettiin y1ikulkusiltojen pl 1 159 
+ 32, 1 358 + 31, 95 ja 1 424 + 91, 40 perustus
tyoto Ratasillan pl 1157 + 60 perustukset ja maa
tuet betonoitiino Ratarumpuja valrnistui 30 kpl. 

Vies t i 1 a itt e e t o Puhelinyhteydet jarjes
tettiin Uusi-Parkanon buo1tokorjaamoon, samoin 
Vahojtirven ja Poikkeuksen tyopisteisiino 

H 1,1 one rake n n u k set Uuden-Parkanon 
liikennepaikalle rakennettiin huoltokorjaamoo Va
bojarvelle ja Poikkeukseen valmistui 80 hengen 
majoitusalueo Lamminkosken ja Alavallin tyokoh
teisiin valmistui P-24 asuinrakennus. 
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Pa1·ikkalan-Onkamon rautat·ierakennus 

Parikkalan- Onkamon rautatien rakentami
sesta saiidettim 13. l. 1961 annetulla lailla ja val
tioneuvosto vahvisti radan suunnan 21. 12. 1961. 
Radan pituus on Parikkalan asemaltaJoensuun
Niiralan radan liittymiskohtaan 92.62 km ja Joen
suun-Nii.ralan radan uusittava pituus 5. 2 2 km, 
jolloin rakennettava pituus on yhteensii 97. 8 4 km. 
Saman rakennusty5n yhteydessa on Parikkalasta 
lahdettaessa Savonlinnaan johtavaa rataa muu
tettava Parikkalan asema1ta lukien 2. 58 km mat
kalla. Kulkulaitosten ja yleisten t5iden ministe
ri5n annettua 17. l. 1962 1uvan aloitettii.n raken
nusty5t valitt5masti ty5llisyystilanteen vaati
massa laajuudcssa. 

Vuoden 1964 piiaasiallisimmat ty5t ovat olleet 
pengerrys-, leikkaus- ja tasoitusty5t. Useita ve
sisti:iratasiltoja ja y1ikulkusiltoja valmistettlin 1o
pulliseen kuntoonsa. 

Varojen kaytt5 

Varsinaiset maa.ri:i?·ahat 

Siirtynyt vuodelta 1963 19 Pl. 1:21 245 341. 55 
My5nnctty vuodelle 1964 19 Pl. 1:21 2 500 000 . oo 

Ktiytetty vuonna 1964 

Sii.rtyy vuodelle 1965 

Ty5llisyysvarat 

2745341.55 

1 684 798.7 3 

1 060 542.82 

My5nnettyvuodelle 1964 19 Pl. VI:1 6 765 OOO.oo 
IGiytetty vuonna 1964 6 765 OOO.oo 

Jaann5s 

Suoritetut ty5t 

P e n g o r r y s t y 5 t. Pengerryst5ita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1964 seka 
rautatierakennust5iden alkamisesta lukien seu
raavasti: 

Tyiilaji I v. 1964 

Paljous I Kustannus mk 

Paljous vv. 
1962-1964 

Pengerrystyot 
R:Lta-alueen raivausta ...... ........ .... . ........ . 
Lash."Uojien kaivua ........... . .......... . ...... . . 
Maata ojista penkereeseen ................. . ...... . 
Maata ojista sivuWJ ........................ . .... . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen .......... . . . . 
Maata rataleikkauksista sivuWJ ................... . 
Lisamaata penkereeseen ........ ................ . . 
Sivu- ja lasl..-uojien louhi.ntaa ..................... . 
Rataleikkauksien louhintaa ja sorailluuria .......... . 
Penkereen alustan vahvistamista .................. . 
'l'uki ja keilamuuria . . ........................... . 
Kiviverhousta .............................. . ... . 
Multa-, turve- ja soravcrhousta ................... . 

alaojaa ......... . ... . ................. . ....... . 
Ki viheitoketta ..... ... ...... .......... . ......... . 

Pii.d.llysrakenne 
Eristys- ja viilikerrosta .............. . .... . ...... . 
Sepelointia .................... .. .............. . . 

P eng err y s t y 5 t. Parikkalan ja Saaren 
liikennepaikkojen valista pengerrysty5ta jatket
tiin. Saaren ja Tikkalan liikennepaikkojen valiset 
leikkaus - ja pengerrysty5t ovat viimeiste1yja 
vaille valmiit . Tikka1an 1aiturivaihteen 1eikkaus
ja pengerrysty5t on a1oitettu. 

P a a 11 y s r a k e n n e . Sepe15intia suoritet
tiin Sakaniemen ja Kiteen liikennepail,kojen va-

10 877 m3 

7 463 >) 

41 795 » 
189 104 » 
94 845 

239 589 

49 787 » 

287 » 
3 413 ill2 

71084 » 
2 384 ill 
4 005 ill 3 

476 442 )) 
25 770 » 

54421.23 
37 632.99 
17822.90 

147 151.86 
623 794.27 

88 846.42 
580 053.19 

3 363.58 
373 770.12 

93 646.44 
5 684.43 

53 555.71 
49 684.24 
53 800.43 
Hi 752.36 

1100 924.65 
431 487.05 

24 318 m3 

16 221 » 
123 697 » 

1 621 316 • 
175 029 » 
766 493 • 

53 684 " 

2 479 » 
5 G05 ill 2 

76 199 » 
2384 ill 
4 320 1113 

476 442 >) 

25 770 » 

lilla. Vinskan ja Kiteen liiliennepaikat sepel5itii.n. 
Saka.niemesta ete1aan pain suoritettiin kiskotusta 
54 kg/m kiskoilla 2 450 metria. Vuoden 1964 
aikana muutettiin liikenne pl 932 + 00 - pl 948 
+ 00 valiselli:i osuudella lopulliselle ratalinjalle 
kayttiimalla tilapaisesti 30 kg/m kiskoja. 

R u m m u t j a s l 1 1 a t. Kertomusvuoden 
aikana valmistui teriisbctonisia putkirumpuja 



13 kpl, valettuja teriisbetonisia rumpuja 3 kpl. 
Seuraavat vesistoratasil1at valrnistettiin: p1 12 + 
100, 98 + 00, 146 + 68, 191 + 60, 235 + 10. 
Edelleen paalutettiin kolme ratasiltaa. Yksityi
nen rakennusurakoitsija suoritti Saviniemen ja 
Kiteen ylikulkusiltojen rakennustyon perusantu
roita lukuunottamatta, jotka perustukset oli tehty 
aikaisemmin omana tyona. 

Tie t j a t as o it u k set. Onkamon-Toh
majarven maantien ja Onkamon-Suur-Onkamon 
kunnantien siirrot saatiin kulutuskerrosta vaille 
valmiiksi. aaren liikennepaikan tulotiella suori
tettiin kerroksien ajot kulutuskerrosta lukuun
ottamatta. Lisaksi on tehty Saviniemen, Kiteen 
ja Onkamon ylih"lllkusiltojen nousupenkereet. 

Kaikilla liikennepaikoilla tehtiin tasoitustoita. 
Tasoitustaytetta ajettiin 51 376 m 3 ja tasoitus
leikkauksia tehtiin 30 203 m 3 • 

Huon or a ken n u k s e t. Puhokseen ja 
Uuteen-Tikkalaan pystytettiin va1iaikainen lai
turirakennus. Vinskan liikennepaikan virkatalon 
perustuksen maankaivuutyot aloitettiin. 

J amsdnkosken--J yvaskylan rautatierakennus 

Jamsiinkosken-Jyvaskylan 53.2 km pituisen 
radan rakentamisesta saadettiin 13. I. 1961 anne
tulla lailla ja valtioneuvosto vahvisti radan suun
nan 8. 11. 1962 ja vapautti maararahan tayden
nystutkimusten suorittamiseks1. Joulukuun 12 
paiviina 1963 vapautetun maararahan tw·vin aloi-

Tyolaii 

Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta ............... ....... ..... . 
Laskuojien kaivua ......................... . .... . 
Maata ojista penkerecseen ............... . .. . ... .. . 
l\faata rataleikkauksista penkereeseen .............. . 
Maata rataleikkauksista sivuun ................... . 
Lisamaata penkereeseen .... . .. . .... . ............ . 
Sivu- ja laskuojien louhiuta.a ...... . ...... .. . ..... . 
Rataleikkauksien louhintaa ja soramuuria .......... . 
Penkereen alustan vahvistaminen ..... .. .. ... ..... . 
Tuki- ja keilamuuria ............................. . 
Ki.viverhousta ................. . .... ..... .... .. . 
Multa-, turve- ja soraverhousta . ............... .. .. . 

alaojaa . .......... . ........................... · 
Kiviheitoketta ... ..... . . ........................ . 
Maata ojista sivuun ........... . .. . ... ... .. . . . ... . 

Paiillysra kenne 
Eristys- ja viilikerrosta .. ............. ... ........ . 
Sepelointi ................ . .. ..... ....... . . .. ... . 

5 11094 - 65 
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tettiin rakennustyot Jyviiskylan kaupungin ja 
Keljonkankaan tunnelin pohjoispiiiin viililla. 1. 10. 
1964 laajennettiin tyot kiisittamaan rataosa Jy
viiskyla-Saynatsalo. 

Vuoden 1964 piiiiasiallisimmat tyot ovat olleet 
leikkaus- ja pengerrystyot, etenkin tunneleiden 
avoleikkaukset, ja ratarumpujen teko. 

Varojen kaytto 

y arsinaiset maararahat 

Siirtynyt vuodelta 1962 19 Pl. I:25 832 065. 7 o 
Myonnettyvuodelle 1964 19 Pl. I:21 500 OOO.oo 

1 332 065.70 

Kaytetty vuonna 1964 1 132 764.15 

Siirtyy vuodelle 1965 199 301. 55 

Tyollisyysvarat 

Myonnetty vuodelle 1964 19 Pl. VI: 1 1 870 000. o o 
Kaytetty vuonna 1964 1 870 000. o o 

Jiiannos 

Suoritetnt tyot 

Pen gerry sty o t. Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1964 seu
raavasti: 

v. 1964 

Paljous 

1529 m3 

2 911 ~ 
253 523 » 
49 529 » 
41 326 » 

3 631 ' 

22 358 >) 

I Kuslannus mk 

50 892.36 
8 658.13 

18 176.61 
859 232.34 
105 618.76 

72 284.26 
13.32 

2 795.14 
42 391.38 
1099.75 
3 637.56 

20 343.54 
1123.61 

43.5-! 
20 398.76 

53 1 3. 72 
423.8! 
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P en g e r r y s t y o t. Kertomusvuotena suo
ritettiin paiiasiassa 1eikkaus- ja pengerrystoita Jy
viisky1an ja Siiynatsalon valisella rataosalla. Toi
don painopiste oli ttmne1eiden avoleikkauksissa. 

R u m m u t ja s i 11 a t. Ratarumpuja rakon
nettiin 6 kp1 ja p1 493 + 78 m 2 x 3 m vapaa
aukkoinen kehasilta valmistui. 

Jyviiskyldn---Suolahden radan muutostyo 

Jyviiskyliin - Suo1ahden 40 . u km:n pituisen 
rataosan liikenneteknillisesti epaedullisten nousu
ja kaarresuhteiden muuttamisesta vastaamaan 
siihen liittyvien ratojen rakentamisessa kaytet
tyja teknillisia maiirayksia antoi ,-altioneuvosto 
rakontami paatoksen 20 paivana syyslmuta 1958, 
jolloin rakentamistyot aloitettiin saman vuoden 
syyskuussa. 

Vuoden 1964 aikana ovat suoritetLlista muutos
toista olleet huon1attavampia kiskotus-, sepo
lOinti- ja kiskojen hitsaustyo Kangasvuoren tun
nelissa, tunnelin katon vahvistus suojaverkolla 

'fyiilaji 

Pengerrystyot 
Laskuojien kaivua .......... . .. .. . .. . ........ . .. . 
Maata ojista penkereeseen ............... . . . . .... . 
Maaht ojista sivuun .. . . . ............ . ... . ....... . 
Maata, rataleikkaL1ksista penkerecseen .............. . 
l\faata rataleikkauksista sivutm . .. . ... .. .......... . 
Lisiimaata penkereeseen . ....... . . .... .......... . . 
Sivu- ja laskuojicn louhintaa .... ... . .. . ..... ..... . 
Rataleikkauksien louJrintaa ja soramuuria . ... . .. . .. . 
Prnkereen alustan vahvistanrinen ... . .. . ...... .... . 
Tnki- ja keilamuuria ......... ..... ... .. .......... . 
Ki vi verhousta .. . .. . .. ... . ............. . . ....... . 
M1lita-, turve- ja soraverhousta . ...... .. .. . ...... . . 

alaojaa ... . ...... ..... ..... . ............ ... ... . 
Kiviheitoketta ..................... . ....... . . . .. . 

Piiiillysrakenne 
Raidcsoraa ennen kiskotusta .. . ...... . ... . ....... . 
Raidesoraa normaaliraclan jLmiUa . . ............ . .. . 
Sepelointia . .................. . . . ........... ... . . 

P a ally s r a ken no. Raiteen kiskotusta 
suoritettiin Kangasvuoren tunnelissa ja sen mo
lemmissa paissa se ka lisi.iksi uuden raiteen erka
nemi kohdalla yhteensa 3. 51 6 km matkalla. Ttm
nelissa suojattiin a luslO\·yt ruuveineen ennen kis
kotusta bitumi ivelylla. Samoin suojattiin raiteen 
muutkin terasosat vesivuotokohdilla kiskotuksen 
jalkeen. Kiskotetut raitoot sepe loitiin, tuetti.in ja 
oiottiin. Muullakin tunnelin kautta kulkevalla 

seka turva1aitteiden rakentaminen va1illa Jyviis
h-y1a- Leppavesi. 

Varoj e n kiiytto 

Va1·sinaiset miiiirarahat 

Siirtynyt Yuodelta 1963 19 Pl. 1:24 
Myonnetty vuodelle 1964 19 Pl. 1:24 

49 734.74 
400 OOO.oo 

449 734.74 

Saatu rataosastolta 

Rautatierakennusosaston kaytossa 

195000.00 

644 734.74 

Kaytett,y nwnna 1964 

Siirtyy vnorlollo 1965 

Snoritetut tyot 

545 989. 3 0 

98745.44 

P n g e r r y s t y o t. Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1964 seka 
rakennustoiden alkamisesta lukien seuraavasti: 

v. 1964 

Paljous I Kustannus mk 

'* 481.31 

2 908.02 
5 084.54 
3 314.55 
1 920.72 

233.00 
590.81 
685.28 

2 100 m2 1 050.40 
2 -!10.48 

126.90 
35.92 

6 833 m3 22 258.59 

Paljous ,r,r. 
1058- 1963 

16 557 m3 

12 723 l) 

58 013 )) 
388 506 >) 

193 831 ~ 
679 435 » 

174 >) 

46 993 • 

1150 » 
-!764m 2 

73 773 » 
5855 m 

572m3 

49 532 l) 

26 822 » 
118 030 l) 

oikaisuosuudella suoritettiin raiteen tarkistusnos
toa ja oikomista. 

Pen gerry sty o t. Varsinaisia massatoitii. 
ei entia suoritettu . Valilla Jyvaskyla- Kuusa toh
tiin pienehkoja viimeistelytoita. 

T u n n e 1 i. Kertomusvuoden aikana jatket
tiin Kangasvuoron tunnelin vahvistustoita. Tun
nelin kattoon kiinnitettiin teriisverkkoa k.i.vi.en 
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tippumisen estamiseksi ja pystykuilun alapaahan aikana suoritettiin ratasuunnan liayskoneellinen 
rakennettiin lasilruitusuojus veden johtamiseksi tutkimus. 
tunnelin seinuslioilta alas. 

S i 11 a t. Edellisen kertomusvuoden aikana 
aloitetut vanhan Kuusankosken ratasillan purka
mistyot saatettiin paatokseen. 

K i i n t e a t 1 a i t t e e t. Sulun seisakelaituri 
valmistui. 

R ad an varus teet. Jyvaskyliin- Leppa
veden linjasuojastuslaitteiden, Leppaveden opas
tinturvalaitoksen ja Jyviiskyliin asetinlaitteen II 
taydennyksen tyot aloitettiin. 

Varojen kaytto 

Varsinaiset maara1·ahat 
Myonnetty vuodelle 1964 19 Pl. I: 21 
Kaytetty vuonna 1964 

Siirtyy vuodelle 1965 

80 OOO.oo 
26 195.91 

53 804.09 

Lisiiksi kertoro usvuonna suori tettiin U udenkau
pungin- Bauman - Porin ratatutkimus, johon 
lmuluu signalointi, ilmavalokuvaus sekii roaaston 
korkeusvaaitukset. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Eraitii varasto- V a r o j e n k a y ~ t o 
ja majoitusrakennuksia purettiin ja osa niist.ii 
huutokaupattiin. 

111 u u t t yo t. Jyvaskyliin- Suolahden oikai 
tun rataosan km-paalutus suoritettiin. 

Ra~ttatietutkimukset 

Eduskunnan lauSLLttua 22 paivana maalis
kuuta 1963 toivomuksen Juankosken-Luikonlah
den raut.atien rakentamisesta suoritettiin jo sa
man vuoden tyollisyysmiiiirarahoilla ratasuun
n.an tutkimustoina valokuvaus, piirrettiin radan 
kartta ja whtiin alustava profiili. Vuoden 1964 

Varsinaiset maardrahat 

Myonnetty vuodelle 1964 19 Pl. I:21 
Kiiytetty vuonna 1964 

Siirtyy vuodelle 1965 

45 OOO.oo 
20 787.54 

24 212. 4c6 

Vuonna 1964 kaynnissii olleisiin rautatie- ja 
ratarakennuksiin niiden aloittamisesta alkaen 
vuosittain ja yhteensii kiiytetyt rabamiiarat sa
moin kuin niihin ja rautatietutkimuksiin vuonna 
1964 kiiytet.yt varat ilmeneviit seuraavasta tau
lukosta. 

Yuosi Joensutul- I Jyviiskylan- Kaulirannan- Tnrnpereen- I Parikkalan- Jiimsankosken-
llomantsin uolahden Kolarin Parkanon- Onkamon Jyviiskyliin 
rautatierakennus I ractan muntostyo rantatierakennus Seinajoen ' rattlatierakennus rautatierakennus 

rautatierakennus 

1949 .... 170 209.47 
1950 .... 1 718 938.00 
1951 .... 842 557.33 
1952 .... 66 388.91 
1953 .... 1598 580.74 
1954 .... 3 852 753.01 
1955 . . .. 2 627 727.01 
1956 .... 2 112 884.69 
1957 .... 2 754 085.21 
1958 .... 3 242 095.78 423 221.02 
1959 .... 806 770.13 3 032 202.65 3 413.05 
1960 .... 582 007.32 4 690117.21 4 541177.71 
1961 .... 1 015 959.38 7 293 334.54 7 724 435.39 654 123.55 
1962 .... 1 236 373.06 5 754 568.36 6178170.62 1 742 607.98 2 476 713.36 
1963 .... 574 011.71 2 300 041.58 5 211 454.29 6 658 299.55 4 973 257.81 153 130.02 
1964 .... 2 337 199.68 545 989.30 8 563 819.36 9 305 827.62 8 449 798.73 3 002 764.15 

Yhteensii I 25 538 541.43 I 24 039 474.66 32 222 470.42 1 18 36o 858.10 1 15 899 769.9o 3 155 894.17 

Yhteensd vuonna 1964 Vuonna 1964 on kaytetty lisdks'i 

Suolabden- Haapajarven radan muu- Rautatie- ja ratarakennukset 32 .445 481.56 
to tyo ......... . .... . . . . . ...... 227 548. as Rautatietutkiroukset . . . . . . . . . . . 46 983.45 

Luumiien- Lappeenrannan rautati.e-
rakennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.6 9 

Lahden- Loviisan radan muutostyo 680.6 5 

Siilinjarven- J uankosken rautatiera-
kennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 493. o 5 
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IV. KULJETUSKA.LUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET 

K ulietuskalttsto 

Piiaosan moottorivetureita ja -vaunuja koske
vista toista aiheutti kertomusvuonna uuden die
selvetovoimakaluston hankinta, joka nyt oli edel
liseen vuoteen verrattuna huomattavasti laajem
paa. Merkittavan osan kysoisista tehtavista muo
dostivat rakenteilla olevan moottoroidun kalus
ton tyon ja tarveaineiden tarkastukset seka val
mistuneidon veturien ja moottorijunien vastaan
ottokoeajot luovutustarkastuksineen. Koeajot 
vaativat niinikaan tavallista enemmiin aikaa ker 
tomusvuonna Hr13-veturien Yalmistuksen jat
kuessa vilkkaana seldi Sv12-veturien ja 3-vau
nuisten dieselmoottol'ijunien valmistuksen paas
tessii alkamaan. Koeajoja edelsi Sv12-veturien 
edellisena vuonna kesken jiianeiden tyyppikoe
ajojen saattaminen piiiitokseen sekii 3-vaunuis
ten dieselmoottorijtmien tyyppikoeajot. Uutta 
moottoroitua liikkuvaa kalustoa valmistui ker
tomusvuonna seuraavasti: 

26 kpl 2 800 hv tehoisia. sahkoisella voiman
siil'l"olla ja 3-akselisilla, yksimoottorisilla teleillii 
varustettuja Alsthom-tyyppis iii Hr 13-diesellinja
vetureita, 32 kpl 1 400 hv tehoisia, Voith L 216 
rs-vaihteistolla ja 2-akselisilla Leleillii varustettuja 
Sv12-dieselsekaj tmaveturcita seka 7 kpl3 -vaunui
sia 1 000 hv tehoisia kiitojunia. Tiistii kalustosta 
Lokomo Oy valmisti 13 Hr13-veturia ja 16 Sv
veturia, muun kaluston kuuluessa Valmet Oy:n 
valmistusosuuteen. Kaluston osarakenteidcn. ku
ten aluskehysten, korien, telien ja pyorakertojen 
tarkastukset suoritettiin paiiasiassa Lentokone
tehtaalla ja Lokomolla. Vaativia yk ityisia ra
kenne-elimia, kuten jousia, hammaspyoriii ja 
telinnmkoja tarkastettiin taman ohella mm . Fis
kars Oy:n ja Valmet Oy:n Rautpohjan tehtailla. 
Edclleen tarkastustoimintaan kuului Hr13-vetu
rien ja Svl2-vetu:rien dieselmoottorien koekiiytti:i 
ja tarkastus Tampella Oy :n tehtaassa. 

Kertomusvuonna t ilattiin Valmet Oy:n Lento· 
konetehtaalta 6 kpl 1 400 hv tohoisia, Voith L 216 
rs-vaihteistolla ja 2-akselisilla teleilla varustettuja 
Sv l 2-dieselsekajunaveturoita seka 6 kpl 1 400 hv 
tehoisia, Voith L 216 rs -vaihteistolla ja 2-akseli
silla teleilla varustettuja 1'12-dieselsekajunavetu
reita. - Sr12- ja Sv12-vetu:r it ovat keskenaiin 
toistensa kaltaisia lukmmottamatta sita, etta 
Sr 12-veturit on varustettu hoyrynkchittimolla 
matkustajavaunujen lammitysta varten. Ti:ista 
johtuen Srl2-veturit ovat myos Svl2-vetureita 
hiukan raskaampia. - Lisiiksi tilattiin vastaavat 

maarat edellamainittuja dieselvetureita Lokomo 
Oy:lta. Vetureiden tilausta edelsi tarjouspyyn
noissii esitettyjen teknillisven vaatimusten mai:i
rittely soka saatujon tarjousten teknillisen osan 
arvostelu hankintasopimusten solrnimista varten. 
Kotimaisten veturitehtaiden kanssa kaytiin 
neuvotteluja Hrl3-veturien ja ensimmaisten Sv-
12-veturien koeajoilla hairioitii aiheuttaneiden 
rakenneseikkojen korjaamiseksi ja sittemmin ve
turien kaytossa esilletulleiden puutteiden poista
miseksi seka Srl2-vetu:reiden suunnittelun jat
kuessa naissa vetureissa kulloinkin ajankobtai-
iksi tulleiden teknillisten yksityiskohtien ralwn

teen maaraamisoksi. Hrl3-vetttrien 0 alta yllii.
mainittuja neuvotteluja kaytiin lisaksi suoraan 
toiminimen Societe Generale de Constructions 
Electriques & Mecaniques Alsthom kanssa. Huo
mattavan laajoiksi muodostuivat myos kotimais
ten veturitebtaiden kanssa kaydyt Hr13-veturien 
takuukysymyksia seka Hr13- ja Sv12-vetmien 
toimitusten myohi:istymistii koskeneet neuvotte
lut. Valittomasti suunnitteluun kuuluvista tehvii
vista on niinikaan mainittava jaoston osallistumi
nen sahkomoottorikaytwisten paikallisliikenne
moottorijunien rakenteen alustavaan selvittelyyn. 

Ulkomaille suoritettuja tarkastus- ja virka
matkoja ol ivat 3-vaunuisten dieselmoottoriju
nien kymmenen dieselmoottorin koekaytto ja vas
taanotto toiminimen Fabrica Automobili Isotta 
Fraschini e Motori Breda tehtailla Saronnossa Ita
liassa, Sv12-vetu1'ien kahden vaihtomoottorin 
koekaytti:i ja vastaanotto toiminimen Societe 
Alsacienne de Constructions Mecaniques tehtaalla 
Mulhousessa Ranskassa ja Sv12-veturien kahden 
varavaibteiston koekaytti:i ja vastaanotto toimi
nimen Voith G .m.b.H. tehtaalla Heidcnheimissa 
Saksassa. 

Ennen kertomusvuotta ja sen kuluessa liikcn
teeseen saadussa moottoroidussa l iikkuvassa ka
lustossa kayttokokemusten perusteella aiheelli 
siksi osoittautuneiden r akennemuuto ten suun
nittelu r ajoittu i lahmna Vv15- ja Vv l 6-veturei
hin seka Dm6- ja Dm7-moovtorivaunuihin ja nii
den liitevaunuihin, koskien lisaksi barvoissa ta
pauksissa Svl2-vctureita. Taman suunnittelutyon 
muodostivat osaksi kalustoa valmistaneiden teb
taiden kanssa kaydyt neuvottelut, osaksi rauta
teidon omille konepa.joille annetut kirjalliset oh
jeet. Osaksi nama rakennemuutokset olivat vetu
rien toiminnan karmal ta valttamattomia, toi
saalta veturien ja Dm6- ja Dm7-moottorivaunu
jen kayton ja huollon yksinkertaistamiseksi oli 



valttamatonta toteuttaa eraita rakenneyksityis
kohtia koskevia muutoksia, joita asianomaisen 
kaluston valmistumisvaiheessa ei viela ehditty 
ottaa huomioon. Taman lisaksi annettiin lukuisia 
lyhyempia ohjeita kaluston kayttohenkilokun
nalle moottoriveturien koneistojen korjausta ja 
huoltoa koskovissa yksityistapauksissa. 

H oy1·yvetureita fa yleisia koneteknillisia laitteita 
sekii. niiden 1·akenteen parantamista koskevat suun
nittelutyot. 

Varsinaisia, hoyryvetureita koskevia rakenne
muutoksia ei kertomusvuonna suontettu, vaikka 
hoyryvetureita koskovin piirustuksia ja piirustus
luetteloita toimitettlin konepajoille ja konepiirei
hin huomattavasti enemman kuin edellisena vuon
na. Ttihan oli lahinna syyna eri veturisarjojen siir
rot lwrjauskonepajasta toiseen. 

Paaasiallinen huomi.o oli edelleen kiinnitetty 
uuden teriisnmkoisen liikkuvan kaluston mittaus
vaunun suunnitt-eluun. johon liittyvia tyo- ja ko
koonpanopiirustuksia valmi.stui kertomusvuonna 
66 kpl. Piiru. tukset kasittiviit etenkin vaunun 
eteisten ja kii.ytavien isustusta, roittauskaapelien 
Japivientiii ja kytkentatauluja paiidyissa, tahys
tyskupua, ovia, valiseiniii, Uimmitysputkien, sah
kojohtojen ja ruuvijarnm kayttolaitteen sijoitusta 
ym. Nykyisella, ns . viiliaikaisella liikkuvan kalus
ton mittausvaunulla saatujen koken1usten perus
teella ryhdyttiin suorittamaan uusien roittauslait
teiden perusvalintaa ja kalnstomiiarittelyja. 

Toisen huomattavan tyosaran rouodostivat 
mittausroatkat nykyisella mittausvaunulla A24. 
Etenkin mittausroatkojen valmistelutyot ja saa
vutettujen tulosten erittely seka lopulliseen graa
fiseen esitysmuotoon saattaminen sitoi huomatta
Yas"i tyovoimaa. Kaikkiaan tehtiin mittausvau
nulla 10 matkaa, joista kertyi noin 800 mittaus
kilometria. Niiistii mainittakoon Svl2-veturilla 
suoritettu jiiiihdytysveden ja oljyn liimpotilojen 
mittaukset eri kuormitnsolosuhteissa sekii iianen
voimakkuuden mittaus, katetun Gks-tavaravau
nun jarruvivuston voimien mittaus ja hoyryn
keh:ittimella varustetun Fol-konduktoorivaunun 
aanitason seka virkavaunujen A 30, A 90 ja A 100 
kulh-uominaisuuksicn ja iiiinitason mittankset. Ta
man lisiiksi mittausvaunun laitteistoa kiiytettiin 
teriisrunkoisen Eit-matkustajavaunun telin jousi
tuksen ominaisvii..rahdysluvun miiariii:imiseen seka 
uuden moottorijunan mittauksiin. Rataosastolle 
tehtiin myos raidevastuksen mittauksia kiskon 
kiinnitykson ja sopivan ratapolkkytyypin Relvit-
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tamiseksi, eri lampotiloissa. amalia roitattiin 
sidekiskovastukset eri tapauksissa. 

Edella mainitun lisiiksi suoritettiin Hr13-vetu
rin telin vaihdelaatikon seka staattisten etta dy
naamisten jiinnity ten mittauksia, jalkimmaiset 
Kouvolan-Vainikkalan viililla., todellisten kayt
toolosuhteiden selvittamiseksi . l\:1ittauksiin voi
tiin ryhtya vet;urilla, joka peltivaurion t;akia oli 
joutunut konepajakorjaukseen, eika sita nain 
ollon tarvinnut yksinomaan mittausten valmis
telujen takia pidattaa poissa liikentoesta. Mit
tauksia ei voitu suorittaa kuitenkaan tiiydelli
sesti, koska telia ei voitu purkaa. Nain ollen jou
duttiin supistamaan tarkeanakin pidettyjen mit
tauskohteiden valintaa. Virikkeen mittauksiin ja 
laajoihin teoreettisiin tarkasteluihin antoivat sar
jan ensimmi:iisen veturin 60 000 l•m:n huollossa 
ilmenneet seikat. 

Kaarretutkimuksia jatkettiin edelleen tutki
malla etenkin liillliuvan kaluston kulkua eripit
killa viili uorilla varustetuissa S-kaarteissa ja 
vetokaluston suistumisvaaraa kaarteissa Heu
mann'in minimipiirrosteorian mukaan. 

Edelleen tutkittiin eri hoyry- ja moottori
veturisarjojen kulkua Saxby- ja Thyssen-raide
jarruilla varustettujen raiteiden l'autta. Tutki
mus osoitti, etteivat mitkaiin veturit lapaise 
raidejarruja loppuun, s.o. hylkyrajalle asti Jmlu
neilla pyorarenkailla, mutta etta useimmissa tapa
uksissa selvitaan p .ienilla jarjestelyilla. Ainoaksi 
tassa suhteessa roahdottomaksi tapaukseksi osoit
tautui raskas Tr2-hoyryveturi. 

Paineastiatoistii mainittakoon Ka-sarjan kaato
vaunun hydrauli ·een kippilaitteeseen kuuluvien 
typpikaasu-oljyakkumulaattorin ja typpikaasu
pullojen asiapapereiden ja lujuu laskujen paine
astia-asetuksen edellyttamiian kuntoon saattami
nen. Vaikeutena oli taytoslampotilan maarittely 
ja saksalaisten takaama rakennepaine, joka osoit
tautui liian pieneksi Suomessa es.iintyvien suur
ten lampotilavaihtelujen takia . Neuvottelujon ja 
uusien lujuuslaskujen jalkeen maksimityopai
neeksi paatettiin esittiiii 240 kpfcm2 • Samoin tut
kittiin ja selvitetti.in irtosementin ym kuljetuk
seen soveltuvia suursailio.iti:i varten tarvittavat 
asiapaperit. 

Tyojiirjestyksen mukaisesti suoritettiin viela 
uusiin moottorivetureihin ja moottorijuniin tule
vien, jarrujarjestelmiian kuuluvien paineilmasai
lioiden rakennetarkastukset ja vesipainekokeet 
valmistajatehtailla Tampereella. 

Edelleen annettiin hankintatoimistolle lukuisia 
li.ikkuvan kaluston varaosien, raaka- ym tarve-
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aineiden hankintoihin liittyvia tek:nillisiii lausun
toja ja tilausvalmisteluja. Lisaksi selvitettiin eri
nais ia, rakenteilla olevan Paiviirannan liippasillan 
koneistoon liittyviii kysymyksia seka valvottiin 
koneiston rakentamista A. Ahlstrom Oy:n Var
kauden tehtaalla. 

TT atmufa ia niiden 1·akenteen paranlamista koskevat 
suunniltelutyot. 

Henkilovaunujen osalta jatkettiin edellisen 
vuoden tyota, joka koski Pasilan konepajassa 
rakennettavien terasrakenteisten vaunujen, sar
jat Eit ja CEit, rakenteiden parantamista seka 
piirustusten tarkastamista ja korjaamista. Tama 
tyi:i jatkui viela sem·aavalle vuodelle. So oli sa
malla pobjana uuden kondukti:ii:irivaumm, sarja 
EFit, ja uuden yhdistetyn kahvila- ja paivavau
mm, sarja Eikt, summittelulle, mika tyi:i kum
mankin vaunun osalta siirtyi yli vuoclen vaihteen. 
Erityisella huolella tutkittiin kokeiltavina olleita 
matkustajavaunujen teleja, joista y leiseen kayt· 
toon valittii.n Minden-Deuz-telit, koska ne todet
tiin oloih imme parhaiten soveltuviksi. Lisaksi laa
dittiin lau"untoja ja ohjeita matkustajavaunuja 
ja niiden laitteita koskevista hankinnoista seka 
kaytosta. 

Erikoishenkili:ivatmujen osalta mainittakoon, 
etta kulkuominaisuuksien parantamiseksi presi
dentin nykyiseen virkava~muun n:o 30 ja paa
johtajan virkavaunuun n:o 90 asennettiin ak
sasta ostetut Miinchen-Kassel-telit, mika teli
malli oli ainoa uudenaikaisista, hyvalmlkuisista 
teleista, joka sopii naiden vaunujen alle. Tama 
toimenpide aiheutti muutossuunnittelua myo 
teleihin liittyvissa vaununkorin rakente.i a. Uut
ta terasrakenteista virkavaunua alustavasti suun
niteltaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota vau
nun tilankiiytti:ia koskeviin ehdotuspiirustuksiin. 
Pa~tmitoiltaan tama vaunu ajatehiin stumnitolta
vaksi samaksi lmin uudet matkustajavaunut, s iis 
puskimineen 26. 4 m pitkaksi ja 3. o 7 5 m leveaksi, 
jolloin uuden telityypin ansiosta myos kulkuomi
naisuudet nykyiseen virkavaunuun verrattuna 
ilmeisesti huomattavasti paranevat. 

Katettujen tavaravaunujen osalta taydennet
tiin uuden katetm1 tavaravaunun, sarja Gbk, 
suunnittelu- ja piirustustyi:ita, mika saatiin eraita 
pienempia yksityiskobtia lukuunottamatta val
miiksi. Vaunu sulllllliteltiin Hkk-vaunun alus
kehysmittojen mukaan, joten . en pituudeksi pu ·
kimineen tuli 12 000 mm ja akseliviiliksi 6 600 mm. 
Vaununkorin mitoista mainittakoon, etta en tila-

vuus on 77m3, lattiapinta-ala noin 30.4 m 2, ovi
aukon leveys 3 250 mm ja oviaukon korkeus 
2 437 mm. Kateaineeksi seiniin ja lattiaan valit
tiin aikaisemmin kaytetyn laudan sijasta muovi
pintainen vaneri ja kattoon teraspelti. Prototyy· 
pin valmistaminen siirtyi kuitenkin seuraavan 
vuoden alkupuolelle. Siirtoseina- ja siirtokatto
vaunun, sarja Gks, osalta jatkettiin vaunun tii
veyden parantamista koskevaa tyota, minka peri
aatteellinen puoli saatiin myos ratkaistu.ksi kerto
musvuonna. Varsinainen toteutus siirtyi sem·aa
van vuoden puolelle. 

Kaatolaitteilla varustettujen tavaravatmujen 
osalta mainittakoon huomattavimpina viiclella 
kaukalolla varustetun n eliakselisen malminkulje
tusvatmun, sarja Omk, suunnittelu- ja piirustus
tyo, mika saatiin valmiiksi jo alkupuolella kerto
musvuotta. Vaunu suunniteltiin siten, etta sen 
tilavuudeltaan 4, 4 m 3 kaukalot voidaan kaataa 
ja nostaa pystyyn painovo:man avulla. Vaunuun 
valittiin UTC-malli et K 14- ja K 14 j-telit, joten 
akselipainoksi tuli 20 tonnia. Vaunun taaraksi tuli 
n. 22 tonnia ja suurimmaksi kuormaksi n. 58 ton
nia. Vanhemman malminkuljetusvaunnn, sarja 
Ome, kaadettavan kaukalon retman jaykistami. ta 
ja tiivistamista jonduttiin tutkimaan, minka seu
rauksena rakenne saatiin myi:is paremmaksi. Suo
men Autoteollisuus Oy:n summittelemiin ja ra
kentamiin kaatova~mnihin, sarja Ka, suLmnitel
tiin kayttolaitteiden varmistus sellaiseksi, ettei 
vahinkoja vaunuille paaso syntymaan, kuten 
alussa tapahtui. 

Avotavaravaunujen osaHa mainittakoon auton
kuljetusvauntm, sarja Ha, hyvaksi tehty tyi:i, josta 
solvimmin erottuvat kuormaussiltaan, autonpyo
ran kiinnityslaitteisiin ja vaunun kokoonpanopii
rustukseen kohdistunut suunnittelu- ja piirustu -
tyo seka kuormaussiltojen kayttoohjeiden laadin
ta . Tyo oli aloitettu jo l'ertomusvuotta edeltavana 
vuonna ja vaunut saatiin kokeiluja varten val
miiksi vuoden alll:upuolella. Suursailii:iiden kulje
tukseen tarkoitettua vatmua, sa1·ja Svs, varten 
laadittiin eraita sailii:iiclen kiinnitysta koskevia 
piirustuksia. Suursailioiden hankintaan 1iittyvista 
teknillisista kysymyksista annettiin lausuntoja. 

SailiOvaunujen osalta laadittiin liimankulje· 
tusta varten tarkoitettm vatmun, sarja Sol, pii
rustukset. Uuden 4-akselisen, ailii:itilavuudeltaan 
60 m 3 sailii:ivaun~m, sarja So, sullllllittelu pantiin 
alulle. Eraita muitakin sailii:ivaunuja, esim. 3-ak
solista kloorinkuljetusvaunua koskevia smmnit
telu- ja piir~1stusti:iita tehtiin. Lisak i annettiin 
sailii:ivaunujen rakennetta seka kayttoa koskevia 



kirjallisia ja suullisia ohjeita runsaa ti myos yksi
tyisille toiminimille. 

Yleisempiii.i. laatua olevista vaunujaoston toisti.i. 
vaati huomattavasti aikaa erikoiskuljetusten kul
jetuslupien ki.i.sittely, mlssi.i. yhteydessi.i. laadittiin 
myos kuormausta ja kuorman kiinnitti.i.misti.i. kos
kevia piirustuksia. Ri.i.jahdysaineiden kayttoa jiia
tyneen tai kovettuneen kuorman purkamiseen 
tutkittiin. Junaturvallisuuskysymyksisti.i. mainit
takoon esimerkkini.i. suurimman sallitun junapai
non suurentamista kosl,eva asia. Ti.i.lloin tultiin 
siihen tulokseen, etta malminkuljetusvaunujen, 
sarja Orne ja Om, o alta voitiin kokeilumielessi.i. 
hyvaksya 1 500 tonnin junapaino. Kansainvi.i.lisen 
Rautatieliiton ja Pohjoismaisen Rautatieseuran 
tutkimustyo sa tutkittiin esimerkiksi automaatti
kytkinkysymysta, matkustajavaunujen ikkuna
rakenteita, matkustajavaunujen li.i.mpo- ja i.i.ani
eristysta, matkustajavaunujen korroosiokysymys
ta seka erikoistavaravaunuihin liittyvia teknillisia 
kysymyksia. Edelleen vaunujaosto kiinnitti huo
miota sellaisiin laitteisiin, joissa oli ilmennyt hai
rioita tai joita muista syista oli tutkittava. Esim. 
matkustajavaunujen vaunuvalaistusgeneraattorin 
kayttolaitteen voitelusta, asennuksesta ja hankin
taan liittyvisti.i. kysymyksista annettiin lausun
toja. Myo laadittiin er ikoisosien piirustuJ,sia. 

Veturien fa vaunufen farrulaitteita fa niiden paran
tamiata koakevat auunnittelu- ym. tyot. 

Kertomusvuoden alussa suoritettiin edellisen 
vuoden 1opussa valmistuneitten ensimmaisten 
Sv12-sarjan vetureitten tyyppikoeajot, joiden 
yhteydessa tehtiin asianomaiset jarrulaitteiden 
mittaukset ja kokeilut. Taman veturin jarrulait
teiden rakenne ja ominaisuudet on esitetty jo edel
lisen vuoden kertomuksessa. 

Kertomusvuoden alkupuolella valmistuivat 
myos uudet kaupunkienviiliseen liikenteeseen 
tarkoitetut 3-osaiset moottorijunat Dm8- CEikv 
- Dm8. Nama junat on varustettu si.i.hkoohja
tulla jarrulaitteella, jossa kahden lepovirtaperi
aatteella toimivan sahko-pneumaattisen venttii
lin avulla siiadetaiin ohjaava paine, jonka suuren 
li.i.paisykyvyn omaava releventtiili toi. taa vaunun 
kaikkiin jarrusylintereihin. 

Sisiii.i.nrakennetulla mekaanisella vivustonsiiii
ti.i.ji.i.lli.i. varustetut jarrusylinterit vaikuttavat vi
vustojensa viilityksella levyjarnm kenkiin. J okai
sen itseniiisesti pyorivan pyorakerran yhteyteen 
on sovitettu mekaanis-pneumaattinen luistonesto 
siiatajii, joka uloslaskuventtiilin viilityksella 
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vaikuttaa ao. jarrusylinteriin. Jarrusylinterien 
suurin paine jouduttiin lahinnii voimansiirtotek
nillisista vaikeuksista johtuen valitsemaan UIC:n 
paineilmaohjatulle kalustolle standardiksi miia
raiimiista 3.!! kpfcm2 poiketen 4. 7 6 kpfcm 2 • Junan 
juoksutelit ovat varustetut myos magneettisella 
kiskojarrulla. Paineilman kehittaminen tapahtuu 
pi.i.iimoottorikayttoi ella Knorr VV 110/200 kom
pressorilla, jonka tobo taysilla kierroksilla 10 kp/ 
cm2 painetta vastaan on 800 1/mln imettya ilmaa. 
Talla moottorijunalla tehtiin verrattain laajat 
tyyppikoeajot, jolloin suoritettiin myos tavan
omaiset jarrutuskoeajot ja tutkittiin rom. jarru
levyjen lampenemistii erilaisilla jarrutuskuormi
tuksilla. 

Vaunujen jarrulaitteiden suunnittelu jatkui 
entiseen tapaan. Jo edelliseni.i. vuonna aloitettu
jen Omk-sarjan malminkuljetusvaunujen jarru
laitesutmnittelu ja piirustukset saatiin valmiiksi, 
samaten valmistuivat piirustukset Ghk-vaunun 
jarrulaitteista. Laajempaan periaatteelliseen tut
kimukseen liittyva jatkuvasti kompensoivan auto
maattisen kuormajarrulaitteen sovitus Gks-vau
nuun tarpeellisine piirustuksineen saatiin val
miiksi . Ko. koevaunu rakennettiin ja silla teh
tiin lahes viilwn ajan kestaneet hyotysuhteitten 
ja joustojen mlttauskokeet valmlsteluineen ja 
loppu tar kastel uineen. 

Vaunujen jarrulaitteiden taydennysten ja muu
tosten vaatimista suunnittelutoista mainittakoon 
tavaravaunujen kobdalta kuormajarrun osoitin
laitteen lisii.aminen niihin vaunusarjoihin, joista 
se alunperin on puuttunut, ja edelleen jatkunut 
jarruvivustojen nivelien hollcitus eri vaunusar
joissa. Henkilovaunujen kohdalta aiheutti huo
mattavasti tyota kaytossa jokseenkin toimlnta
kelvottomaksi osoittautuneen uusien matkustaja
vaunujen ruuvijarrun muutostyo. Kotimaassa ra
kennettuihin uusiin matkustajavaunuihin joudut
tiin tasta johtuen myos hatajarrulaite sovitta
maan uudelleen. 

Kertomusvuoden aikana paastiin myos aloitta
maan jarruvarustinosien lisenssivalmlstuksen tiiy
tantoonpano. Piirustukset ja tyoselitteet vastaan
otettiin Miinchenissii ja Malmossa. Piirustusten 
selvitys lahti alkuun ja valuo ista ehdittiin myos 
laatia omia piirustuksia. 

J'"mavaurioita ja vaaratilanteita sattui myos 
verrattain paljon ja niiden tutkimukset ja selvit
telyt vaativat huomattavan tyomii.aran. Nai sa 
vaurioissa ja vaaratilanteissa oli nakyvissa syste
maattisia virheita junan kii.sittelyn subteen ja ta
mii.n johdosta annettiin taydentaviii ohjeita mat
kaneu vojille. 
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Kertomu.svuonna vahnistui nnatysmaara veto
kalustoa ja ni:iiden paineilma- ja jarrulaitteitten 
subteen tehtiin a ianomaiset vastaanottotarkas
tukset. 

Vaunujen jarrulaitteiden vastaanottotarkas
tuksia suoritettiin Pasilan konepajalla noin I 000 
vaunun subteen naitten vaunujen edustaessa yli 
kymmenta eri tyyppia. 

Lammitys- fa terveysteknillisten laitosten suunnit
telu 

Kertomusvuoden kuluessa tehtiin koneteknil
lisen toimiston lampo- ja terveystelmillisessi:i jaos
tossa lampo-, vesi-, lamminvesi- ja viemarijohto
suunnitelmat Toijalan autotallin laajennu.sta seki:i 
seuraavia rakennuksia varten: Asuinrakennus 
Malmilla, so iaalijaoston tilaama omakotitalo 
tyyppi VR 15, Punkaharjun asemarakennus, VR 
vi1·katalot Sieppijarvella, Ilomantsissa, Puhok
sessa, Ylivallissa, Pahaneva sa, Naamijoella ja 
Vinska sa, Kuopion vara-aseman muutos, 4-per
heen talo Ammansaaressa, 2-perheen asuinraken
nus Koivun asemalla ja >>Pari>>-talo Kaipiaisissa. 

Lampo-,! vesi- ja lamminvesisuunnitelma on 
tehty Vammalan asemataloa varten seka Himpo
ja lamminvesisuunnitelmat seuraaviin rakennuk
Siin: Kontiomaen asematalo, VR rak. 40/2l.Jyvas
kyli:issa. Rakennusmestarin huolto- ja toimisto
rakennus Haapamaelli:i. 

Rakennuksien liimmitysti:i ja ilmanvaihtoa ka
sittavat suunnitelmat tehtiin seuraavia rakennuk
sia varten: Kaipiaisten kiskohitsaamon jalkikiisit
telyrakennus, Riihimiien varikon lampokesku.s ja 
veturitalli, Iisalmen vara-asema, Turun vanha 
konepaja, moottorikiitojunien huoltohalli Pa ilan 
varil<koalueella, Helsingin vanhan konepajan 
muutos. 

Yksinomaan lampojohtoja kasittavat suunni
telmat koskivat euraavia rakennuksia: Asema
piii:illllion ja ratainsin66rin asuntorakennukset 
Haapamiiella, tavarasuoja Kirkkonummella, Kou
volan veturitalli (vanhan osan muutostyo), Suo
lahden asemarakennuksen ja tavara uojan li:im
mityslaitteiden yhdisti:iminen, Kontiomiien ja Ka
jaanin vara-asemat, liikenneosaston autotalli Rii
h.imiiella, toimistorakennus 46/21 .Jyvaskylassa. 

Vesi- ja viemarijohtosmmnitelmat on tehty 
Piiivarannan sillan ka.yttokeskukseen Kuopiossa 
ja asuinrakennukseen Huopalahdessa. 

Uusi oljynerotuskaivo on suunniteltu Pasilan 
veturitallille. Samoin on tehty suunnitelma vesi
postien lisiiiimisesta Helsingin ratapihalla. 

Yksinomaan ilmanvaihtosuunnitelmat on tehty 
seuraavia rakennuksia varten: Vara-asemat tyyp
pi II ja V ulko- ja sisapuolisine h.iekkasuodattimi
neen, rh:n painatusjaosto, Lahden korhotalo, Kott
volan rto:n tyo-, huolto- ja varastorakennus, seka. 
Kouvolan veturitallia varton. 

Ilman kostutussuunnitelmia on tehty rh:n ar
kistoa, kirjastoa ja lukusalia seka valokopiolai
tosta varten. 

Seuraavien rakennusten oljyliimmityslaitteet on 
suunniteltu: Kesku.svarasto ja korjauspaja Vilp
pulassa, asematalo ja tavarasuoja Suolahdessa, 
Pietarsaaren asematalo, asemapiii:illllion asuin
rakennus Kajaanis a, Iisalmen asemarakennus, 
Toijalan posti- ja asemarakennus, Riih.imaen 
asemarakennu.s, Pasilan aseman huoltorakennus, 
Iisalmen ja Ylivieskan terveydenhuoltokes],ukset 
ja Turun li:impokesku.s. 

Samoin on Seini:ijoen varilwn uuden lampokes
kuksen hoyrykattilaa varten suunniteltu syotto
veden kiisittelylaitos. 

Suunnittelu- ja piiru.stu.stoiden ohella on suori
tettu seka yksityisten toiminimien etta Pa ilan 
konepajan asentamien laitosten tarkastuksia ja 
annettu lampo- ja tervey teknillista alaa koske
via lausuntoja. 

Liil<kuvan kaluston li:immityslaitteiden siiiito
laitteiden kehittamista on edelleen jatkettu. Piia
asiassa se on kohdistunut uusiin Pasilassa valmis
tettuihin teriisrakenteisiin matkustajavaunuihin. 
Saksassa valmistetuissa vaunuissa ki:iytettyjen 
siiiitoventtiilien (IWK) asemesta on viimeksi Pa
silassa valmistetussa vaunusarjassa otettu kayt
t66n ullwilma-, menovesi- ja huonetermostaateilla 
ohjattuja 3-tiemoottorisiiatoventtiilejii (malli Bill
man), jotka suoritetuissa kokeissa ovat osoittau
tuneet erittain tarkoiksi ja kayttovarmoiksi. Myos 
liimmitysvaunua (Fol) varten on tehty putkisuun
n.itelma. 

Konepafat 

Kertomusvuonna oli valtionrautateilla 7 paa
konepajaa, nimittiiin Hyvinkiian, Pasilan, Turun, 
Vaasan, Oulun, Kuopion ja Pieksa.maen kone
pajat. Vuoden aikana kaililii konepajat tyosken
telivat 6-paivaisin tyoviikoin. 

1. H y v i n k a a n k o n e p a j a. 

Konepaja on edelleen toiminut moottoriYetu
rien ja hoyryvettu·ion korjaajana. Konepajan 
huoltoon knuluneitten moottoriveturien koko-



naisrnii.ara oli vuoden lopussa 261 ja hoyryvetu
rien 41. Veturien korjauksen ohella korjattiin 
konepajalla myos diesolmoottorien isohkoja lisa
laitteita, joista rnainittakoon: veturin turboahti
mia 303 kpl, Servomoottoreita 28 kpl, Atlas ilma
kornpressoreja 102 kpl, Westinghouse ilmakom
pressoreja 61 kpl, erilaisia rnoottoriveturin purnp
puja 1 588 kpl ja kaynnistysmoottoreita 134 kpl; 
hoyryveturien laitteita: veturin turbogeneraatto
reita 256 kpl, kattiloita (Tk) 34 kpl, (Sk) 22 kpl, 
(L3-L5) 35 kpl, veturin ilmasailioita (Tk) 18 kpl, 
(Sk) 34 kp1, erilaisia sahkornoottoreita 45 kp1, nos
turin kattiloita (Tk) 1 kpl, (Sk) 1 kp1, 1ammitys
katti1oita (Tk) 1 kpl, nostureita 4 kpl, veturin 
savutorvia 7 kpl, veturin jousia l 448 kpl, vau
mm jousia 9 443 kpl; seka vaihteen osia: K 43-
vaihteen kielisovituksia 3 kpl, K 60-vaihteen kieli
sovituksia 1 kp1, K 30-vaihteen risteyksia 2 kpl, 
K 43-vaihteen risteyksia 16 1:pl. 

Vuoden ail~ana valmitettiin veturin jousia 351 
kpl, vaunun jousia 3 989 kpl, vetokoukkuja, vau
nun n:o 1 1 300 kpl, vaunun n:o 5 1 000 kpl, rnuita 
erilaisia vetokoukkuja 162 kpl, veturin Hr 12 vesi
sailioita 10 kpl, veturin sylintereita 7 kpl, johto
kiskoja 12 kpl, erilaisia kipinaverkkoja 332 kpl, 
hoyrynkokoojia 2 kpl ja kytkintankoja 16 kpl, 
vaunun jousipukkeja 7 800 kpl, apukytkimia 100 
kpl, Hkk-vaunun pankkoja 232 kpl, hakevaunun 
piiatyja 20 kpl, koreja 2 kpl, korin paatyja, laitoja 
ja luukkuja 49 hakevaunua varten, paatyja, sivu
luull-uja ja laidan ohjauslaitteita 100 hakevaunua 
varten, malmivaunun kaukaloita, vierintakiskoja 
ja lukituslaitteita 19 vaunua varten, 1 kpl 22 m 3:n 
sailiovaunun sailio, veturitallin ovia 3 paria, ve
turitallin savutorvia 1 kpl, valonheitinmastoja 
l kpl, kuorrnausrnalleja 3 kpl, vaihteen osia: 
K 54-vaihteen lcielisovituksia 277 paria, KRV 
54-risteysvaihteita 6 kpl, K 30-vaihteen risteyk
sia 5 kpl, K 30-vaihteen vastakiskoja 26 kpl, 
K 30 raidepuskimia 40 paria, K 30 jarrukengan 
poistolaitteita 2 kpl, K 43 2 kpl, YV 43-vaihteen 
risteyksen karkikiskoja takeina 144 kpl, sorvat
tiin veturin pyorakertoja 1 368 kpl, rengastettiin 
veturin pyoria 572 kpl ja rengastettiin ja sorvat
tiin rata-auton pyoria 28 kpl. 

Rautavalirnossa valettiin: vaunun laakeripesia 
4 487 kpl, laakeripesan kansia 3 767 kpl, luisti
hakkeja 2 kpl, kaatoarinoita 331 kpl, arinarau
toja 3 Ill kpl, vaihteen valitonkkia 214 kpl, aset
timen jalustoja 9 kpl ja asettimen painoja 9 kpl, 
jarrukenkia ll 109 kpl, jarruanturoita 82 587 kpl 
seka jarrutOnkkia 42 536 kpl. 

Konepaja on suorittanut erilaisia rakennus- ja 
asennustoita seka peruskorjauksia. 
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Konepajalle hankittiin kertornusvuoden aikana 
mm. tasojyrsinkone, tasohoyla, aineenkoetuskone, 
2 kpl tasapainotuskoneita, eritysvastusmittari, 
signaaligeneraattori, putlcivo1ttimittari, 5 kpl 
y1eissahkomittareita, lattian puhdistuskone, 4 kp1 
sahkonostim.ia, hoyrysuihkupuhdistuslaite, siirto
jaljennoskone, lamminilmapuhallin, Hr 12-telin 
koekayttotasasuuntaaja, siltanosturi (2 x 15 ton), 
karkilumiaUI'a >>Saalasti•>, ilmakompressori, pie
noistraktori, kuonahiekkapuhallin, hydraulinen 
tyoskente1ylava, max. korkeus 10.7 rn ja hitsaus
muuntaja .. 

2. P a s i 1 a n k o n e p a j a. 

Konepaja on toiminut edelleen rnatkustajavau
nujen korjaajana seka valmistanut uusia vaunuja, 
joista 5 kpl terii.srunkoisia henkilovaunuja, sarja 
Ceit ja 21 kpl sarja Eit, 501 kpl avonaisia tavara
vaunuja, sarja Hkk, 224 kpl siirtokattoseinavau
nuja, sarja Gks, 28 kpl 4-aks. avovaunuja, sarja 
Oa, 8 kpl autonkuljetusvaunuja, sarja Ha, 50 kpl 
4-aks. rnalminkuljetusvaunuja, sarja Orne, 3 kpl 
suursailioiden kuljetusvaunuja, sarja Svs, 26 kpl 
hakkeenkuljetusvaunuja, sarja Hh (muutettl.l 
Hdk-vaunuista), 25 kpl avonaisia kaatovaunuja, 
sarja Ka (liikennekuntoon saattaminen), 13 kp1 
sailiovaunun alustoja, 146 kpl hakevaunun seinia 
ja 160 kpl paatyja, 165 kpl UIC-teleja, 100 kpl 
Ka-aluskehyksia ja 2 kpl 22 m:n kiiantOpoytia, 
suurennettiin 26 kpl Mas-vaunujen sailioita 7. o 
m 3:stii. 15 m 3 :ksi. 

Myos vaununrnuutostoita suoritettiin, jolloin 
2 kpl Ci-vaunuja rnuutettiin sotilaskuljetusvau
nuiksi, 2 kpl Cei- ja 4 kpl EK-vaunuja tyovau
nuiksi, 2 kpl Cern- ja 4 kpl EK-vaunuja asunto
vaunuiksi, 2 kpl Cern-vaunuja tyo- ja asuntovau
nuiksi, 1 EK-vaunu korjausjunan miehistovau
nuksi, 1 EK-vaunu miehistonkuljetus- ja ruo
kailuvaunuksi seka 1 Fo-vaunu junalarnrnitys
vaunuksi. 

Putlciosasto III toirnesta asennettiin lampo
johdot Turun konepajan konetstus-, pelti- ja vau
nuosastoilla, JyviiskyUin rautatierakennuksen toi
rnistoraeennuksen, Huopalahden asernarakennuk
seen, Seinajoen asemapii.allil{on rakennukseen ja 
24-perh. talon lampokeskukseen. Edelleen rnuu
tettiin I1salrnen ja Kouvolan veturitallit vesi
lammitykselle seka asennettiin paineilmajohdot 
Viinil{an vatmupajaan ja Mantyluodon oljyvaras
toon, punppulaitos Kajaanin kyl!astyslaitol{seen, 
pakokaasujen poistolaitteet Pasilan ja Knuvolan 
veturitallin dieselosastolle seka dieselpolttooljy-



38 

puroppulaitteet ja -sailiot Kontiomaelle, Ouluun, 
Pietarsaareen, Hankoon, Poriin ja Pasilaan. 

3. T u r u n k o n e p a j a. 

Konepaja on korjannut piiiiasiassa Dm 6-7 
moottorivaunuja, joita oli kuulunut huoltoon 
vuoden lopussa 223 seka moottorivetureita ja 
tavaravaunuja. 

Lisaksi suoritettiin mm. seuraavat tyot: 
Tehtiin 630 kpl kaapelitarvikkeita, 700 kpl kan

nuja, 200 kpllamppuja 554, kpllampunosia, 1 308 
kpllukonosia, 330 kpllybtyja, 600 kpl pylvasvar
sia ja 7 kpl vaatekaappeja. 

Seuraavat uudet koneet hankittiin: karuselli
sorvi, paineilmakayttoinen pesupumppu, hitsaus
muuntaja, reunoituskone, 3 kpl asemasiltapera
vaunuja ja puunjyrsin- ja sahauskone. 

4. V a a s a n k o n e p a j a. 

Vaasan konepaja on toiminut kevyiden hoyry
vetureiden ja tavaravaunujen korjauskonepajana. 
Huoltoon kuuluneita vetureita oli vuoden lopussa 
188 kpl. Lisaksi konepaja suorittt seuraavat tyot: 

Korjattiin 420 kpl veturin jousia, 5 kpl lumi
auroja, 8 kpl pienvetureita, 9 kpl raidetraktoreita, 
4 kpl ratakuorma-autoja, 3 kpl ratavaihtotyo
autoja, 8 kpl haarukkatrukkeja, I6 kpl laituri
traktoreita, 6 kpl kuorma-autoja, 1 maatalous
traktori, 4 kpl nostureita, 5 429 kpl hakkilavoja, 
450 kpl hakkivaunuja, 1 kuumarumpu, l syk
looni, 1 ruuvikuljetin ja 2 kpl oljysorasekoitus
koneita, korjattiin ja puhdistettiin 9 kpl tieoljy
sailioita, asennettiin vetureihin uusia pyoranren
keita I26 kpl, vaihdettiin vetureihin tuliputkia 
3 195 kpl ja lieskaputkia 368 kpl, suoritettiin 
kattiloiden taystarkastuksia 23 kpl ja sisapuoli
sia tarkastuksia 27 kpl, vaihdettiin kattiloita 6 
kpl, tarkastettiin 44 kpl paailmasailioita seka val
mistettiin 36 kpl teraksisia kuormaussiltoja, 789 
kpl teraksisia Gb-vaunun sivuovia, 1 laahaus
kauha, I sahkokeskusvaunu ja 800 kpl jarruken
kia. 

Konepajalle hankittiin venttiilihiomakone. 

5. 0 u 1 u n k o n e p a j a. 

Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjaus
konepajana, minka ohella suoritettiin seuraavat 
huomattavat tyot: 

Valmistettiin resiinoita 40 kpl, 230 kp1 erilaisia 
resiinan osia, 27 870 kpl vaunun lattialautoja, 
66 184 kpl seinalautoja, 8 970 kpl sotilaslaukkuja 
ja 59 150 kg vaununkattovoidetta, korjattiin 4 kpl 
resiinoita ja 2 kpl vesitendereita, sorvattiin I 973 
kpl ja hiottiin 532 kpl vaunujen pyorakertoja, 
2 272:n pyorakerran akselitapit painekiilloitettiin 
ja 474 kpl uusia teraspyorakertoja asennettiin 
korjattavaan kalustoon. 

169 tavaravaunua romutettiin. Konepajalle 
hankittiin sateisporakone. 

6. K u o p i o n k o n e p a j a. 

Konepaja on edelleen korjannut hoyryvetu
r eita, joita oli kuulunut huoltoon vuoden lopussa 
377. Veturien korjauksen ohella suoritettiin mm. 
51 veturikattilan taystarkastusta, 47 sisapuolista 
tarkastusta, 3 kattilanvaihtoa ja 46 paineilmasai
lion tarkatusta, korjattiin 275 ilma- ja 210 voide
puroppua, koneistettiin 1 940 miintapuskinta ja 
sorvattiin 914 pyorakertaa. 

Vuoden aikana parannettiin edelleen valaistus
laitteita seka suoritettiin jannitteen muuttami
seen liittyvia toita. Pajan pesula muutettiin 
ilmapumppujen varastoksi ja ilmapumppuosasto 
aloitti toimintansa vuoden alusta lukien. Myoskin 
voidepumppujen korjaus siirtyi konepajan suori
tettavaksi. Veturien esilammitysta varten han
kittiin oljypoltin ja tarpeelliset varastosailiot. 
Pyorasorvin kwmostamiseksi hankittiin erillinen 
vaihteisto moottoreineen ja sen rungon johteet 
koneistettiin. 

7. P i e k s a m a e n k o n e p a j a. 

Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjaus
konepajana. Vaununkorjaustyon obelia mm. ro
mutettiin 1 020 hylattya vaunua, valettiin 7 826 
kpl vaunun laakereita, sorvattiin 8 279 kpl ja ren
gastettiin I 285 kpl pyorakertoja minka obelia 
Hdk-vaunuista rakennettiin hakevaunuja 90 kpl. 

Vuoden kuluessa bankittiin konepajalle pien
veturi Otso 2, lastunmurskausmylly, puoliauto
maattinen hitsauskone, ainevikojen tarkastus
kone, paloruislru, laikkakatkaisija, automaatti
nen terotuskone ja laakerimetallin jyrsinkone. 

K o u 1 u t u s t o i m i n t a: 

Konepajakouluista valmistui vuoden 1964 aika
na 46 veturinlammittajii.a ja 44 a=attityonteki
jii.a. 
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Yhteenveto konepajojen suorituksista v. 1964. 

Hyvin· 
kM I Paslla I Tnrku I Vaasa I Onln I Kuoplo I Pieksa·l Yh-miikl teensii 

1. Kaytetty teriista. . . . . . . . . . . . . . . . ton 1 818.2 8440- 52.7 126- 123.4 223.11 283- 11 066.4 
2. * jarrutonld-ia ja anturoita >) 66.1 275- 38- 26.6 53.2 37.7 60- 556.6 
3. ~ muuta va1urautaa . . .... )) - .7 346- - .8 - - 45.3 - 392.8 
4. * messinkia ja pronssia . .. » 18.9 7.2 4.1 1.7 - .8 3.4 - 36.1 
5. » valkometallia • 0 ••• 0. 0. » 9- 8. 7 - 2.1 - 4.6 27- 51.4. 
6. Valettu jarruti:inkkia ja anturoita .. » 1 938.2 - - - - - - 1938.2 
7. * muuta va1urautaa ...... >) 632.4 - - - - - - 632.4 
8. » messinkia ja pronssia ... )) 57.5 - - 2.8 - - - 60.3 
9. >) va1kometallia •• • ••• • 0. >) 3.8 40.4 - - - 4.5 - 48.7 

10. Kulutettu siihkovirtaa kWh • 0 •••• >) 6 332 400 3 373 923 401256 214 384 291 001 350 727 449 315 11413 006 
» 2075- 2 607.5 726.7 248.1 231.6 311.5 395.4 6 595.8 11. Tehty tyotunteja yht. (1 000 h) . .. 

12. Tuotannon arvo (1 000 mk) ....... >) 18 534.- 47 555.5 8 693.3 2 495.1 3 542.3 3 084.7 4 901.1 88 806.-

T e h t y j en t yo tun tie n 1 u kuma a r a (1 000 b) 

v. 1964 1 v. 1963 ! v. 1!)62 

Piiiikonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 595.8 I 6 737.1 6 810.9 
Konepiirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 240.5 1199.9 1160.4 

--------~--------------~------------~---------------
Yhteensii 7 836.3 7 937.- 7 971.3 

V a 1 m i s t u k s e n a r v o ( 1 000 mk) 

Paiikonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 806.- 79 608.- 78 415.-
Konepiirit . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 8 263.9 7 515.9 6 954.1 

--------~------------~------------+-------------
Yhteensa 97 069.9 87 123.9 85 369. 1 

T y o n t e k i j a i n s e k a o p p i 1 a i d e n j a h a r j o i t t e 1 i j o i d e n 1 u k u m a ii. r a (vuoden 
1opussa) 

Paakone{lajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 194.- 3 321.- 3 375.-
Konepiint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886.- 925.- 865.-

--------~------------~------------~------------
Yhteensii. 4080.- 4 246.- 4 240.-
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Kul;jetuskaluston korfaus v. 1964. 

Pii!Lkonepajat Veturit Moottorivauout 

Hoyryveturit Moottoriveturit Konepajat 
I 

Konepilrit. 

"' I ,~.~ I Huolto ja 

"' 
..... 

. ~' " korjaus <00 

"' gj 'Ba .... ., 
gj . ., 

. :g ~ ~~ "' a "' 
. ., a '"' "'::> .g; 

.9 I ::> .<::o ::> ·S; "'"' '"' ..... 2-~ ... 
~.!?_ ~.!:'. 2'~ ... .. ... ~ ..... ... . .. 

v 15olv 1ooolv 10 
=·- :.= ·c- ~-..... ~-;:;- =·- =·- J:·k o-

:~'§' ;; ·f5 =·- "'·-..... 
~~ 

...... 
>~ ~~I' ~-; ~~ 

oo 
>~ 

~ ... <>o l!d 0 ~~ 0 ·- 0 o::: ·~ 0 
P;,!< >~ p..,. .,...,. >~I.,..+ p..,. c-.1 .::::: !:-<.>: 1>.>: P<~ 

Hyvinkaa • 0 •••• • • • 19 141 25 2 68 - 30 37 22 11 121 7 - ,.I - - - - -
Pasila ............ - - - - - - - - - - - 4 2 25 - - -
Turku ...... .... . . -

241 
- - - - 1 - - 1 15 - 26 

01 
17 35 - - -

Vaasa •• 0 ••••••••• 17 13 9 8 - - - - - - =I - - - - - -
Kuopio •• •• • 0 ••••• 41 44 37 15 17 1 - - - - - - - - - - -

Yhteensa I 771 821 751 261 93 1 11 311 371 221 121 136 I 71 3ol 441 191 6o 1 - 1 - 1 -

Koervpiirit 

1. kp 
2. >) 

3. >) 

4. 
5. 
6. >) 

7. 
8. 
9. >) •••••••••••• 0 

1 417 8 

180 10 
3 345 11 

948 5 
821 10 

3 916 20 
900 5 

5 1356 9 

13 147 7 
8 14 495 49 
6 906 14 

18 600 8 
6 6 2 194 6 

450 3 

Yhteensa ~-~-~-~-~11 527169~-~-~ 6156120 148 1 961 
Piiii.konepajat yht. 77 82 75 26 93 1 31 37 22 12 136 7 

Kaikki yhteensii. I 771 821 751 26111620 I 701 311 371 281 68120 284 11031 

16 
32 34 6 

11 102 10 
1 2 667 

37 2 
7 1051 

16 77 
45 

301 
- 1 1913 820 1 691105 1101 
44 19 60 

301 441 3813 880 I 69 I 105 1101 

Paiikonepajat HenkilovamJUja Tavaravaunuja 

Pasila ......... . .. 
Turku ............ 
Oulu ••••• 0 • •• • ••• 

Vaasa •••• 0 • ••• • •• 

Pieksiimii.ki •••• 0 0. 

Yhteensa I 
Konepiirit 

1. Pasila 0 • ••••• • •• 

2. Riiliimaki •• . . 0. 

3. Turku ••• 0 •••• 0 

4. Tampere ••• •• • 0 

5. Seinii.joki ....... 
6. Oulu •• 0 ••• 0 •• 0. 

7. Kouvola •• 0 0 0 0 0 

8. Joensuu 0 0 00 0 0. 0 

9. Pieksamaki • 0 ••• 

Yhteensa I 
Pitiikonepajat yht. 

Kaikki yhteensa I 

Suur-
korjaus I Tiiys-korjaus I Viili-korjaus I Pika-korjaus 

60 553 439 
45 
19 

6 
20 

6o 1 553 1 529 1 

60 553 

60 553 

12 266 
1 931 

655 
723 
117 
333 
316 
454 
252 

17 047 

529 

17 576 

Suur- I Tays- I Viili- I Pika-korjaus korjaus korjaus korjaus 

I 
. 

29 4 146 
54 336 1643 

165 845 192 907 
188 76 106 

1767 687 555 

165 1 2 883 I 1 295 I 3 357 

165 2 883 

165 2 883 

113 
333 
-

1526 
460 
371 
892 
658 
414 

4 767 

1295 

6 062 

10 944 
5148 
1417 
6 340 
3 402 
3129 
6 918 
1389 
8 680 

47 367 

3 357 

50 724 



Siihkolaitteet 

Valtionrautateiden omissa sahkolaitoksissa ei'ole 
kertomusvuoden aikana kehitetty sahkoener- giaa. 

Uusien 32 metrin valonheitinpylvaiden siihko
asennustyot Seiniijoella, Vainikkalassa, Valkossa 
ja Ylivieskassa valmistuivat . Nii.ita valonheitin
pylvii.ita oli kertomusvuoden pii.iittyessii 39 eri 
liikennepaikalla yhteensii 160 kpl. Tehtiin alus
tavat suunnitelmat uudesta 32m terii.sputkiraken
teisesta valonheitinpylvii.ii.stii. Noin kahdenkym
menen liikennepaikan ratapiha- ja laiturivalais
tus uusittiin kokonaisuudessaan. Samoin tehr.iin 
suunnitelmat useiden liikennepaikkojen ratapiha
ja laiturivalaistuksen uusimisesta. Valaistuslait
teiden uusimisen yhteydessii on kokonaan siir
rytty elohopealamppujen kayttoon. Toijalan ase
man suihkuliihteen valaistus vii.rivalonheittimi
neen valmistui. Useilla liikennepaikoilla siirryt
tiin valaistuksen ja ovilukon kytkinkello-ohjauk
seen. Kemijii.rven, Keravan ja Rovaniemen kii.an
tolavojen sahkoistystyot saatiin valmiiksi. Vuo
den lopussa oli kii.ii.ntolavoja 39 liikennepaikalla 
yhteensa 49 sahkoistettya kiiii.ntolavaa. Useita 
rakennuksia sahkoistettiin. Naistii mainittakoon 
Helsingin vaunuhuollon sosiaalitilat, Alppilan 
automaattikeskuksen kalliosuoja, Kaipiaisten kis
kohitsaamon seka korjauspaja- ja huoltorakennus, 
Lahden kerhotalo, Seinajoen varikon korjauspaja
ja huoltorakennus, A=asaaren 4 perheen asuin
rakennus, Kouvolan henkilotunnelin jatko, Toija
lan henkilOtunneli ja Kauniaisten alikulkutunneli. 
Jotkut edella mainituista toista olivat viela kes
ken vuoden paattyessa. 

Useilla liikennepaikoilla suoritettiin rakennuk
sissa sahkolaitteiden ja -johtojen korjaus-, uusi
mis- ja lisaystoita seka parannettiin rakennusten 
sisavalaistusta. 

Kertomusvuoden aikana rakennettiin Seina
joelle uusi, 2 x 500 kVA:n tehoinen muuntoase
ma ja Riihimaen aseman seudulle 2 X 300 kVA:n 
tehoinen muuntoasema seka suoritettiin muunto
aseman rakentamisesta aiheutuneet kaapeliver
koston muutokset. Riihimii.en junatoimiston ja 
laskumii.en muuntoasemasta tehtiin alustavat las
kelmat. 

ToolOn ratapihalle suunniteltiin uusi muunto
asema vanhan Helsingin konepajan muuntoase
man tilalle . Samoin tehtiin suunnitelma Kouvo
lan asemarakennuksen muuntamon tehon nosta
miseksi seka Kouvolan veturitallin muuntoase
man pienjanniteosan uusimiseksi. 

Tampereelle ja Pieksamaelle asennettiin vara
voimalaitokset, jotka kayttohairion sattuessa an-
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tavat puhelinkeskusta, kantoaalto- ja radiolait
teita seka automaattikeskustilojen varavalais
tusta varten tarvittavan tehon. Jyvii.skylii.an, 
Kalvitsaa.n, Kiuru~edelle, Kursutm, Maansel
kaiin, Peltosalmelle, Sallaan, Suolahteen ja Am
mansaareen rakennettavien puutavaranosturien 
sahkoliitynnat valmistuivat. Jyviiskylan ja Suo
lahden kuormaus- ja purkausalueille jarjestettiin 
nosturitoiden yhteydessa valaistus. Rautatiera
kennuksen Seinajoen kivenmurskaamolle raken
nettiin 20 kV:n suurjannitelinja, jolloin samalla 
tata linjaa jatkettiin Rahkolan liikennepaikalle, 
jonne a ennettiin pylviismuuntamo. 

Rautatierakennusosaston suunnittelemia stan
dardirakennuksia varten tehtiin sii.hkoistyssuun
nitelmat tyoselityksineen. Eri rautatierakennuk
sia varten tehtiin erilaisia sahkolaitteiden suun
nittelutoita. Pieksamiien tmden konepajan sahko
laitteiden asennustoista tehtiin sutmnitelmat yh
teistoiminnassa konepajan kanssa. 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin rataosas
tolle hankittujen uusien ratatyokoneiden korjauk
sia ja tarkastuksia yhteistyossa Sahkotarkastus
laitoksen kanssa. Siihkon kayttoa on valvottu 
edelleen ja seurattu sahkotariffeja jatkuvasti seka 
tehty erilaisia tilastoja. 

Rautateiden siihkoistys. Kertomusvuoden aikana 
saatiin pii.aosiltaan valmiiksi rataosien Helsinki
Kirkkonu=i ja Helsinki - Riihimiiki sahkois
tyksessa tarvittavien rata- ja syottojohtojen ja 
syottoasemien esisuunnittelutyot. Sahkoistyksen 
valmistelutoimiktmnan esittamien periaatteiden 
mukaisesti laadittiin paikallisliikenteen sahko
moottorivaunujunia koskeva tur.kimusohjelma. 
Oy Stromberg Ab ja Valmet Oy suorittivat mai
nitut tutkimukset, joiden perusteella laadittiin 
alustavatsahkomoottorivaunujtmia koskevat suo
situkset. Rautatiehallitus laati Imatran Voima 
Oy:n ja Suomen Kaapelitehdas Oy:n kanssa sopi
musluonnoksen rataosan Helsinki-Kirkkonum
mi sahkoistamisestii. Voidakseen ottaa mainitun 
sopimuksen kii.siteltiivaksi, kulkttlaitosten ja yleis
ten toiden ministerio pyysi rautatiehallitukselta 
muistiota sekii rataosan Helsinki-Kirkkonummi 
etta sita seuraavan jatkosahkoistyksen rakenta
mis- ja rahoitusaikataulusta. elvittaakseen ensi
sijaisesti maaporan suuren ominaisvastuksen vai
kutusten torjumiseksi tarvittavien toimenpiteiden 
tutkimisen ja tarkoituksenmukaisuuden toteami
sen vaikutusta sahkoistyksen aikatauluun toiden 
alkuvaiheessa, rautatiehallitus tilasi ranskalai
selta SOFRERAIL ja englantilaiselta UKRAS
toiminimeltii lausunnot. Toiminimien asianttmti-
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jat kavivat Suomessa tutustmnassa olosuhteisiin 
ja lausunnot valmistuivat vuoden vaihteessa. 

Li-ikkuvan kaluston sahlcolaitteet. Kertomusvuoden 
aikana suoritettiin neljankymmenenkuuden (46) 
Hr 13-dieselsahkovetureihin tarkoitetun paagene
raattorin ja ratamoottorin vastaanottokoestukset 
Oy Stromberg Ab:n tehtailla PitajanmaelUi. Sa
main suoritettiin kahdenky=enenkuuden (26) 
Hr 13-dieselveturin (n:ot 2 307 ... 2 332) sahko
teknilliset vastaanottokokeet ja tarkastukset, 
paaosiltaan veturien koeajojen yhteydessa. Toi
miston taholta on myos osallistuttu Hr 13-vetu
reissa kaytannossa ilmitulleiden rakennevikojen 
selvittelyyn. 

Kertomusvuoden aikana on annettu pyydetyt 
dieselkaluston sahkolaitteita koskevat lausunnot 
ja valvottu naiden laitteipen asennusta ja toimin
taa valmistajien tehtailla ja koeajoilla. Naissa yh
teyksissa on tehty eraita muutos- ja parannus
ehdotuksia, joista lisakustannuksia aiheuttamat
tomat on jokseenkin kaikki toteutettukin. Lisa
kustannuksia aiheuttaneista muutoksista mainit
takoon, etta myohempiin Sv 12-vetureihin sa
moinkuin Sr 12-vetureihin asennetaan tehok
kaampi valonheitin kuin ensi=aisiin Sv 12-
vetureihin. 

Vanhojen kiitojunarunkojen valaistuksen vaih
taminen loisteputkivalaistukseksi saatiin paatok
seen. Terasrunkoisten matkustajavaunujen toi
seen Pasilan konepajassa rakennettavaan eraan 
valittiin ja tilattiin virrankehitys- ja valaistus
laitteet. 

Viesti 

Uusia kuparijohtoja viestilaitteita varten ra
kennettiin vuonna 1964 eri rataosilla 563.2 jkm 
ja uusia terasjohtoja 79. s jkm. 

Kuparipuhelinjohtoja purettiin yhteensa 378.7 
johtokm ja terasjohtoja yhteensa 357.1 johtokm. 
Pylvaslinjoja poistettiin yhteensa 90 km. Uutta 
pylvaslinjaa rakennettiin 65 km. 

Vuosikorjaustyot suoritettiin taystaajennuk
sena 62 ratakilometrilla, ositt~istaajennuksena 

83 ratakilometrilla, raskaana korjaul~sena 40 rata
kilometrilla ja kevytkorjauksena 707 ratakilomet
rilla. 

Vuoden 1964 aikana asennettiin kolme 12-ka
navaisen kantoaaltojarjestelman valivahvistinta, 
seka siirrettiin ja asennettiin uudelleen yksi 3-ka
navaisen kantoaaltojarjestelman valivahvistin ja 
kaksi kantoaaltojarjestelmiia. Valtionrautateiden 

kaytossa oli vuoden lopussa kuusitoista 1-kana
vaista-, neljatoista 3-kanavaista- ja viisi 12-kana
vaista kantoaaltojarjestelmaa. Kantoaaltoyh
teyksien yhteispituus oli vuoden lopussa 17 356 
km. Alppilan automaattipuhelinkeskuksen asen
nustyot aloitettiin v. 1964. Samalla aloitettiin 
automaattipuhelinkeskusten kauko-osien asen
nustyot Tampereella, Oulussa ja Kouvolassa. 
Riihimiien puhelinkeskul~seen vaihdettiin CB
poydat. 

Selektoripuhelinlaitteita taydennettiin vuoden 
aikana. Uusien liityntojen lukumaiira oli 149 ja 
purettujen 13, joten lisaysta oli yhteensa 136. 
Vuoden lopussa selektoripuhelinjohdon yhteis
pituus oli 6 695 km ja selektoripuhelinliityntojen 
lukumaara 1 412 kpl. 

Pikapuhelinjarjestelmia asennettiin rautatie
hallituksen kuljetustoimistoon ja turvalaitejaos
toon, Helsingin asemaravintolaan, Jarvenpiian 
asemalle, Lahden tavaratoimistoon, 1. varasto
piiriin, 1. ja 5. liikennepiiriin, 5. ja 6. konepiiriin, 
1. ja 2. sahkoalueeseen, Vatialan. keskuskorjaa
moon, Pellon rautatierakennuksen. toimistoon ja 
DM 8-huoltohalliin Pasilan konepajalla. 

Kaukokirjoitinautomaattikeskukseen lisattiin 
Helsinki-Imatra-kaukoyhteys. Keskukseen ali 
vuoden lopulla liitettyna kaikkiaan 31 kaukokir
joitinkonetta. Telex-liityntoja oli 6. Valtionrauta
teiden omaan keskukseen liitettyjen kaukokir
joitinyhteyksien yhteyspituus oli vuoden 1964 
lopussa 7 072 km. Uusia keskusaikakellojarjes
telmia asennettiin kaksi. 

U usia kovaiianis j arj estelmia asennettiin V ai
nikkalan ja Vaasan asemille, entisia laajennettiin 
ja taydennettiin Hameenlinnan asemalla, Turun 
satamassa, Viinikan laskumiiessa ja Kouvolan 
ratapihalla. Yhteensa oli vuoden lopussa kova
aanisjarjestelmia 91 ja niissa kovaaanisia 937 ja 
vahvistimia 120. Vahvistimien yhteisteho oli 
9 563 W. Linjaradiojarjestelman laajentamisesta 
rataosille Toijala-Helsinki ja Haapamiiki- Sei
najoki tehtiin heikkovirtajaostossa suunnitelma, 
jonka rautatiehallitus hyvaksyi. Laajentamisen 
vaatima uusi tukiasema pystytettiin Myllymaelle 
ja Toijalan mastoa nostettiin pystyttamalla kaup
palan vesitornin jatkeeksi 32 m pitka masto. 
Linjaradiojarjestelman veturiasemia asennettiin 
10 kpl. Kenttavoimakkuusmittauksia suoritettiin 
rataosalla Tampere-Helsinki. Rautatierakennus
osaston radiopuhelimia asennettiin uusiin kaytto
paikkoihin, kaikkiaan 3 tukiasemaa ja 3 tukiase
mina toimivaa autoradiopuhelinta. Vuoden lo
pussa oli VR:lla kaikkiaan kaytossa 68 kiinteaa, 
76 liikkuvaa ja 146 kannettavaa radiopuhelinta. 



Opastinpuhelimia asennettiin yhteensa 42 kpl. 
Vuoden lopussa oli opastinpuhelimia kaikkiaan 
kaytossa 279 kpl. 

Sahkotyokuntien toimiston alaiset turvalaite
tyokunnat suorittivat v. 1964 aikana 73 sahkoi
sia turvalaitteita koskevaa tyota 61:lla liikenne
paikalla. 

Releasetinlaitteita valrnistui kymmenen 
Linjasuojastusta valmistui 25 km. Mekaanisia 

asetinlaitteita valmistui kuudelle paikkakunnalle. 
Pienehkoista toista paaosan muodostivat valo- ja 
aanivaroituslaitokset. Niita valmistui uusia 35 kpl. 

Vuoden pii.attyessa oli kaytossa 2 kauko-ohjaus
keskusta, 52 releasetinlaitetta., joista kauko-ohjat-
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tavia 23, sahkoisia vaihteenkaantola.itteita 513, 
linjasuojastusta 325 km ja 215 valo- ja aanivaroi
tuslaitosta., joista 7 varustettu puolipuomein. Rie
teilyanomusten perusteella annettiin kertomus
vuoden aikana 375 sahkojohtoristeilylupaa ja 189 
puhelinjohtoristeilylupaa. Sahkolaitteiden asen
nuslupa myonnettiin 57 ja puhelimien asennus
lupia 49. Sabkojohtoristeilyjen ja sahkolaitteiden 
asennusten tarkastuksia suoritettiin sahkoteknil
lisen toimiston toimesta 8 ja ratapiirien pii.ii.llikoi
den valvonnas a rakennettiin 109 vahvavirtamaa
kaapeliristeilyii.. Uusia koti- ja virkapuhelimia 
myonnettiin kertomusvuoden aikana kaikkiaan 
186. 

V. VARASTOT JA HANKINNAT 

V arastorakennukset 

Turun uusi toimisto- ja paavarastorakennus 
valmistui viime vuonna. Rakennuksen toimisto
tilat luovutettiin kayttoon 15. 4. 64 ja varasto
tilat 14. 5. 64. Koko rakennuksen pinta-ala on 
3 246 m 2, tilavuus n. 12 ooo m 3, pituus 57 m, 
leveys 20. 25 m ja ulkolaituritila 330m2 • Kellari
kerroksessa on kaksi B-luokan vii.estosuojaa yh
teensii n. 400m 2 ja varastotilaa n. 590m2 • En
simrnaisessii. kerroksessa ovat varastomestareiden 
tyoskentelytilat, pakkaamo, tarpeelliset huolto
tilat ja varastotilaa 981 m 2 • Toisessa kerroksessa 
on toimistotilaa 112m2 ja varastotilaa 914m2 • 

Rakennuksessa on kaksi tavarahissiii., toinen 
pikkutavaroiden kuljetusta varten ja toinen 
kolmen tonnin tavarahissi. Pihanpuolella on 
ka.ksi laituria ta.varoiden autolla kuljetuksia var
ten. Terasbetonia on valettu yhteensa 2 200 m 3 • 

Rakennuksen kokonaiskustannukset ovat n. 
1 200 000 mk. 

Varasto- ja jakelusailiot 

Kertomusvuonna valmistui Mantyluodon oljy
varastolla yksi 8 000 m 3:n vetoinen suursailio ja 
Ouluun Nokelan varikkoalueelle kolme 1 000 m 3:n 
vetoista sailiota dieselpolttonesteen varastointia 
varten. Nokelan varastolle rakennettiin pumppu
ja putk.istolaitteet. Dieselpolttonesteen jakelusii.i
lioita laitteineen on rakennettu seuraavasti: yksi 
33 m 3 :n vetoinen jakelusailio Hankoon, yksi 33 
m 3:n Pietarsaareen, yksi 50 m 3:n Haapamaelle, 
kaksi 50 mB:n Poriin, kaksi 70 m 3:n Kontiomii.elle, 

yksi 14 m 3:n Ouluun. Lisaksi ostettiin Oy Gulf 
Ab:lta Helsingissa yksi 13 m 3:n vetoinen diesel
polttonesteen jakelusailio. Helsinkiin rakennet
tiin viela yksi 4. 3 m 3:n sailio bensiinin jakelua 
varten. Edellamainittujen sailioiden valmistut
tua on valtionrautateillii. dieselpolttonesteen sai
liotiloja suursailioissa n. 99 milj. litraa ja jakelu
sailiOissa n . 2. a milj. litraa. Oulun Vihreii.saaressa 
suoritettiin kahden edellisena vuonna rakennetun 
oljysailion ja niihin kuuluvien terasrakenteiden 
maalaus seki:i. Pikku-Hevossaaren puolella olevien 
kahden vanhan sailion ja putkistojen uudelleen
maalaukset. 

Hankinnat, kulutus ja myynti 

Valtion maksuvalmiuden turvaamiseksi ja enti-
estii.ful kiristyneen kassatilanteen helpottamiseksi 

Valtiovarainministerio antoi rautatiehallitukselle 
yleiskirjeellii.an no 35/1964 seka 130/1964 ohjeet 
mm. valtion omista hankinnoista. Naissii. ohjeissa 
maarattiin edelleen, etta valtion liikeyritysten 
seka niiden virastojen ja laitosten, joilla oli va
rastotilin kayttooikeus, oli, mikali valtiovarain
ministerio ei erityisistii. syistii. myontii.nyt poik
keusta, vuoden 1964 loppuun mennessii. supistet
tava niiden varojen maarii.ii., joka 31. 12. 1963 oli 
sidottu vara toihin, vahintiiii.n 10 % :lla. Edella
mainitut ohjeet vaikuttivat ratkaisevasti varasto
osaston toimintaan vuonna l 964. Niinpii ko. 
vuonna o1ivat pii.ii.varastojen seka polttoaine- ja 
puutavaravaraston hankinnat 142 390 231.28 mk, 
mika on 23 % pienempi vnoden 1963 hankintoja . 
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Varastojen kokonaisvaihto, eli hankinnat, suorat 
ostot ja kulutus yhteensa, oli kertomusvuonna 
316 019 848.82 mk eli 18.6% pienempi lmin 
v. 1963. Tii.sta summasta oli valtionrautateiden 
ulkopuolisille ostajille myytyjen varastotava
roiden, kaytettyjen tavaroiden, romujen ja jat
teiden osuus yhteensa 7 180 202. 4 a markkaa, 
mika osuus oli 7. s % pienempi kuin edellisena 
vuonna. 

Yhteenveto varastojen suorituksista 

Paa.varasto 

Helsinki ............. 
Hyvinkaii. ............ 
Turku ............... 
Oulu •••• 0 ••••••••••• 

Kuopio ...... . .. . .... 
Popu ••• 0 •• 0 ••••••••• 

I 
Keskimiilir. 
varastoarvo 

30 868 070.94 
19 416 524.85 
6 706 831.62 
4 906 463.32 
7 353 511.31 

24 222 993.31 

J Hankinnat 

39 211 921.37 
32 472 558.47 

8 292 375.09 
8 071487.80 

12 006 569.98 
42 335 318.57 

Myynnista oli varastotilitavaran osuus 
2 420 778. 17 mk, seka kaytetyn tavaran, romun 
ja jatteiden osuus 4 7 59 424. 2 o mk. 

Kun ldiytetyn tavaran, romun ja jatteiden 
bruttomyyntisummasta 4 759 424.26 mk vahen
netii.an kasittely-, rahti- ym. kustannukset 
349 333. 2 2 mk, jaa puhtaaksi myyntituloksi 
4410091.04 mk. 

Alla olevasta taulukosta kay selville paii.varas
toittain tavarahankintoja ym. koskevat tiedot. 

J Kulut.us 

I 

49 655 379.17 
30 406 066.46 
10 417 093.15 
9 322 168.22 

13 079 795.18 
46 343 498.31 

Kokouais
vaihto• 

93 746 993.96 
64 389 038.55 
21 957 741.03 
19 547 588.58 
27 530 865.50 
88 847 621.20 

I 
Kokonrus
kustannukset 

985 370.62 
659 468.61 
495 055.37 
432 167.57 
468 620.20 

2 949 886.45 

Varas ton 
kierloluku 

1.61 
1.57 
1.55 
1.90 
1. 78 
1.91 

Yhteensa I 93 474 395.351142 390 231. 28jl59 224 000.49j316 019 848.821 5 990 568.821 1. 70 

•) = hankinnat + suorat ostot + kulutus 

Kokonaishankinnoista ulkomaisten hankinto
jenosuus oli 31.1 % eli 44 352 248.7 4 markkaa. 
Tavaralajeittain jakaantuivat ulkomaiset han
kinnat seuraaviin paii.ryhmiin: 

tonnia mk 

Kivihiilia ja koksia .. .. 240 019 10 487 170.15 
Pyi:iria ja pyi:iranrenkaita 839 862 082.9 5 
Ratakiskoja ja kiskotar-
vikkeita ••••••••• 0 0 •• 33 577 14 235 870.01 
Terii.sta . ....... ..... 1 047 667 900.6 7 
Teraslevyii. •• • • •••• • 0 2 001 872 910.53 
Oljya ............. . . 8 158 797 018. 53 

Sekal. tarvikkeita ..... 16 429 296.00 

Yhteensa 285 641 44 352 248. 7 4 

V arastotilin arvo 

Vuoden 1963 lopulla oli varastoihin sidottujen 
varojen nettomaii.ra (Neuvostoliitosta luottosopi
muksella hankitut ratakiskot poislaskettuina) 
90 63 6 407. 56 role Kertomusvuoden lopulla oli 
varastotilin nettoarvo 1askenut 79 331 359.8 8 

markkaan eli 12. 5 %· 

Polttoaine- ja puutavaravarasto 

Polttoaine- ja puutavaravaraston keskimaarai
nen kirjanpitoarvo oli 24 222 993.3 o markkaa. 

Vuoden aikana vastaanotettiin valtion Poltto
ainetoimistolta (V APO) halkoja yhteensa 389. 3 o 5 

m 3 , joiden kokonaishinta oli 5 730 520.05 mark
kaa eli keskimaii.rin 14. 7 2 mkfm 3 kohti. 

Lisii.ksi hankittiin kertomusvuoden aikana: 
ratapi:ilkkyjii., manty 567 503 kpl (7 825 467 . 3 4 

mk) ratapi:ilkkyja, koivu 21 821 kpl (278 293.2 3 
mk) vaihdepi:ilkkyja 26 000 kpl ( 535 671. o 7 mk) 
hirsia 281.7 jm (1 042.29 mk) puupylvaita 4 877 
kpl (127 605.6o mk) aidanpylvaita 22 128 kpl 
(25 505. o 8 mk) ratapi:ilkkyja, be toni 77 222 kpl 
(2 571 999.73 mk). 

Dieselpolttonestetta hankittiin 75 980 962 net
tolitraa hankinta-arvoltaan 6 248 944. 1 o mark
kaa, polttoi:iljya no 1 1 294 001 1 hankinta-arvol
taan 126 830.6 5 markkaa ja polttoi:iljya no 4 
352 321 kg hankinta-arvoltaan 25 928. o o mark
kaa. 

Kertomusvuoden aikana kulutettiin valtion
rautateilla halkoja 378 195 m 3, josta veturien 
osuus oli 159 426m3 , kivihiilia 2 342 463 dt, josta 
veturien osuus 2 228 422 dt, koksia 6 188.2 dt, 
dieselpolttonestetta 65 907 287 nl, josta veturien 



osuus oli 62 190 780 nl. Polttooljyii. N:o 1 1 294 001 
nl, ja polttooljyii. N:o 4 352 321 kg. 

Edellii.mainitun valtionrautateiden oman kulu
tuksen lisaksi on halkoja myyty rautatielt:hille 
67 158m3 sekii. asemaravintoloille ym 290 m 8 • Ki
vihiilia myytiin merenkulkuhallitukselle 21474 dt. 
Polttoaineiden vara.stoimis- ja kasittelykustan
nukset olivat yhteensii. 1 899 202. 2 4 mk, josta 
halkojen osuus oli 789 593. 7 1 mk, kivihiilien 
977 821. 1 2 mk, seka Dieselpolttonesteiden 
131 787 0 41 mk. 

Polttoainekentilla oli henkilokuntaa kertomus
vuoden alussa 41 tyonjohtajaa ja 267 tyontekijaa 
seka vuoden lopussa 39 tyonjohtajaa ja 210 tyon
tekijaa. 

Dieselpolttonesteiden jakelu ja kirjanpitojar
jestelmii. on uusittu. Kirjanpito hoidetaan koko
naisuudessaan puutavarakirjanpitajien toimesta. 
Kemijarvella on vetureiden polttoaineenannossa 
otettu hihnakuljetin kayttoon. Ylivieskassa, Ke
missa ja Kemijarvella on kivihiilen vetureille an
toon siirtymisen takia tehty muutostoita. Poltto
aineiden kasittelykustannuksissa on tapahtunut 
235 927. 12 markan suuruinen vahennys verrat
tuna edelliseen vuoteen. 

Kemian laboratorio 

Kemian laboratoriossa suoritettiin toiminta
vuoden aikana yhteensa 1934 erilaista laadun
tarkastus- ja aineentutkimustehtavaii., joista va
rasto-osastolle 661 kpl, koneosastolle 1 114 kpl 
ja muille osastoille yhteensa 159 kpl. 

Koneosaston tehtavien huomattavan suuri 
osuus johtuu lahinna Hyvinkaan konepajan me
tallilaboratorion tilaamista teras- ja valurauta
analyyseista, joista suurin osa on liittynyt vali
mon kayttotarkkailuun. Lisaksi on konepiirien 
toimeksiannosta suoritettu huomattavasti kay
tettyjen moottorioljyjen tutkimuksia. 

Tavanomaisten tehtavien lisaksi on annettu 
lausuntoja ja apua erilaisissa kemian alaan liit
tyvissa kysymyksissa. Naista mainittakoon vaa
rallisten aineiden kuljetuksiin ja tariffiluokituk
seen liittyvat kysymykset sekii. laatuvaatimusten 
valmistelu. 

Maalien tutkimuksissa on sovellettu kayttoon 
UIC:n antamia uusia suosituksia, jotka joissakin 
kohdin poikkeavat aikaisemmista suosituksista. 

Uusien menetelmien tutkimuksissa on hankittu 
tietoja erilaisista laitteista, mutta laboratorion 
tehtavien jakautuminen useille eri aloille ja niin 
ollen kunkin erikoistehtavan suhteellisen pieni 
naytelukumaara on ollut toistaiseksi esteena kal-
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liiden ja suorituskykyisten laitteiden hankinnalle. 
Yhteistoiminnassa eri tutkimus- ja teollisuuslai
tosten metallianalyyttisten laboratorioiden kanssa 
on jatkettu yhteisten vertailuanalyysien suoritta
mista. Toimintavuoden aikana oli ohjelmassa 
nelja terasnayttetta ja yksi valurautanayte. 

Kemian laboratorian tehtavat eriteltyina tehtavien 
luonteen mukaan 

Metallit: kJ>I kpl 

teras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
valurauta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 
kupariseokset . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
tina- ja lyijyseokset . . . . . . . . . . . 214 
alumiiniseokset . . . . . . . . . . . . . . 8 
puhtaat metallit . . . . . . . . . . . . . . 8 705 

Voiteluaineet: 
vaunuoljy .................. . 
sylinterioljy ................ . 
koneoljy . ............ . ..... . 
moottorioljy . ... . .. . ....... . . 
vaihteistooljy ... . ....... .. .. . 
rasvat ...... . .............. . 
muuntaja- ja eristysoljyt ...... . 
jarru- ja pakkasnesteet ....... . 
kaytetyt oljyt ............... . 

Nestemii.iset polttoaineet: 
dieselpolttoneste ......... . .. . 
petrooli .................... . 

Kiinteat polttoaineet: 
kivihiili .. . ................. . 

Maalit: 
oljy- ja lakkamaali 
ruosteenestomaali t 
vernissa ja ohenteet .......... . 
kuivat varit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 

lahonsuoja-aineet ............ . 

Tekstiilituotteet: 
peitekankaat ............... . 
puuvillajatteet .............. . 
muut 

Vedet: 
juoma- ja talousvesi .......... . 
syottovesi .................. . 
kattilavesi ...... . ........... . 
jaahdytysvesi .......... . .... . 
pinta- ja jatevesi ............ . 

16 
2 
2 

34 
6 

37 
6 

31 
230 

199 
1 

28 

122 
22 
13 

2 
8 

1 
83 

4 

129 
4 
3 
2 

18 

364 

200 

28 

167 

88 

156 
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Sekalaiset: kpl kpl 

pesuaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
paperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

PuunkylHistysaineet . . . . . . . . . . . . 81 
liikatavara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
kuljetuksen aikana vahing. tavara 8 
tavaranluokitus . . . . . . . . . . . . . . 4 
muita naytteita 50 226 

Yhteensa 1934 

Tuotantolaitokset 

Kertomusvuoden aikana kyllastettiin puutava
roita seuraavasti: 

Omat kyllastyslaitokset: 
Mikkeli . . . . . . . . . . 35 099 k-m 3 

Kajaani . . . . . . . . . 33 664 >> 

Haapamaki ...... 19 897 •> 88 660 k -m 3 

Yksityiset kylliistyslaitokset: 
G. A. Serlachius Oy 11 033 k-m3 

Oy Impregno Ab 660 •> 

Lapin Kesto Oy . . 6 114 >> 17 807 k-m 3 

Yhteensa 106 467 k-m3 

Kokonaiskyllastyksen maiira nousi siis yhteensa 
106 467 kiintokuutiometriin puutavaroita, mika 
on 8. 7 % pienempi edellisen vuoden tulosta . 
Omilla laitoksilla kaytettiin keskimaarin 78. o kg 
ky llastysoljya kiintokuutiometria kohti. 

Mikkelin kylliistyslaitokselta lahetettiin kJ'lliis
tettyna 285 475 kpl ratapolkkyjii., 28 344 kpl 
vaihdepolkkyja, 3 169 kpl johtopylvaita, 1 756 
kpl aidanpylvaitii., 1 609 kpl avovaununpylvaita 
seka 1 565 k-m 3 sahatavaraa. KylHistysoljya on 
kaytetty 2 923 265 kg. Ratapolkkyjen poraus- ja 
levytyslaitokson aloitettua toimintansa Mikkelin 
kylliistamolla vuoden 1964 elokuussa, on rata
polkkyja perattu ja levytetty siolla vuoden 1964 
loppuun mennessa 70 156 kpl. Kajaanin kylliis
tyslaitokselta Hihetettiin kylliistettyna 310 280 
kpl ratapolkkyja, 1-l 018 kpl vaihdepolkkyja, 
740 kpl jobtopylvaita, 16 327 kpl avovaununpyl
vaita, seka 285 k-m3 sabatavaraa. Kylliistysoljya 
on kaytetty 2 586 791 kg. Ratapolliliyja on vuo
den 1964 aikana porattu ja levytetty 204 067 kpl. 
Haapamaen kyllastyslaitokselta lahetettiin kyl
lastettyna 180 122 kpl ratapolkkyja, 5 337 kpl 
vaihdepolkkyja, 9 kpl johtopylvaita, 20 875 kpl 
aidanpylvaita, 17 981 kpl avovaununpylvaita 
seka 811 k-m3 sahatavaraa. Kylliistysoljya on 
kaytetty 1 487 552 kg. Ratapoll'-kyjen poraus- ja 
levytyslaitoksen aloitettua lokakuussa v. 1964 
toiminnan Haapamaen kylliistamolla on rata
polkkyja porattu ja levytetty vuoden 1964 lop
puun mennessa 13 860 kpl. 

G . A. Serlachius Oy:n ja Oy Impregno Ab:n 
lmnssa tehdyn kyllastyssopimuksen muJ;:aan kyl
lastettiin naiden yhtioiden eri laitoksilla rata
polkkyja 105 813 kpl, vaihdepolkkyja 672 kpl ja 
sahatavaraa 1 210 m 3 • 

Kyllastaminon on tullut maksamaan keskimaa
rin 20.7 5 mkfm 3 kohti. 

K iinteistojen ja kaluston paaoma-arvot ia niissa vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset 

paaoma- I Lisiiys I Kuoletukset I Myyty I Pii.aoma-
arvo l. 1. 64 Vapolle arvo 

31. 12. 64 

Tvokooeet ...... . .................... 169 104.57 72 489.77 6 009. - 235 585.34 
Telakat •••••• 0 ••• •••• 0 •••••••••••••• • 1 652.50 1 652.50 
Toimisto-, asuin ja huoltorakennukset . ... 25 480.05 782.- 203.55 24 494.50 
Varastorakennukset ................... 835.75 835.7 5 
Kyllastyslaitos rakennukset ym. laittcet .. 670 759.10 137 884.50 13 043.- 795 600.60 
Hankasalmen sahalaitos alueineen ... . ... 162 010.18 162 010.18 

Yhteensi:i 11 029 842.15 I 210 374.27 I 19 834. - I 2691.8o 1 1217690.62 

VI. LIIKENNE 

liiikennepaikat ia yleiset liikennemi:ia1·aykset 

Toimintavuoden aikana perustettiin 15 seisa
ketta, 2 laiturivaihdotta, 2 linjatoimistoa, 1 py-

sakki ja 1 tilapiiinen junanHihetyspaikka seka 
korotettiin 1 seisake laiturivaihteeksi, 1 laituri
vaihde linjatoimistoksi, 1 pysakki 4 luokan ase
maksi ja 1 linjatoimisto 3 luokan asemaksi. Vas-



taavasti lakkautettiin 15 seisaketta, 1 vaihde ja 
1 linjatoimisto, jonka lisaksi alennettiin pysa
keiksi 4 asemaa, linjatoimistoksi 1 asema, laituri
vaihteiksi 3 asemaa ja 5 pysakkia, seisakevaih
teiksi 17 laiturivaihdetta ja seisakkeiksi 4 seisake
vaihdetta. Naiden muutosten lisaksi yksi 3 luokan 
asema alennettiin 4 luokan asemaksi seka perus
tettiin tulliasioimisto Imatrankosken linjatoimis
ton yhteyteen. 

Uusista radoista rataosa Kauliranta-Pello avat
tiin tammikuun 3 paivana valiaikaisolle henkilo
ja tavaraliikenteelle, rataosa Tanttari-Kuusan
niemi-Voikkaa syyskuun 7 paivana valiaikai
selle tavaraliikenteelle taysin vaunukuormin ja 
rataosa Uusikaupunki-Hangonsaari lokakuun 
1 paivanii. yleiselle liikenteelle. 

Liikennesaantoon, Asema- ja junapalvelussiian
toon seka Tavaran kuormausmaiirii.yksi.in tehtiin 
erinaisiii muutoksia ja lisii.yksia. 

Uusina julliaisuina rautatiehallitus vahvisti hel
mikuun 1 paivana Maariiykset vaarallisten ainei
den kuljettamisesta (V AK), joka tuli voimaan 
l. 3. 1964, helmikuun 26 paiviina, Maiiri:iykset 
tavaran piiallystiimisestii, pakkaamisesta ja osoit
tamisesta (PPO), joka tuli voimaan l. 5. 1964 seka 
jouluk'Uun 19 piiiviina Valtionrautateiden tulli
asioimistojen ohjesaannon, joka tulee voimaan 
l. 3. 1965. 

Liikennepaikkojen alueita yms koskevia asioita 
kiisiteltiin kaikkiaan 595 kpl. 

Rautatieliikennepaikoilta pastille vuokratuista 
huoneistoista tehtiin 11 uutta vuokrasopimusta, 
12 vanhaa vuokrasopimusta muutettiin ja 10 sopi
musta purkautui. Rautatievirkamiehen hoidossa 
olleista postitoimipa.ikoista 3 siirtyi yksityisen 
henkilon hoidettavaksi. 

Aa.vasaksan ja Hyrynsalmen virkamieshuoneet 
lakkautettiin maaliskmm 1 piiivasta lukien ja Toi
jalan virkamieshuone otettiin kiiyttoon maalis
kuun 19 piiivana. 

Lupia sanomalehtien kuljettamiseksi konduk
toorivaunussa myonnettiin 10 kpl. 

Junaliikenteessa ja vaihtotyossa sattlmeita 
vaurioita seka onnettomuuksia koskevia tut
kinta-asiakirjoja kiisiteltiin 1 036 kappaletta ja 
kurinpitoasioita 87 kappaletta. Eraiden vakavien 
onnettomuuksien seka onnettomuuksien uhkien 
vuoksi suoritettiin ta.rkastuskaynti 5 ., 6., 7. ja 8. 
liikennepiirien kaikilla itsenaisilla liikennepai
koilla, jolloin erityisesti piiallyston valvontavel
vollisuutta turvalaitteiden kayttamisessa koros
tettiin. 

Vuoden 1963 aineistosta valmistettiin ja paina
tettiin Onnettomuus- ja vauriotilasto. Sen mu-
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kaan oli junaliikenteessa sattunut yhteensa 304 
erilaista onnettomuutta ja vauriota- naista erit
tain lievia kuitenkin 113 kappaletta- ja vaihto
liikenteessa vastaavasti 725 seka liikkuville tyo
koneille 54 kappaletta. Nii.ihin lukuihin eivat 
sisally ylikaytaviionnettomuudet, joita oli sattu
nut vuonna 1963 269 kappaletta eikii myoskaan 
radalla luvatta liikkuneiden tai muuten junalii
kenteen yhteydessii. tapahtuneet vahingoittumi
set ja surmansa saamiset - yhteensii 60 kappa
latta. 

Aikataulut fa funien kulku 

Vuoden alussa vahvistettiin vasta valmistu
neelle rataosalle Kauliranta-Pello henkilojunien 
aikataulu, yhdelle junaparille tammikuun 3 piii
viistii ja lisiiksi kahdelle junaparille maaliskuun 
1 paivasta alkaen. Huhtikuun 1 paiviista alkaen 
jarjestettiin tavarajunaliikenne uudelleen Pieksii
miien-Joensuun rataosalla sen johdosta, etta Hr 
13-sarjan veturit alkoivat liikennoidii talla rata
osalla. Junien nopeudet paranivat huomattavasti 
ja junaluku pieneni. 

Aikataulu 131 tuli voimaan toukokuun 31 pai
vana. Siina sovellettiin rautatiehallituksen uusia 
maii.rayksia (rh n:o 997/5727) raskaiden vetw·ei
den ja tavaravaunujen suurimmasta nopeudesta 
heikkorakenteisilla ( sepelOimii ttomilla) ra taosilla. 
Taman johdosta jouduttiin hidastamaan useiden 
kiito- ja pikajunien seka tavarajunien aikatau
luja. Myos niilla rataosilla, joilla suoritettiin pe
rusparannustoita, lisattiin junien kulkuaikoja. 

Aikatauluun otetuista uusista tavarajunista 
mainittakoon Helsingin-Oulun valille kulkuun 
asetettu kiitotavarajuna, jonka suurimmaksi no
peudeksi tuli 100 km/t ja kulkuajaksi tasan 12 
tuntia. 

Kertomusvuonna on suoritettu useita aika
taulumuutoksia. Matkustajajunien aikatauluja 
muutettiin syyskuun 27 piiivana rataosilla Seina
joki-Kristiinankaupunki-Kaskinen, jolta pois
tettiin henkilojunia, Seinajoki-V aasa, jolla aika
tauluja unden kiskotuksen valmistuttua nopeu
tettiin ja Tuomioja-Raahe, jolla lisattiin hen
kilojunapari, kuten Kouvola-Mikkeli rataosal
lakin. Joulukuun 1 paivana nopeutettiin Turun
Toijalan radan pikajunia kiskonvaihtotyon loput
tua ja Helsingin-Tampereen viililla yksi pika
junapari muutettiin kiitojunaksi aikatauluja sa
malla nopeuttaen. 

Uusien Sv 12- ja Hr 13-sarjojen vetureiden tul
tua liikenteeseen voitiin tavarajunien aikatauhtja 
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nopeuttaa kuudennessa ja seitsemannessa liiken
nepiirissa. Muutoksia suoritettiin useaan ottee
seen kesan ja syksyn aikana ja vuoden lopussa 
viela rataosalla Kemi-Rovaniemi raskaan kisko
tuksen valmistuttua. 

Junien kulku on ollut tyydyttava muualla 
paitsi Savon radalla, jossa radan perusparannus
toita suoritettiin samanaikaisesti seka Mikkelin
Pieksamaen etta Kuopion-Iisalmen valeilla ja 
jossa ei ole voitu valttya huomattavilta jatku
neilta myohastymisilta. Ratatoiden keskeytyttya 
vuoden lopulla myohastymisetkin vahenivat. 

Tavaralaji 

Vientitavara 
Tuontitavara 
Elin tarvikkeet 
Teollisuustuotteet 

Tavaraliikenne 

V. 1964 kuormattiin kaikkiaan 1 549 643 vau
nua vastaavan luvun v. 1963 oltua 1 500 180. 
Lisays oli 49 463 vaunua eli 3. a %· Kun v. 1963 
oli lahes kuukauden kestanyt lakkotila rautateilla, 
eivat kuormausluvut ole sellaisinaan vertailukel
poisia. Itse asiassa kuormattujen vaunujen luku
maara on pienentynyt 4. a %- Tavaravaunuston 
kantavuuden nousu oli vastaavana aikana 0. 8 %-

Kaupallisen liikenteen osalta jakautui kuor
maus kertomusvuonna seuraavasti: 

Kuormattu 
vaunuja 

384 047 
125 618 

26 385 
135 860 

Vilhennys (-) 
vaunuja 

+ 3 685 
+ 4 648 
- 10 005 
+ 10 760 

tai lisii.ys ( + ) 
% 

+ 0.9 
+ 3.8 
- 27.4 
+ 8.6 

Lannoitteet ja rebut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 663 + 14 105 +32.3 
Maa- ja kivilajit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 654 +10 563 + 9.1 
Puutavara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 494 -10 035 4.5 
Muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 624 + 3 202 + 4.1 

-----------------------
Yhteensii. 1 146 345 +26 923 + 2. 4 

Kappaletavara 261 965 +27 934 +11.9 
-------------------------------------------------------
Kaikkiaan kaupallista tavaraa 1 408 310 + 54 857 + 4.1 

Vaihtotyotunteja kertyi kertomusvuonna yh
teensa 579 574, joka oli 9. o % pienempi kuin edel
lisena vuotena. Tasta maarasta 150 660 tuntia eli 
26 % kertyi paajarjestelyratapihoilla. Vientisata
mien aiheuttamat vaihtotyot olivat 109 517 tun
tia eli 19 % kokonaistuntimaarasta. Jarjestelyju
nien matkatunnit ovat edelleen pienentyneet. 
Niita kertyi kertomusvuonna yhteensa 95 708, 
joka oli 9 535 tuntia eli 9. 1 % pienempi kuin edel
lisena vuotena. Tahan kehitykseen on vaikutta
nut hankittujen ratakuorma-autojen kaytto ke
raily- ja jakelutehtavissa. 

Puutavaranosturien kaytto on edelleen lisaan
tynyt. Kertomusvuoden aikana kuormattiin kai
kesta rautateitse lahetetysta pyoreasta puutava
rasta 48 % nostureilla. Kayttomaksuja kannet
tiin kiinteista palkkinostureista 265 679 mk ja 
liikkuvista mobil-nostureista 320 549 mk eli yh
teensa 586 228 mk. Kertomusvuoden lopussa oli 
kiinteita nostureita 30 liikennepaikalla ja liikku
via mobil-nosuureita 17. Kertomusvuoden aikana 
aloitettiin puutavaran kuljetus Keiteleen vesis-

tosta Paijanteen vesistoon rautateitse. Kaikkiaan 
kuljetettiin 8 747 vaunukuormaa. Kuljetus sujui 
hyvin. 

Rahtikappaletavaraa lahetettiin kertomus
vuonna 769 000 tn ja kiitotavaraa 63 100 tn 
eli yhteensa 832 100 tn. Kuljetettavan maara 
lisaantyi 84 600 tonnilla eli 11.3 %- Tuotto lisaan
tyi 12.5 % allen kertomusvuonna 51. s milj mk. 
Vuoden lopussa oli avokuormalavoja 230 000 ja 
hii.kkilavoja 20 000, joista asiakkaille vuokrat
tuina 163 200 avolavaa ja 6 700 hakkilavaa. La
vojen vuokratuotto oli 772 500 mk. 

I tainen tavarayhdysliilcenne 

V. 1964 lahetettiin Suomesta rautateitse ja sen 
kautta kolmansiin maihin vienti-, transito-, ym 
kuormia kaikkiaan 33 009 vaunuarvoa. Vastaava 
luku edellisena vuonna oli 33 124 vaunuarvoa, 
joten idan vientimme vaunukuormina laskettuna 
on pysynyt kaytannollisesti katsoen samana kuin 
edellisena vuonna. Verrattaessa vuoden 1964 ja 



1963 vientikuljetuksia keskenaan, huomataan, 
etta huomattavampaa lisaysta tapahtui varsinai
sesti ainoastaan paperituotteiden kohdalla, aalto
pahvi- ja kartonkilaatikot, voimapaperisakit, ovo 
kennot ym kartonki- ja paperijalosteet kasittiien 
tama lisays 2 620 vaunuarvoa (v. 1963 = 6 805 
ja v. 1964 = 9 425 vaunuarvoa). Lisaysta tapah
tui myos maataloustuotteiden viennissa (v. 1963 
= 197 vaunuarvoa ja v. 1964 = 1 123 vaunuar
voa, lisaysta siis 926 vaunuarvoa). Tama johtui 
maitopulverin viennin kasvusta seka siita, etta 
juustoa ja voita ryhdyttiin viemiiiin viime vue
den aikana Suomesta SNT-Liittoon. Vahenemista 
tapahtui mm. koneiden (-1 997 vaunuarvoa), 
selluloosan (-938 vaunuarvoa) ja sahatavaran 
(- 754 vaunuarvoa) osalta. Muiden tavaroiden 
vienti pysyi suunnilleen ennallaan. 

Vientikuljetukset kolmansiin maihin, jotka 
v. 1963 kiisittivat 3 619 vaunuarvoa, vahentyi
vat 513 vaunuarvolla ollen ne siis v . 1964 3 106 
vaunuarvoa. Vabennys johtui lahinna siita, etta 
puutalokuljetukset Jugoslaviaan maanjaristys
alueille loppuivat v . 1963 aikana, jolloin niita 
meni sinne I 483 vaunuarvoa. Kuljetuksia Puo
laan oi v. 1964 esiintynyt lainkaan (v. 1963 = 
103 vaunuarvoa). Kuljetukset Tsekkoslovakiaan 
vahentyivat v. 1964 262 vaunuarvolla (v. 1963 = 

463 vaunuarvoa). Sensijaan lisaantyivat kuljetuk
set Unkariin 767 vaunuarvolla (v. 1963 = 407 
vaunuarvoa) seka Bulgariaan 385 vaunuarvolla 
(v. 1963 = 50 vaunuarvoa). Vienti muibin kol-
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mansiin maihin, mika on aivan vahaistii, sailyi 
miltei ennallaan vaunuarvoina laskettuna. 

Vuonna 1964 saapui Suomeen tuontitavaraa 
rautateitse Neuvostoliitosta 99 000 vaunuarvoa, 
vastaavan luvun ollessa v. 1963 9 1 437 vaunu
arvoa, joten lisaysta oli 7 563 vaunuarvoa. Vuotta 
aikaisemmin tapahtui tuonnissa lisaysta koko
naista 24 421 vaunuarvoa. Syyt tuontilukujen 
nain huomattavaan kasvamiseen on selostettu 
v. 1963 vuosikertomuksessa ja piitevat ne paperi
puun osalta ( + 4 186 vaunuarvoa), myos kerto
musvuoden tuonnin lisaantymiseen nahden. 
Lisaksi tapahtui mm. seuraavien tavaroiden tuon
nissa lisaysta edelliseen vuoteen verrattuna, kivi
hiili ( + 5 423 vaunuarvoa), polttooljyt ( + 3 053 
vaunuarvoa), autot ( + 1 495), teriisromu ( + 902). 
apatiitti ( + 563), kalisuolat ( + 399), voitelu
oljyt ( + 322), rauta ja teras ( + 268) sekii antra
siitti ( + 203) . Eraita vahennyksia tapahtui myos 
tuonnin osalta, joista huomattavin oli rehujen ja 
leseiden tuonnin vaheneminen 4 I 08:sta vaunu
arvosta v . 1963 87:aan vaunuarvoon v. 1964, siis 
erotus -4021 vaunuarvoa. Vehnan tuonti vaheni 
2 380:lla vaunuarvolla, koneiden - 757, suolan 
-454, koksin -250 ja sokerin -214 vaunuar
voa. Muiden tavaroiden tuontiluvut pysyiviit 
suunnilleen samassa kuin edellisena vuonna. 

Paivittain luovutettujen ja saapuneid.en vau
nujen lukumiiiirat, tyhjat mukaan luettuina, oli
vat raja-asemilta saatujen ilmoitusten mukaan 
seuraavat: 

Raja-asema Luovutettu vaunuarvoja Saapunut vaunuarvoja 

SNTL:n vaunuja SNTL:n vaunuja 

K IT I Yht. K IT I Yht. 

Vainikkala ...... . ............. . ......... . . 28 708 71425 100133 94 013 10 711 104 724 
Niirala ••••••• 0 •••• ••••••• 0 ••• 0 • • •••• •••• 0 4 301 3 517 7 818 284 979 1263 
Imatrankoski ..................... . ....... - 4 981 4 981 4 703 368 5 071 

Yhteensa. 1 33 oo9 I 79 923 1 112 932 1 99 ooo 1 12 o58 I 111 o58 

K = kuormia, T = tyhjia 

Keskimaarin piiivaa kohti luovutettiin Neu
vostoliittoon yhteensa kaikkien raja-asemien 
kautta 309.4 vaunuarvoa (v. 1963 287.4 vaunu
arvoa) ja saapui Suomeen 304. 3 vaunuarvoa 
(v. 1963 291. o vaunuarvoa) SNTL:n vaunujen 
jiiannos per. 1. 1. 1964 oli 3 513 vaunuarvoa ja 
per. 31. 12. 1964 1 639 vaunuarvoa, joten jaan
nos vaheni vuoden aikana 1 874:lla vaunuarvolla. 

Verrattaessa eri raja-asemien tavarayhdyslii
kennettii suuruutensa puolesta toisiinsa voidaan 
jalleen todeta, etta Vainikkala on paljon muita 
edella. Kaikista luovutetuista vaunuista meni 
Vainikkalan kautta 88.6 % (edellisena vuonna 
88. 2 %), Niiralan kautta 7 % (edellisena vuonna 
1l.s %)- Myos Imatrankosken kautta alkoi yb
dysliikenne jalleen viime vuonna, kun ruvettiin 
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kuljottamaan Neuvostoliitosta polttooljya sailio
vaunuilla piitiasiassa Kaukopaan tehtaille, ja tyh
jat vaunut palautettiin samaa tieta takaisin, ollen 
tama liikenne 4 . 4 % kailcista luovutuksista. Saa
puneiden vaunujen kohdalla on suhde suurin piir
tein sama eri raja-asemien valilla. 

'uomalaisia vaunuja ei kertomusvuonna kay
tetty lainkaan itaisessa yhdysliikenteessa. Neu
vostoliiton vaunuja Suomessa oli keskimaarin pai
vassa 1 635. s vaunuarvoa vastaavan luvun ollessa 
edellisena vuonna 2 085. 6 vaunuarvoa. 

A utoliilcenne 

Liikenneosaston autojen kohdalla kalusto
tilanne kiristyi entisestaiin silla maariirahoja ei 
uuden kaluston hankintaa varten saatu vaan 
kaikki l iikenteeseen saadut kuorma- ja linja-autot 
olivat edellisten vuosien miiariirahoilla ja vuoden 
1963 aikana alullepantujen hankintojen jiilkitoi
mituksia, jotka eiviit riittaneet peittiimaiin valt
tiimiittomintiikaiin osaa autokannan uudistamis
tarpeesta. Niiin ollen autokanta lisiiiintyi ainoas
taan 12 autolla eli 2 . 3 %:lla. Kaluston uudista
misen riittamattomyys vaikutti myos autoliiken
toen toiminnalliseen puoleen, joten kertomusvuo
den tiline voidaan merkita vain seuraavat muu
tokset: linja-autoliikenteen aloittaminen Toijala
Uittamo- Valkeakoslci linjalla 9. 2. 1964lukien ja 
Toijala- A.rola linjalla 1. 8. 1964 lulcien. Jakelu
linjaliikenteessii jatkettiin Hyvinkiiii-Nuppu
linna linja Riihimiielta alkavaksi 31. 5. 1964 
lukien, Seiniijoki-Toysa linja muutettiin Kuor
taneen kautta ajettavaksi kiertolinjaksi 1. 8. 1964 
lukien ja Toijala-Mattila linja lyhennettiin Toi
jala- Viiala linjaksi 1. 12. 1964 lulcien. 

l. 6. 1964 luovutettiin Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n hoitoon Pieksamiien, Varkauden ja Savon
linnan kotiinkuljetustoiminta sekii niiiltii liikenne
paikoilta kasin liikennoiclyt jakelulinjat. Samoin 
siirrettiin Uudenkaupungin kotiinkuljetustoimin
ta l. 9. 1964 lukien yksityisen liikennoitsijan hoi
dettavaksi. 

Edellii mainitut muutokset huomioon ottaen 
sisiiltyi liikenneosaston hoitamaan autoliikentee
seen kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 16 hen
kilolinjaa yht,eispituudeltaan 475 km, 18 tavara
linjaa 2 079 km, 44 jakelulinjaa 2 788 km seka 
56 kotiinkuljetukselle avattua liikennepaikkaa. 
Henkilolinjoilla kertyi ajokilometrejii yhteensii 
l. o 9, kotiinkuljetuksessa 4. 3 5, jakelulinjoilla 2 . 6 a 
ja tava.ralinjoilla l. 3 2 eli kaikkiaan 10.3 o miljoo
naa kilometria. Henkilolinjaliikenteessii kuljetet-

tiin 2 165 000 matkustajaa sekii kotiinkuljetus-, 
jakelulinja- ja tavaralinjaliikenteessii tavaraa yh
teensa 697 500 ton. Edelliseen vuoteen verrattuna 
kokonaisajokilometrimiiiirii kasvoi 2. a 9 % , mat
kustajamaara lisiiiintyi 2. 4 o % sekii kuljetettu 
tavaramaiira pieneni 3. 8 8 %· 

Uutta autokalustoa saatiin kertomusvuoden 
aikana: 7 henkilO-, 40 kLtorma-, 3 linja-autoa seka 
1 peravatmu. Vastaavana aikana poistettiin 1 hen
kilo-, 1 linja- ja 36 kuorma-autoa sekii 1 pera
vaunu. Liikenneosaston autokantaan sisiiltyi 
taten toimintavuoden lopussa kaikkiaan 27 hen
kilo-, 36 linja- ja 479 kuorma-autoa sekii 43 perii
vaunua ja 113 vaihtokoria ja -lavaa. Lisaksi on 
autoliikenteeseen liittyvan huolto- ja korjaustoi
minnan alaisuuteen luettava kuuluvaksi 207 truk
kia, 99 traktoria ja laiturivaunua, 39 raidetrakto
ria, 26 pienoisveturia, 10 vaihtotyorata-autoa, 18 
puominosturia ja 30 palkkinosturia. 

Tavaran puuttuminen ia vahingo·ittuminen 

Kuljetettavaksi ja sailytettaviiksi otetun tava
ran puuttumisilmoituksia saapui tiedustelujaos
toon toimintavuoden aikana 3 946 kpl vastaavan 
luvun oltua edellisena vuonna 4 650 kpl, joten 
viihennys oli 704 kpl eli 15.4 % - Jaostoon ilmoi
t e tuista pmtttumisista selvitettiin 69.8 % -

Kuljetettavan tavaran vahingoittumisista saa
pui tiedustelujaostoon 18 671 ilmoitusta edollisen 
vuoden vastaavan luvtm oltua 18 572, joten lisiiys 
oli 0. 4 o % · Tiihiin vaikuttavat mm. toimintavuo
den aikana sattuneet erilaiset juna-, auto- ja 
vaihtotyovauriot. 

Toimintavuoden aikana pidettiin Helsingi sa 
8 huutokauppaa, joissa myytiin rautatien haltmm 
jiianyttii perimatontii tai liikatavaraa. Myyntieria 
oli yhteensii 2 508 kpl. Edellisenii vuonna olivat 
luvut 7 ja 1 870. 

Saapuneiden anomusten perusteella suoritetut 
korvaukset jakaantuivat seuraavasti: katoamiset, 
anastul;:set mukaanluettuna 6. 2 % , vientipaperi
ja kartonkiliihetysten kastumiset 41.9 2 % . vahin
goittumiset 21. 18 % ja jtmavauriot 30.7 %· Mak
settujen korvausten kokonaismaara oli 492 723.3 4 

mk, mutta kun siitii vahennetaiin perimiittoman 
ja liikatavaran sekii vahingoittuneen tavaran 
myynnistii saatu tulo 141 594.05 mk, jaa loppu
summaksi 351 129.29 mk. Edellisen vuoden koko
naismaiira oli 391 989.15 mk ja vastaava jiiiinnos 
187 788.3 5 mk Kertomusvuoden lukuja nosti se, 
etta n. 15 000,- mk vuoclen 1963 aikana sattu
neiden vahinkojen korvauksista tuli maksuun 
vuoden 1964 puolella. 
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VII. TARIFFIT 

Kertomusvuoden aikana muutettiin kulkulai
tosten ja yleisten ti:iiden ministerii:in 6. 2. 1964 
paivatylla kirjelmalla n:o 132/720-64 valtion
rautateillo maksettavat; rahtialennuskorvausten 
15 Pl. Il:24 mom. perusteita 10. paivasta helmi
kuuta 1964 lukien. Tasta syysta nousivat a lennus
luokan H 1 multaan laskettavien halkojen ja 
polttoturpeiden rahdit keskimaarin 29 %:lla ja 
alennusluokan H 2 mukaan laskettavien sahaus-, 
hakkuu- yms puunjii.tteiden rahdit keskim. 23 
% :lla. Rautatiehallitus maiirasi l. 10. 1964 lukien 
sahaus-, hakkuu- yms puunjatteiden tariffipai
noksi 350 kiloa kuutiometrilta. Aikaisemmin oli 
tii.ma tariffipaino ollut 400 kiloa kuutiometriltii, 
joten alennus oli noin 12. 5 %-

Kotimainen henki l i:i l iikenne 

Vuoden 1964 benkili:iliikennetuloutus oli 
86 529 895. 9 7 markkaa, ollen lisii.ys edelliseen 
vuoteen verrattuna 8 335 768. 71 markkaa. 

Tii.stii. mii.ii.rii.sta oli varsinaisten matkalippujen 
osuus 79 143 mmk ja muiden henkili:iliikennetulo
jen (makuupaikka-, istumapaikka- ja pikajuna
lisaliput, matkatavara- ja sailytysmal<sut ym.) 
osuus 7 386 mmk. 

Varsinaiseen matkailuun liittyvien matkalip
pujen myyntiluvuista mainittakoon, etta rengas
lippujen myynti, joita oli 16 erilaista rengasmat
kaa, nousi kertomusvuonna 213 991. s mark
kaan. Vii.hennys edelliseen vuoteen verrattuna 
oli 93 472.04 markkaa, matkailulippujen myynti 
oli 729 881. o 4 mk, (vii.bennys 30. 685.61 mk), 
seuruelippujen myynti oli 801 880. 4 o mk, 
(lisiiys 21 934. 3 4 mk), perbelippujen myynti 
oli 1 009 141.7 4 mk, (lisii.ys 9 649 o 1 mk), kan
sainvii.listen lippujen myynti oli 5 743 978.22 mk, 
(lisiiys 303 790.4 s mk), makuupaikkalippujon 
myynti oli 3 046 990.11 mk, (lisays 316 995.24 
mk) istumapaikkalippujen myynti oli 1 975 117.11 
mk, (lisiiys 267 212. 27 mk). 

Rautatiemainonta 

Mainosmaariiraban suuruus oli mk 530 000, jos
ta oli varattu viralliseen ilmoitteluun mk 143 000 
ja muubun mainontaan mk 387 000. 

Nayttelyt. Vuoden nayttelyista oli tarkein TYO
TEHON SUURN AYTTEL Y Helsingissa. VR 

osallistui nayttelyyn uurella vaunuesittelylla 
ulkoalueella seka matkatoimistolla ja pienehki:illa 
seinapinta-alalla Valtiovarainministerii:in jarjes
tamiissa valtion laitosten rationalisointitoimen
piteita esittelevassa yhteisosastossa. Kansain
valisillii. messuilla Helsingissii syyskuussa oli 
matkatoimistomme toiminnassa A-Messuhallissa. 
Muut nayttelyt olivat Tampereen Messut, jossa 
VR:llii. oli sisiitiloissa nayttelyosasto sekii Kymen
laakson Messut Kotkassa, missa esiteltiin VR:n 
kalustoa ja toimintaa ulko- ja sisatiloissa. 

Toukokuun 24 p:nii vietettiin ensimmaista ker
taa Rautatien Pii.iviiii Helsingissa, Hyvinkiiallii 
ja Oulu sa. Paajubla oli Helsingissa Linnanmaellii, 
jonka koristeluista mainosjaosto huolehti samoin
kuin erilaisten opas- ja teidotuskilpien teosta Hel
singin asemalle, kalustonayttelysta Ti:ii:ili:in rata
piballa, paii ylippujen painatuksesta >>satamaki r
ros•>-junaan ja HyvinkiiaUe ym. Linnanmiiellii 
jaettiin lapsille mainoslakkeja ja muovisia pie
noisjunia. 

Painotuotteet. Tavaraliikenteen esittelemiseksi 
julkaistiin uusi taskukokoa oleva rataverkko
kartta, jota laskutikun tapaan kaytettii.essii saa
daan selville kuljetusaika ja tariffikilometrit tar
keimpien asemien viilillii. Kartta sisalsi 20 Uihti:i
asemaa ja sitii painettiin erikseen kiito- ja rahti
kappaletavaraa varten. - Talvialennus- ja ren
gasmatkavihko sekii syysalennuslebtinen julkais
tiin tavalliseen tapaan. 

Filmit. VR:n sahki:iistamistyi:itii kasitteleva 
dokumenttikuvaus jatkui. Uuden Dm 8-kiito
junan rakentamisvaiheista ja uudistuvi ta rauta
teista (kauko-ohjaus, linjaradiosysteemi ym) saa
tiin kuvaus suurimmalta osaltaan valmiiksi, jos
kin leikkaus ja aanitys jaivat seuraavalle vuodelle. 
VR otti osaa ybteispohjoismaiseen lahinna Ame
rikan tolevisiota varten tarkoitettuun filmiin, 
jonka Suomen-osan kuvaus suoritettiin beina
kuun aikana eri puolilla Suomea. 

Televisio. VR:n 45 sekunnin pituista maino 
palaa esitettiin kolmena jaksona Mainos-Televi
sios a: tammi-helmikuun aikana talvimatkailun 
merkeissa 10 kertaa ja samoin toinen samanpitui
nen mainospala 10 + 9 kertaa maalis-toukokuun 
aikana. Jalkimmainen kasitteli rautatiematlmilua 
aiheena >>Jarvimatkailun Kesa 1964>>. 
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Ilmoittelu. VR:n osalta ilmoittelun maara laski 
kertomusvuonna, koska budjetista kaytettiin 
nayttelytoimintaan eneroman kuin edellisena 
vuonna ja lisaksi uutena mainosvalineena tele
visiossa ylliiselostetulla tavalla toteutettu mainos
taminen vaati osansa. 

Kansainvalinen tavaraliikenne 

Lantinen tavarayhdysliikenne 

Kansainvalinen yleissopimus tavarankuljetuk
sesta rautateitse (CIM) on painatettu uudelleen 
ja sisaltyy se onsimmaisena osana uuteen julkai
sutm >>Kansainvalinen tavaraliikenne Lantinen•>. 
Jullmisuun liitetaan myos lantista tavaraliiken
netta koskevat toimitus- ja tilitysohjeet. 

Pohjoismaiseen tavara.tariffiin toimitettiin vuo
den kuluessa viisi lisalehteii., joiden sisaltamat 
muutokset ja lisaykset ta.riffiin johtuiva.t rom. 
siitii., etta erii.isiin rahtitavarana vaunukuormin 
kuljetettaviin lahetyksiin sovelletaan koko kulje
tusmatkan yhteenlasketun kilometrimaaran pe
rusteella maaraytyviia auoranaista yksikkohintaa, 
tariffin muutoksista Ruotsin ja. Norjan rautateilla 
ja asemien liikenni:iimistapaa koskevien miiarays
ten tarkistamisesta. 

Itainen yhdysliikenne 

Lokakuussa 1964 pidetyssa rautatieyhdyslii
kennekonferenssissa sovittiin SNT-Liiton rauta
teiden edustajien kanssa lukuisista liikenteen hoi
toa ja raja-asemien toimintaa koskevista kysy
myksista. Nii.istii. mainittakoon rom muutokset, 
jotka koskevat kuponkivihkon kelpoisuusaikaa 
ja sen pidentii.mista eraissa tapauksissa, kulje
tussailioiden kayttoii., vastaanottajan tai hii.nen 
valtuuttamansa oikeutta suorittaa tullimuodolli
suudet Suomen tuloraja-asemalla ja vaarallisten 
a.ineiden kuljettamista. 

Konferenssissa tehtyjen muutosten takia on jul
kaisu ~Matkustajain, matkatavaran, kiitotavaran 
ja tavarain kuljetustariffi ja sen liitteet~ paina
tettu uudelleen ja julkaisuihin >>Toimitusohjeet 
matkustajain, matkatavaran, kiitotavara.n ja ta
va.rain kuljetustariffi ja sen liitteet» ja »Rautatie
rajasopimus ja sen liitteet>> on tehty asianomaiset 
muutokset. 

Kansainvii.linen henkiloliikenne 

Seurauksena kansainvalisen matkalippu- ja tili
tysjarjestelman muuttumisesta, mikii. paii.osaltaan 
tapahtui v. 1963 aikana, pobjoismaiden rautatie
hallinnot katsoivat tarpeelliseksi siirtyii. myos ma
kuupaikkalippujen osalta uuteen jarjestelmaan. 
Ulkomaista myyntia varten kunkin pohjoismaan 
omat makuupaikkaliput on 1. 6. 1964 alkaen kor
vattu yhteisella pobjoismaisella makuupaikka
lipulla. 

Kukin rautatie painattaa taman lippulomak
keen oman maansa myyntitoimistoja varten ja 
myydyt liput tilitetaan ensi vaiheessa oman maan 
rautatiehallitukselle. Suomen-, Norjan ja Tanskan 
rautatiet tilittavat taman myynnin edelleen Ruo't
sin rautateille. Suomen ja Norjan rautatiet peri vat 
oman saatavansa ulkomailla tapahtuneesta myyn
nista laskuttamalla kuukausittain Ruotsin rauta
teita omissa makuuvaunuissa kerattyjen makuu
vaunulippujen perusteella. Pobjoismaiden ulko
puolella tapabtuvan myynnin subteen Ruotsin 
rautatieballitus toimii niinikiiii.n keskustoimis
tona, tebden myyntisopimukset, toimittaen liput 
ja vastaanottaen tilitykset. 

Vuoden alusta on Suomesta labtevien, vahin
tiian 10 henkea kiisittavien ryhmien paikkatilauk
set ulkomaisiin juniin boidettu keskitetysti, Kan
sainvalisen Rautatieliiton (UIC) piiiitoksen mu
kaisesti. Tilauskoskuksena toimii VR Matkatoi
misto Helsingin asemalla, jolle kaikki muut Suo
men matkatoimistot osoittavat varauspyyntonsa. 

Matkatavaran labetysmabdollisuuksia ulko
maille on niinikaii.n parannettu lisaii.malla poh
joismaiden ulkopuolelle kirjaavien tariffiasemien 
lukua 6:sta. 18:aan. 

Kansainvalinen yleissopimus (CIV) matkusta
jien ja matkatavaran kuljetuksesta rautateitse, 
jonka uudistettu laitos hyvii.ksyttiin jo v. 1961, 
on vuoden aikana Suomenkin osalta ratifioitu, 
ja yleissopimus tulee voimaan I. l. 1965. 

Kuljetusmaksujen ja tilitysten 
ta.rkastus 

Kertomusvuoden alusta lukien tuli voimaan 
uusi, rautatiehallituksen 18 paivana kesakuuta 
1963 vahvistama valtionrautateiden tilityssaanto . 

Tarkastustoimisto on kertomusvuonna vabvis
tettujen ohjeiden mukaan tarkastanut kuljetus-



yrn rnaksujen rnaksuunpanon ja tilityksen koti
maisessa henkili:i- ja tavaraliikenteessa niin myos 
yhdysliikenteessa. Edelleen on tilien ja laskutus
ten perusteella todettu ja tarkastettu yhdysliiken
teessa olevien kotirnaisten liikennelaitosten tulo
osuudet. 

Henkiloliikenteen osalta on tarkastus aiheutta
nut 7 53 hyvityslaskua raha-arvoltaan 8 606. s 8 

mk, 58 takaisinrnaksurnaaraysta raha-arvoltaan 
1 301.4 7 mk ja 2 566 veloituslaskua yhteismaaral
taan 31 167.47 rnk. Tavaraliikenteessa on annettu 
55 hyvityslaskua arvoltaan yhteensa 6 959.9 s mk 
ja 7 054 takaisinmaksurnaaraysta yhteismaaral
taan 410 560.7 s mk. Veloituslaskuja on tavara
liikenteessa kirjoitettu 10 811 kpl yhteiselta raha
arvoltaan 407 7 53. 8 5 mk. Lisaksi on 1 282 lahete
paatoksella velottu 15 083. 1 o mk. Tilioikaisuna on 
virheellisyys korjattu 168 tapauksessa. Matka-

' tarkkaajat ovat suorittaneeli liikennepaikoilla ja 
matkatoimistoissa 1 123 kassan- ja lippuvaraston 
tarkastusta. Tarkastustoirninnan yhteydessa on 
tehty 202 muistutusta, joiden johdosta on ryh
dytty erilaisiin toirnenpiteisiin. 
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Rautatietilasto 

Julkaisun >>Rautatietilasto vuode1ta 1962; 
vuosiju1kaisu (S. V. T. XX)•> ilmestyi tammi
kuussa 1964. Kertomusvuoden aikana laadittiin 
julkaisun >>Rautatietilasto vuodelta 1963; vuosi
julkaisu (S. V. T. XX) •> kiisikirjoitus. Julkaisu 
>>Valtionrautatiet; kuukausitilasto•> ilmestyi ajalta 
elokuu 1963- heinakuu 1964. 

Lisaksi valrnistuivat seuraavat perustilastot.: 
vuoden 1963 tavaraliikennetilasto toukokuussa 
1964, vuoden 1963 henki1oliikennetilasto huhti
kuus a 1964 ja vuoden 1963 j1.maliikennetilasto 
toukokuussa 1964. 

Tariffipolitiikan tarpeita varten laadittiin vuo
den 1963 vaunukuormaliikenteesta tavaralajittai
nen ja valimatkaryhmittainen tilasto, joka kirjoi
tettiin kortiston muotoon. 

Kansainva1ista Rautatieliittoa (Union Interna
tionale des Chemins de fer) varten laadittiin vuo
den 1963 vuositilasto, 4 neljannesvuositilastoa ja 
erikoistilasto. Lisaksi laadittiin erillisia kansain
valisia tilastoja ja selvityksia seka tilastollisia sel
vityksia rautatielaitoksen ja muiden valtion lai
to ten viranomaisille seka erillisille tutkijoille. 

VIII. HENKILOKUNTA 

Sosiaalitoiminta 

Valtionrautateitten sosiaalitoiminta on kerto
musvuonna ollut laajaa ja monipuolista, rnika 
toiminta rautatielaitoksen asemasta valtion vi
rastona johtuen on pii.aasiallisesti lakisaateista. 
Rautatiehallituksen sosiaalijaoston tehtavanii. 
osaltaan on johtaa ja valvoa sosiaalitoimintaa 
yleensa ja hoitaa siita erikoisesti vapaaehtoinen 
sektori. 

Vaatetushuolto. Virkapukurnii.iirii.ysten mukais
ten virkapukineiden hankintaa helpottaakseen 
sosiaalijaosto on tehnyt yhtei hankintasopirnuk
sen Valtion Pukutehtaan kanssa virkapukujen, 
kesavirkatakkien yrn hankinnasta. Kesii- ja tur
kisvirkalakkien hankinnasta on ollut sopimus 
seinajokelaisen Rantalan Lakkitehdas Oy:n 
kanssa. 

Valmistaja on hankkinut tarvittavat kankaat 
ja muut tarvikkeet. Tilaaja on voinut valita kan
kaansa eri hintaluokkien shevioteista, villatery
leeneista tai diagonaaleista. Virkapukuja valm.is
tettiin seka mi ttairilaus- etta numerotyona, mutta 

kesavirkatakit vain numerotyona. Tilaukset teh
tiin joko Valtion Pukutehtaan ympari rataverk
koa jarjestamissa rnitanottotilaisuuksissa tehtaan 
edustajalle tabi suoraan mainitusta tebtaasta. 
Virkapuvut sai tilaaja enintaan kuuden viikon 
toimitusajalla ja kesiivirkatakit suoraan varas
tosta. 

Kertomusvuoden aikana tilasivat rautatielaiset 
yhteensa 2 426 virkapukinetta. 

Mafoitusolot. Sosiaalijaosto on jarjestanyt ly
bytaikaisia majoituksia oppikurssilaisille ja eri
laisille tyokomennuskunnille. Kii.ytettavana on 
ollut kuusi Bt-sarjan erikoisesti majoitustarkoi
tukseen rakennettua 13-14 paikkaista vaunua. 
Talvisaikana vaunuista on ollut puutetta, mutta 
vanhojen makuuvaunujen avulla tilanne on saatu 
tyydyttavasti hoidetuksi. Pitkii.aikaisia majoituk
sia varten on jo kertomusvuoden aikana hankittu 
ns. viipaleasuntoloita ratapiirien toimesta. Opas
tin- ja sahJ;;:otyokuntien kaytossa on asuntovau
nuja, joihin sosiaalijaoston toimesta on tilattu 
yhta viikkolebtea ja hankittu erilaisia peleja. 
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Vau.nuissa on myos yleisradiovastaanottimet. 
Kertomusvuoden aikana sahkotyokuntien vau
nuihin on kokeilumielessa tilattu myos yhta pai
valehtea. Naiden vaunujen korjauksista ja uudis
tamisesta huoleht.ii asianomainen osasto . 

Muonitus. Tyopaikkaruokaloita varten on eri 
puolille rataverkkoa varattu tarpeelliset tilat. 
Ruokalan pitajina toiminut joko yksityiset tai 
rautatieliiisten osuuskunnat. Merkittaviii ruo
kailutilojen muutoksia ei ole kertomusvuonna 
tapahtunut. Tarpeelliset korjaukset on kuitenkin 
suoritettu ja samoin ruuan laadun tarkkailua. 
Pysyvien ruokaloiden kohdalla ei ole tapahtunut 
ruokalanpi tajien vaibdoksia. 

111uut sosiaaliasiat. Paitsi jo kiiytossii olevaa 
rautatiehenkilokunnan virkistysaluetta Suonie
men kunnan Sadanleukaluun saaressa, jossa on 
43 kesiimokkiii, on suunnitteilla uusia virkistys
alueita mm. Lappobjaan. Henkilokunnan mielen
kiinto tiillaisia virkistysalueita kohtaan niiyttiiii 
olevan kasvamassa. 

Rautateiden asuintaloihin on edelleen tilattu 
pesukoneita, kuivauslinkoja sekii mankeleita . 
Erain edellytyksin on kertomusvuodesta liihtien 
mabdollisuus tilata myos sahkokeittolevyja yms 
laitteita tyopaikoille ruuan ja jLwman liimpimanii 
sii.ilyttamistii tai liimrnittiimistii varten. 

Omatoiminen asuntotuotanto. Omatoiminen 
asuntotuotanto rautatieliiisten kerrostalolinjalla 
on jatkunut edelleen vilkkaana. Huolimatta ki
reinii jatkuneista luottomarkkinoista kertomus
vuoden vaibteessa liikkeelle liihteneet yritykset 
saivat tyot kaikki kiiyntiin miiiiriiaikaan men
nessa. Aravalainojen saanti on viime vuosina ollut 
suhteellisen vaikeata, mutta tiissii suhteessa voi
daan kertomusvuoden osalta olla melko tyytyviii
siii, sillii viisi astmto-osakeyhtiotii sai aravalaina
varauksen syksyllii. Kertomusvuoden aikana val
mistui 6 kerrostaloa, jotka kasittivat yhteensa 
122 asuntoa (35 504m3 ). 

VR:n omakotialue.ilta on edelleenkin annettu 
tontteja vuokralle vain rautatielaisille. Valvonta 
on johtanut eriiissii tapauksissa vuokrasopimuk
sen mukaiseen vuokramaksun korottamiseen. Ot
tamalla mukaan Riihimaellii sijaitsevan VR:n 
omistaman Vehmaan omakotialueen tont1t voi
daan kertomusvuoden lopussa VR:n omakoti
alueilla todeta olevan kaikkiaan 372 omakotitont
tia, joist;a vuokramiehet ovat annettujen lakien 

perusteella lunastaneet 72 tonttia omakseen: 
voimassa olevia vuokrasopimuksia oli 243 ja 
kirjallisia varauksia oli annettu 11, joten va
paana oli 46 omakotitonttia. 

Uusi omakotitalotyyppi VR 15 valmistui. Ta
man 92 m 2 , nelja huonetta ja keittion seka tar
peelliset lisatilat kasittaviin matalan yksikerrok
sisen tyypin esittelemiseksi painatettiin rautatie
liiisten omakotitalopiirustusten valintavihkoon 3 
lisalehti A, jossa on lisii.ksi esitetty tyyppitalojen 
VR 10, VR 11, VR 12, VR 14 ja VR 15 rahoitus
suunnitelmat ja keskimii.iiriiiset kannat;tavuuslas
kelmat ensimmaisinii vuosina vuoden 1964lopussa 
vallinneen kustannustason mukaan laskettuna. 
Lisalehteii A toimitettiin eri osastojen keskus- ja 
linjahallintoon henkilOkunnan tietoon saatetta
vaksi. 

Opasvihkosen >1Rakentaisinko omakotitalon•l 
entisen painoksen loppuessa pantiin alulle vihkon 
uusiminen. Vihko saadaan painosta vuoden 1965 

1 

alkupuolella. 

Kotipihakilpailu kesiillii 1964 oli jarjestykses
siian jo VI. Kilpailussa tarkastettiin kaikkiaan 
340 pihaa, joista A-sarjassa arvosteltiin 6, B-sar
jassa 77 ja C-sarjassa 168 pihaa eli yhteensa 251 
pihaa. Helsingissii. pidettyyn palkintojenjakotilai
suuteen oli kutsuttu 1.-unkin sarjan parhaiden 
lisiiksi eri omakotialueiden parhaat. Kilpailussa 
palkittiin esinepalkinnoin tai taimistotLwttein ja 
kunnia.kirjoin 132 kilpailijaa. 

Sosiaalitilofen rakentaminen. Henkilokunnan 
sosiaa1itilatarpeesta vtwnna 1963 laadittm puute
luettelon perusteella rautatiehallitus myonsi kaik
kiaan 500 000 markkaa eri ratapiireille kaytetta
vaksi nimenomaan sosiaalitiloissa todettujen pie
nempien epakohtien poistamiseen. Tiillii miiarii
rahalla tarkoitetut parannustyot on piiiiosiltaan 
suoritettu kuluneen vuoden aikana. 

Kuluneena vtwnna kii.ytettiin tyo-, sosiaali- ja 
astmtorakennusten rakentamiseen ja peruskorjaa
miseen siirtomii.ii.riirahoja 9.1 milj. mk, kunnossa
pito- ja vt1osikorjausmaarii.rahoja 6. 9 milj . mk ja 
tyollisyystyomii.iirarahoja 0. 6 milj . mk eli kaik
kiaan 16.5 milj . mk jakautuen eri tarkoituksiin 
seuraavasti: 

Lammitysneuvonta. Kertomusvuonna on VR:n 
tyopisteissii eri puolilla rataverkkoa tapahtunut 
huomattavaa edistymista keskuslammityslaittei. 
den kayt;ossa, siirtymalla entista enemman talou
dellisesti edullisempiin polttoaineisiin mm. oljyyn. 
Kattilanpuhdistusvalineiden kehitys antaa myos 



entista paremmat mahdollisuudet taloudellisesti 
parempien lammitystulosten saavuttamiseen. 

Paikoissa, joissa on jouduttu uusimaan lammi
tyslaitteita, on uusimisen yhteydessa rakennettu 
mm. akkumulaattorikeskuslampolaitteita. Huo
mattavan suuren lammonvarauskykynsa joh
dosta ne sopivat paikkoihin, joissa esim. yolam
mitys on hankalasti jarjestettavissa ja vaatisi suh
teettoman suuria hoitokustannuksia. Naiden lait
teiden kaytossa ja hoidossa on asianomaisille an
nettu opetusta. Kuuman kayttoveden laitteiden 
toimintaan on kiinnitetty edelleen huomiota lait
teissa esiintyneiden hairioiden poistamiseksi. 
Kertomusvuoden aikana on liimmitysta hoita
ville henkiloille annettu asianomaisten esirniesten 
pyynnosta opastusta. laitteiden kaytossa ja sa
moin uusia laitteita kayttoon otettaessa. 

Tyoturvallisuustoiminta. Tyoturvallisuustoimin
na sa valtionrautateiden piirissa on vuoden 1964 
aikana astuttu jalleen eteenpain. Sysays tahan 
saatiin rautatielaitosten kansainvalisen liiton 
(U. I. C.) taholta, jonka 6. komission tyoturvalli
suusasioita kasitteleva tyoryhma oli suunnitellut 
kaksiviikkoisten, maarattyja tyoaloja koskevien 
tyoturvallisuuskampanjoiden jarjestamisen vuo
den alkupuoliskolla. 

Vuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa kat
sottiin tarpeelliseksi kutsua kaikkien tyoturvalli
suustoimikuntien puheenjohtajat Helsinkiin rau
tatieopistossa pidettaville kursseille, joiden yhtey
dessa heille selvitetiian tulossa olevaa kampanjaa 
seka samalla annetaan luentojen muodossa tietoja 
yleensa tyoturvallisuusasioista . Nain paadyttiin 
5-paivaisten tyoturvallisuuskurssien toimeenpa
nerniseen, maaliskuun 2- 6 paivina 1964 paa
asiassa koneosa ton edustajille ja hubtikuun 6-
10 paivina 1964 liikenneosaston edustajille. Mo
lemrnilla kursseilla oli kuitenkin edustajia mo
lemmilta o astoilta, koska linjalta ei voitu kaik
kia piiallikko- tai esimiesasemassa olevia saman
aikaisesti kutsua kursseille. Rakennusmestareille 
jarjestettiin ratapiirien luento- ja neuvottelupai
vien yhteydessii luentoja tyoturvallisuuslain aset
tamista velvoituksista, kuten opetustoiminnasta 
tyopaikoilla seka ko. lain asettamasta vastuusta 
tyonantajalle, tyonjohtajalle seka tyonantajan 
edustajalle. 

Opetus- ia val·istustoim·inta. Sosiaalijaoston toi
mesta luennoitiin tyoturvallisuusasioita liikenne
piirien jarjestamilla asema- ja jtmarnieskursseilla 
seka esitettiin aiheeseen liittyvia elokuvia. Kan-
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sainvalisen tyoturvallisuuskampanjan aikana 
jaettiin ao. henkilokunalle uutta julistesarjaa 
>>Viisas Varoo>>, jota on valmistunut liikenneosas
ton vaihtotoita, koneosaston konepaja- ja varikon 
korjauspajatoita seka rata- ja rautatierakennus
osaston radan korjaus- ja kunnossapitotOitii kos
kevina. Tata sarjaa pyritaiin jatkamaan edelleen 
myos muita toita ja ammattiryhmia koskevina. 
Kevaalla saatiin valmiiksi myos haarukkatntkin 
turvallista kayttoa koskeva vihkonen, joka selvit
taa mainitun koneen kaytos a tehtavia virheita 
sekii. antaa samalla ohjeita haarukkatrukin 
oikeaan ja turvalliseen kii.yttoon tavaran kasit
telyssa. 

Liikenne- ja tyopaikoilla on jaettu erilaisia 
ornia tyoturvallisuusjulisteita sekii. myos Tapa
turmantorjunta r.y:lta hankittuja. Mainittu yh
clistys on antanut asiantuntija- ja luennoitsija
apua jarjestettaessii. kurssi- ja luentotilaisuuksia 
laitoksen henkilokunnalle seka suorittettaessa 
suojeluteknisia tarkastultsia VR:n tyopaikoilla. 
Tapaturmantorjunta r.y:n lehtea >>Varokeino>> on 
tilattu 130 vuosikertaa eri liikenne- ja tyopai
koille seka tyoturvallisuustoimikunnille. Rauta
tielai toksen autovarikoille ja autonkuljettajille 
on tilattu myos >>Ta1ja Tiedottaa•>-lehtea. 

Tapaturmatilanne. Kaytettavissa olevien en
nakkotietojen mukaan on tapaturmien luku 
rautateilla edelleen laskemassa, h.~ten jalempana 
olevasta tilastoyhteenvedosta ilmenee. Erikoisesti 
voidaan panna merkille kuolemaan johtaneiden 
tapaturmien vaheneminen. Kun aikaisempina 
vuosina aina vuodesta 1957 lahtien on tilastoi
hin merkitty keskimiiarin 15 kuolemaan johta
nutta tapausta ja vuonna 1963 oli nama luku 16, 
sattui kertomusvuonna 10 vastaavaa tapausta. 
Kotimatkalla sattuneissa liikenneonnettomuuk
sissa menetti kaksi rautatieH.iista henkensa, yksi 
tapaus sattui rajaytystoiden yhteyde sa ja muut 
kaikki ovat joko junan tai vaunun alle jii.amisesta 
tai sellaisen toytayksesta aiheutuneita tapaultsia. 
Eri osastojen kesken jakautuvat niima seuraa
vasti: rataosasto kuusi, konepiirit kaksi ja lii
kennepiirit kaksi tapausta. 

Alla olevassa tilastossa esitetaan ne tyotapatur
mat, jotka ovat aibeuttaneet vahintaan neljii.n 
tyopaiviin menetyksen ja naitii. lulruja voidaan 
verrata maamme virallisen tilaston tapaturma
lukuihin, jossa periaate on likipitaen samanlainen. 

Vapaa-a?"an henkiset harrastukset, lomanvieton 
tukeminen 1·a viihdytystoiminta. Rautatiehenkilo-
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1964 1963 1962 

Ta pa t urm. kuoll . Tapaturm. kuoll. Tapatnm1. kuoll . 

I I I I I tiheys \ Juku lnkn tiheys Juku Juku tlheys j luku luku 

Rautatiehallitus • 0 ••••• • • • ••••• • •••••• 11 - - 16 - - 35 - -
Rataosasto •• 0 ••••••• 0 • • •••••••• • ••• 0 987 122 6 1028 122 8 1 031 121 6 
Koneosasto ••••• 0 •• • •••••••••••••• • •• 481 70 2 522 76 - 562 83 2 
Konepajat, sahkiialueet ja -tyiilrunnat ... . 669 150 - 641 143 - 692 157 -
Varastopiirit, popu ja tuot. laitokset . . ... 100 131 - 100 121 - 117 134 l 
Liikennepiirit • • ••••• • ••• 0 •••••• •• • • •• 1082 85 2 1129 88 4 1422 111 6 
Rautatierak. ••••• • • 0 • •••• • ••••• 0 • •••• 196 118 - 183 149 4 190 126 -

Kaikkiaan I 3 527 I 100 I 1o 1 3 s19 I 1o4 1 1s 1 4 o5o I 110 I 15 

kunnan lukuisat erilaiset vapaa-ajan harrastuk
set, joita rautatiehallitus tukee taloudellisesti ja 
jolta sosiaalijaoston toimesta ohjataan yhteistoi
minnassa Rautatielaisten Henkisten Harrastus
ten Keskus r.y:n (VRHH) kanssa, ovat jatkuvasti 
laajentuneet ja kehittyneet. Kansalliset seka kan
sainvaJiset nayttelyt ja kilpailut ovat osaltaan 
johdattanee t harrastusryhrnia yha sitkeampaan 
tyohon. Ensi kerran rautatielaitoksen piirissa vie
tettiin 1>Rautatien paivaa'> toukokuun 24 paivana 
Helsingissa, Hyvinkiialla ja Oulussa. Ohjelmaan 
aisaltyi erilaisia tilaisuuksia, esittelyja ja kierto
kaynteja, jotka oli tarkoitettu yhta hyvin suu
relle yleisolle kuin rautatielaisille ja heidan per
heenjiisenilleen. Helsingissa Toolon ratapihalla 
oli rautateiden uusi=an kaluston nayttely. 

Valtionrautateiden Hyvlnkiian konepaja oli 
avannut ovensa suurelle yleisolle. Paikkakunta
laiset kayttivatkin runsaslukuisesti tilaisuutta hy
vakseen ja helsinkilaisiakin oli mukana koska yli
miiarainen kiitojtma oli asetettu kulkuun Hki
Hy-Hki, kuljetuksen oltua maksuttoman. 

Oulussa oli naytteilla uusinta kuljetuskalustoa. 
Perinteelliset Vuokatin opinto- ja virkistyspai

vat toimeenpantiin I6- 20. 3 valisena aikana. 
Ptthetaito oli paivien piiiiteemana. 

Rautatieliiisten lomanviettoa tuettiin entiseen 
tapaan ja tarkoitukseen varattiin I4 000 mk eli 
I 000 mk enemman kuin edellisenii vuonna. Avus
tusten miiariiii lisiittiin tuntuvasti ja jaon perus
teita muutettiin perheen yhdessiioloa tukevalla 
tavalla. 

Urheilu-, 1·etkeily- fa muu liikuntatoiminta. 
Vuosi I964 siirtyy aikakirjoihin TEE-vuotena. 
Liikunta on edelleen eras rautatiehenkilokun-

nan voimakkaimmista vapaa-ajanharrastusmuo
doista. 

Ulkopuolista apua on saatu Suomen Kunto
mheiluliitolta, jonka 1.--untokortti II on jaettu 
rataverkolle 5 000 kpl:na siinii mielessa, etta kun
tourheilun harrastajat seuraisivat liikunnan vai
kutuksia ja bavaintojensa perusteella kehittiiisi
vat itselleen parhaiten soveltuvan kuntouttamis
tavan. 

Edellisten vuosien tapaan jarjestettiin rautatie
henkili:ikunnan kesken talvella harrastushiihto- ja 
syksylla harrastuskiivelykilpailu. Harrastuskilpai
luihin osallistuneiden 2 789 rautatieltiisen kesken 
arvottiin pallcintoina 26 vapaata lomaviikkoa, 
joista I5 Vuokatin retkeilykeskuksessa ja II 
Knudshovedin rautatieliiislomakodissa Tanskassa. 

Sosiaalijaosto on edelleen tyojarjestyksen mu
kaisesti ohjaavassa ja valvovassa mielessii pyrki
nyt luomaan edellytyksiii rautatielaisten liikunta
toiminnalle. Varsinaisena toimeenpanevana por
taana ovat olleet rautatiehallituksen nimeiimii 
VR:n Urheilutoimikunta sekii VRU:n II piiriii 
ja 46 aluetoimikuntaa. 

Jarjestettyjen kurssien ja leirien lukun1.iiiirii on 
edellisistii vuosista jonkin verran l;:asvanut. Vtlo
katin ja Pyhiittmturin retkeilykeskukset erin
omaisina keskuspaikkoina takaavat kursseille 
ja leireille kaikki onnistumisen mahdollisuudet. 
Yleensa o anottajat ovat itse maksaneet ylliipito
kustannuksensa lul-:uunottamatta rautatieliiisten 
lapsille jiirjestettyjii leireja, joissa kolmannes kus
tannuksista on peitetty sosiaalimiiariirahoin ja 
VR:n Urheilutoimikunnan tiihan tarkoitulffieen 
osoittamalla avustuksella. Talkoo-valmennusle i
reilla ovat osanottajat viiden tunnin piiivittiiistii 
tyotii vastaan saaneet vapaan ylliipidon. Sosiaali
jaosto on kaikille kursseille mfHirannyt ohjaajat 
sekii tarkistanut kurssi- ja leiriohjelmat;. 
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HenkilOkunta. Kunkin osaston henkilokunnan keskimii.arainon suuruus. eka edellisen vuoden vastaa
vat luvut ilmenevat allaolevasta taulusta: 

Vakinainen 
benkilokunta 

Ylim.iiliriiinen ja Tyosuhteessa 
tilapiiinen oleva 

YhteensiL 

l-------.------l ~he~n=hl=·I=ok=· u7n=ta~---t-~he=n=k=il~ok=•7•n=ta~--- -----~------
1963 1 1964 1963 1196<l 1963 1 1964 11)63 1 1964 

Keskusballinto 1) . . . . • • . . . • . . . . . 553 515 200 
6 300 

181 117 130 870 826 
32 883 Linjahallinto 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 091 14 084 6 042 13 320 12 757 33 711 

Siita: 
Talousosasto • . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 63 101 98 26 54 198 215 
Rataosasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182 1183 77 91 7 175 6 752 8 434 8 026 
Koneosasto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 451 4 451 2 014 1 897 4 920 4 937 11 3 5 11 285 
Vara to-o asto . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 160 I 122 117 526 473 808 750 
Liikenneosasto . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 227 8 227 3 986 3 839 673 541 12 886 12 607 

Yhtecnsa keskus- ja linjaballinto1) 1 14 644 14 599 6 500 6 223 1 13 437112 887 34 581 33 709 

Rautatierakennusosasto 2~) _ .. _ ._. _· ._ ._· -T-----4_6-+--3_8--, __ 1_4_2-+-__ 1_1_9+-_1_3_10--+_1_5_4_9-+_1_4_9_8-+ __ 1_7_06 
Kaikkiaan I 14 690 14 637 6 642 6 342 I 14 747 I 14 436 36 079 I 35 415 

1 ) Ilman rautat ierakennusosastoa 
') Ke kus- ja llujahallln to 

IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET 

Allaoleva taulu osoittaa li.ikenneonnettomuuksien lukumaaran seka niissa tapaturmaisesti kuolleiden 
ja loultkaantuneiden h enkiloiden luvun kertomusvuonna ja sita edellisena vuonna: 

Liikenne- Yhteen- Yliajot Raiteilta llfunsta 
on net to- tormiiykset I muualla 

suis tum.iset syysta 
m.uuksien ja piiiille· tasoyli-
Juku a jot kaytavilliL 

1963 ... . ......... 355 I 17 
I 

173 
I 

63 I 50 
I 

52 
1964 ............. 309 19 150 62 26 52 

X. TALOUDELLINEN TILA 

V altionrautateiden piii.ioma-arvo 

Valtionrautateiden ,-almiiden ratojen paaoma-arvo oli kirjanpidon mukaan vuo-
den 1963 lopussa ... . . .. .. ....... . .. .......................... ....... . 

Tii.han on vuonna 1964 tullut lisaa: 
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 602 865:58 
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 767 034:83 
U usien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita seka 

kayttokalustoa lukutmottamatta) . . . . .... . ..... ... . . .. . 5 960 638:28 

Kuoli Loukkaan· 
tui 

' 

I 98 
I 

44 
90 23 

1 273 328 825:64 

190 330 538:69 

1 463 659 364:33 
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Tasti:i on vuonna 1964 vi:ihennetty: 
Vuoden kuluessa poistettu: 
Kiinteistojen arvosta .. . ....... ......... ...... ...... ... . 125 904:31 

670 552:50 
368 289:24 

Tyokoneiden arvosta .................................. . 
Liikkuvan kaluston arvosta ................ . ....... .... . 

Vuoden kuluessa kuoletettu: 
Kiinteistojen arvosta .... . ............. . ............... . 8 751 874:-

3 470 532:-
10 262 647:-

Tyokoneiden arvosta .... . ... ..... ...... .. ...... . ... .. . . 
Liikkuvan kaluston arvosta . . . ..... ... ....... ... ... .... . 23 649 799:05 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen pi:ii:ioma-arvo oli siten 
vuoden 1964 pai:ittyessi:i ..................... . ........ . ............ . 1 440 009 565:28 

370 239 179:21 
1 810 248 744:49 

Ti:ihi:in on lisi:itti:ivi:i uusien rautatierakennusten arvo, yhteensa .............. . 
Koko pii.i:ioma-arvo oli siis vuoden 1964lopussa ... .... .................... . 

Valmiiden ratojen pai:ioma-arvosta tuli kiinteis
tojen osalle 831 718 010:48 mk, liikkuvan kalus
ton 558 697 337:74 mk ja tyokoneiden osalle 
49 594 217:06 mk eli prosenteissa 57.76, 38. 80 
ja 3. 44. 

V altionrautateiden tulot 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuon
na 1964 400 358 259:17 markkaan. Tasta on vii-

Tulon Jaatu Vuonna 1964 

mk I % 

Henkiloliikenteen tulot ..... . .... 78 954 589.46 20.64 
Tavaraliikenteen tulot .......... 266 652 737.26 69.71 
Muut liikennetulot .............. 7 527 655.79 1.96 
Lenniitintulot ... . .. . ........... 7 178.67 0.02 
Korvaus postinkuljetuksesta ••• 0. 5 900 000.- 1.54 
Sekalaiset tulot ••• • ••••• 0 ••• 0 0. 14 781 886.41 3.86 
Korvaus alennuslrnljetuksista . .. . 8 693 904.15 1 2.27 

hennetty suorituksia vieraille rautateille yrn. ja 
takaisinmaksuja rautatien ki:iytti:ijille yhteensi:i 
17 840 307:43 mk, joten kertornusvuoden netto
tuloksi jaa 382 517 951:74 rnk. Edellisen vuoden 
nettotulot olivat 367 053 440:11 mk, joten tulot 
ovat lisi:ii:intyneet 15 464 511:63 rnarkalla eli 
4.21 %-

Pai:iryhmiinsi:i lopulliset tulot jakautuvat vuo
sina 1962-1964 seuraavasti: 

Vuonna 1963 Vuonna 1962 Lisays vuonna 1964 
vuoteen 1963. verrattuna 

mk mk mk I % 

72 846 257.70 76 159 963.91 6108331.76 8.39 
255 795 033.26 262 861 405.38 10 857 704. - 4.24 

7187 510.44 6 253 190.88 340 145.35 4. 73 
7 504.64 9 706.72 -325.97 4.34 

5 800 000.- 5 900 000.- 100 000. - 1. 72 
14167 134.07 12 423 159.43 614 752.34 4.34 
11250 000.- 11 261 793.16 -2 556 095.85 - 22.72 

Yhteensii 1382 517 951.7 41100.oo 1367 053 440.11 1374 869 219.4sl 15 464 511.631 4.21 

V altionrautateiden menot 

Valtionrautateiden hallinto- ja kunnossapito
ja ki:iyttomenot olivat vuonna 1964 439 593 421 :40 
mk. Edellisen vuoden menot olivat 403 024 152:76 
mk, joten menot osoittivat siten 36 569 268:64 
markan eli 9. o 7 % :n lisi:iysta. 

Menoprosentti, so. menojen ja tulojen vi:ilinen 
prosenttisuhde oli vuonna 1964 114.9 2, vuonna 
1963 se oli 109.7 9 ja vuonna 1962 100.98. 

Rautatiehallituksen menot v. 1964 olivat 
13 979 150:96 mk. ja linjahallinnon menot 
425 614 270:44 mk eli prosenteissa rnenojen ko
konaismi:ii:iri:ista 3. 18 ja 96. 8 2 % -

Menojen jakautuminen eri rnomenteille verrat
tuna edellisen vuoden vastaaviin rnenoihin sel
viai:i seuraavasta taulukosta: 



Rautatiehallitus 
Palkkaukset ........ . ............ . ........ . 
Ylimiiariijsen henkilokunnan palkkiot ......... . 
Viransijaisten palkkiot .... . ................ . 
Matkalrustannukset ............ . ....... .... . 
Vakinaiset eliikkeet seka ennen myonnetyt ylim. 

eliikkeet .. .. . .......... . ... . ... .. ....... . 
Vuoden kuluessa myonnetyt ylim. elakkeet .. .. . . 
Ammattiopetus .... ..................... .. . . 
Paajohtajan kayttovarat . ....... . ........... . 
Lammitys, valaistus, vesi- ja puhtaanapito .... . 
Painatuskustannukset . ......... ........... . . 
Sekalaiset menot .. ... ....... .............. . 
Liiketaloudellinen tutkimuslaitos .. . ........ .. . 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

kansaneHikemaksut ................ . ..... . 

Rautatielaitoksen linjahallinto ja kayttomenot 
Henkilomenot 
Palkkaukset . ... .......... .. ... ... ..... . .. . 
Ylimiiiiraisen henkilokunnan ja tyovoiman palk-

kiot . . .... . ......... . ... . .......... . . .. . . 
Viransijaisten palkldot .. .. ... ........ . ... . .. . 
Virantoimitusrahat, ylityokorvaus, sunnuntaityo

korvaus, tyoaikalisat, pallrinnot tarveaineilien 
siiiistiirnisesta ja junanHihettii.jien lisiipalkkiot . 

Matkakustannukset, piiiviirahat ja korvaus muut-
tokustannuksista ......... . . . ............ . 

Vakinaiset eliikkeet seka ennen myonnetyt yli-
miiariiiset elakkeet ..................... . . . 

Vuoden lruluessa myonnetyt ylimiiiiriiiset eliikkeet 
Virkamiesten perhe-eliikkeet ja hautausavut ... . 
Tapaturn1akorvaukset ........ . . ..... . .. . . .. . 
Muut huoltomenot . . . .. ........... ......... . 

Kalusto ja kayttoaineet 
Kayttokalusto seka sen tarkastus ja kunnossapito 
Polttoaineet .............. . ............... . 
Muut kiiyttoaineet ja sekalainen hankinta ..... . 

Rata ja rakennukset 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossa- ja 

Menomali.rat, 
markkaa 

v . 1964 

6 980 582.03 
3 121 336.59 

28 773.69 
213 714.67 

1613 244.-
2424.-

188 298.49 
2000.-

101413.74 
34574.-

1 013 301.39 
119 662.51 

559 825.85 

Lisli.ys tai vabennys 
(-) vuonna 1964 

i v. 1963 

6 002 988.74 
2 819 572.43 

mk 

45 952.44 -
181 841.43 

1 448 088.87 

185 439.63 
2 000.-

128 737.69 -
34841.87 -

941 802.94 
98 425.98 

458167.21 

977 593.29 
301 764.16 

17 178.7 5 
31873.24 

165 155.13 
2424.-
2 858.86 

27 323.95 
267.87 

71 498.45 
21 236.53 

101 658.64 

13 979150.96 12 347 859.23 1 631 291.73 

129 087 723.26 110 610 '658.38 18 477 064.88 

35 490 189.85 
6196 543.12 

27 220 782. 3 7 

1880 646.38 

38 503 887.21 
49141.-

9 980 099.19 
2 581 209.48 

371 810.36 

1 258 037.40 
24 508 675.24 

8 580 206.41 

31 775 455.33 
6 136 997.87 

22 197 682.69 

2 107 363.04 -

3 714 734.52 
59 545.25 

5 023 099.68 

226 716.66 

32 728 203.52 5 775 683.69 
55 319.- - 6 178.-

8 625 276.69 1 354 822.50 
2 228 871.15 352 338.33 

363 304. 8 8 8 505.4 8 

1160499.62 97537.78 
28 551105.7 3 - 4 042 430.49 

7 528 529.90 1 051 676.51 

puhtaanapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 106 143.66 41 473 940.90 1632 202.76 

124 575.04 
Siihkovoimalaitosten ynnii vahvavirta-, lenniitin-

ja puhelinjohtojen kunnossapito . . . . . . . . . . . . 1 355 447.35 1 230 872.31 

Liikkuva kalusto 
Li.ikl"Uvan kaluston, tyokoneiden ja koneellisten 

laitteiden kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 835 992.21 45 306 980.59 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kaytostii . . . . 1 002 633.15 594 371.7 7 

Muut asiamenot 
Painatuskustannukset ...................... . 
Vahingonkorvaukset ja palosuojelumenot ... ... . 
Verot .. . ............ . . . .................. . 
Sekalaiset menot ..... . ..................... . 
Arv_~an:attomiin tarpeisiin, ministerion kiiytettii-

vakst ... .... ..... ... .......... .......... . 

916 690.71 
775 356.70 
299 632.42 
969 669.21 

2 000.-

888 765.21 
809 258.69 -
309 579.85 -
924 331.24 

1 529 011.62 
408 261.38 

27 925.50 
33 901.99 

9 947.43 
45 337.97 

2 000.-
Arvaamat.~o~~ tarpeisiin, rautatiehallituksen 

kaytettavakst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 844.26 18 863.68 980.58 
Kuoletukset ja tileistii poistot . . . . . . . . . . . . . . . 23 054 249.32 24108 611.58 - 1054 362.26 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisii- ja 

kansanelakemaksut ....................... 10559917.27 8267266.61 2292650.66 
Kuljetusmakswsta myonnettaviit alennukset.... 11 007 742.91 12 674 183.ao - 1666 440.39 

16.28 
10.70 

-37.38 
17.52 

11.40 
100.00 

1.54 

- 21.22 
- 0.77 

7.59 
21.57 

22.19 

13.21 

16.7 0 

11.69 
0.97 

22.63 

-10.75 

17.6!l
- 11.16 

15.70 
15.80 

2.34 

8.41 
-14.15 

13.96 

3.94 

10.12 

3.37 
68.68 

3.14 
- 4.19 
- 3.21 

4.90 

100.00 

5.20 
- 4.37 

27.7 5 
- 13.1.! 

8.9-l 
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Linjahallinto yhteensii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 614 270.44\390 676 293.53 \ 34 937 976.91 \ 
-------+----------.----------T----------7---------
Kaikkiaan \439 593 421.40 \ 403 024152.76 \ +36 569 268.64 I 9.07 
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Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan las· 
kettu rahallinen tulos valtionrautateiden liiken
teesta v. 1964 osoitti 57.o milj. markan aliji:iamaa. 
Kun vastaava tulos v. 1963 osoitti 36. o milj. mar
kan alijaamaa, oli v. 1964 rahallinen tulos edelli-

seen vuoteen verrattuna 21.1 milj . markkaa eli 
58. 6 7 % huonompi. Tarkemmin valtionrautatei
den tulojen ja menojen k ehitys vv. 1963- 1964 
kay ilmi seuraavasta taulukosta: 

Tulot .. . ..... . ...... . ....... . ............ . 
Menot ... . ........ . ............. . ......... . 

Ylijaama tai vajaus (- ) .......... . . . .. . .... . 

Vuonna 1964 I Vnonua 1963 j Lisays vuonna 1964 

mk mk I mk I % 

382 517 951.74 1 367 053 440.11 115 464 511.63 1 
439 593 421.40 403 024 152.76 36 569 268.64 

-57 o75 469.66 1- 35 97o 712.65 121104 757.ol 1 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, joulukuun 1 paivana 1965. 

ERKK I AALT O 

Eero Jaakkola 

4. 21 
9.07 

58.67 




