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ALLMAN OVERSIKT 

1. Eftedra\gan pi\ jiirnviigstransporter. 

Godstrafiken under det llr, som llrsberattelsen 
galler, var niistan lika stor som trafiken A,r 1962, 
ehuru i mars 1963 intriiffade en 27 dagars strejk. 
I sjiilva verket skulle antalet tonkilometer, om 
inte strejken hade varit, ha vuxit en aning mera 
iin nationalprodukten, men i alla fall inte sA, 
mycket som industriproduktionens volym. Dare
mot skulle persontrafiken iiven utan strejken ha 
minskat i jiimforelse med foregllende !lr. For
iindringarna i den kommersiella godstrafikens 

godstrafiken 

tonkilometer i varugrupper jamforda med A,r 

1962 var: niirings- och njutningsiimnen amt 
jordbruksprodukter - 9 %, sten- ocb jordarter 
samt malmer - 3 %, triivaror och trafabrikat 
+ 3 %, pappersindustriprodukter + 6 %, metall
industriprodukter - 13 % och den kemiska mfl. 
industrins produkter + 9 %- Den fallande ten
dens i persontrafiken som borjade 1962 okade. 
Minskningen giillde resornas antal, vilket iiven 
utan strejken skulle ha varit ca 8 % mindre iin 
A,r 1962. Utan strejken skulle personkilometerna 
ha blivit lika m!lnga som foregA.ende llr. Detta 

iindring% 
1963 1962/63 

milj . ton ........ .... ......................... . 

1962 

18.6 
4 910 

18.1 2.7 
milj. tonkm ......................... ... . ..... . 

persontrafiken 
milj. resor . .. . . . ......... . . . .. .. .. ..... ... ... . 
milj. personkm . ........... . ... . . . .......... .. . 

37. s 
2 360 

4 928 

30.9 
2 130 

+ 0.4 

-17.2 
- 9.7 

Tabell 1. Utvecklingen av yttre faktorer, vilka pAverkat behovet av jiirnvii.gstrafik under A,r 1959-63 

I Enhet 1 1059 1 1960 1 1961 

1. Industri, volym ..... ........ I 1954=100 123 140 154 
-gruvor ............... . .. . 3 151 163 182 
-fabriker .... . ......... . ... • 121 . 138 151 

2. Skogshusbii.llning ... .. ....... • 102 I 117 123 
3. Byggnadsverksamhet, volym .. • 119 123 134 

- husbyggnad .............. ~ 105 123 143 
- jord- och vattenbyggnad .. t 144 122 116 

4. Realnationalprodukt ......... ' 116 126 135 
5. Import, volym .............. • 132 165 177 
6. Export volym ............... ' 131 152 160 
7. Yrkesmiissig motorfordonstraf. 

volym ••••••••••• 0 • ••• • ••••• 

- persontrafik • • • • • 0 0 ••••••• • 125 134 139 
- godstrafik . ...... .. . . .. . .. • 127 136 156 

8. Registrerade last- och paketbi-
lar ... .. .. .. . ............... 
- antal 1) •• 0 • •••• • •• 0 •••••• kpl 55 600 62 300 72 000 
- kapacitet i ton 1) ........ . tn 197 000 214 000 228 000 

9. Persontrafik med motorfordon 106 km 7 400 8 600 9 800 

1) for varje ar tva pii. varandra foljande ars medeltal (stallningen vid arsslutet) 
a = uppskattad siffra 

1 1962 1 1963 

I 
F6rliudring· 
procent 1962/63 

164 181 1 + 10.<1 
187 223 1 + 19.3 
160 175 + 9.4 
119 118 - 0.8 
137 140 + 2.2 
146 146 -
119 126 + 5.9 
139 144 + 3.6 
186 133 - 1.7 
168 170 + 1.2 

139 142a + 2.0 
172 189a + 10.0 

79 200 82 300 + 3.9 
241 000 249 600 + 3.6 
10 650 11 400a + 7.0 
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ar ett tecken pll., att resorna pa kortare strackor 
har varit farre an forr. I fr!\ga om motorfordons
trafiken vaxte per onkilometerna med samma 
fart som forr, ty Ar 1962 var okning n ca 9 % 
och Ar 1963 ca 7 o/o. !nom den yrkesmassiga 
motorfordonstrafiken vaxte p rsontrafikens vo
lym med 10 % eller med andra ord med samrna 
som Ar 1962. medan godstrafikens volym A sin 

sida okade med ca 2 %, efter att und r de tvA. 
foregAende A.ren ha varit oforandrad. 

2. Trnnsporterna och deras skotse l. 

Av tabell 2 framgA.r, att medellangden for 
varutransporten vaxte ytterligare. Oberoende 
av detta var det dagliga vagn overslwttet ca 

Tabell 2. Jiirnvagarna trafik aren 1959- 63 

Prestation / Eohet 1 1959 

Godstrafiken 
1. Transporterad godsmancru 108 tn 17.0 
2. Nettotrafik .................. 106 ntkm 4 205 
3. Mede.ltransportstriicka . . . . . . . . km 253.3 
4. Vagnoverskott i medeltal(d<tg .. st. 2 365 
5. Tomgang ................... o,o 28 
6. Volymindex . ................ 1959 = 100 100 
Per ootrafiken 
1. Res or ...................... 106 re or 31.3 
2. Person kilometer ............. 106 pkm 2 270 
3. Tagkilometer ................ 106 tagkm 25.-l 

darav med motormateriel .. .. 0 66.1 . 0 
4. U tn yttj ningspro portion . ...... % 37 
5. Volymindex . . . . . . . . . . . . . . . . . l!l59 = 100 100 

k = iindrat tal 

19 ~0 Rtorre an Ar 1962. Da don transporterade 
tonmiingc!en minskado med enda t knappa 3 %, 
forldaras vagnsoverskottet till storsta delen 
darav, att i vagnarna lastad · mera gods an 
foregAendr ar . A var medella ten, styckegod. 
vagnarna m.edraknade, 1962 12.7 ton, men 1963 
stag d n till 13.4 ton. Man bor darvid ta.i beak
tande att a lia de nya vagnstyperna var i bruk och 
att de lediga gamla vagnarna borjar g upphov 
till ett overskott, som vaxer med aren. Av gods
trafiken tagkilomet.er skotto:; 40 % med diesel
dragkraft, medan des andel 1962 var 35 %- I 
fraga om dejow·eringen pa bangardar nAdde man i 
skiftesarbetet 637 133 arbet timmar. vilket iir 
narmare 9 °0 mindre an 1962. trejken i mar 
forklarar till storsta delen denna minskning. 
Rangering tAgen med lok nAdd 91 485 ffu·dtim
mar, min ·Ki::tingen fran foregt\end ar saledes 
48 283 timmat· eller narmare 35 °·~ . Orsaken 
hartill iir inte mara strejken nsam, utan de su
tom det. att man mecl borjan i april tog i bru.k 
banlastbilar, till en borjan 7 stycken och . eder
lllera flere, sA att man vid Arets slut hade 10 st. 
av dem. Fardtimmarnas antal m d de sa range
ringstAg Bt g till 13 758, A att det sammanlagda 

1 1960 1 1961 1 1962 1 1963 I ll'orandriogH 
0 

0 1962/63 

19.0 18.8 1 .6 1 .J 2. 7 
4 865 4 719 4910 4 928 + 0.4 

260.2 255.3 268.6 276.9 + 3.1 
695 914 1 169 l 3 + 1 . 7 

28 30 31 31 
114 111 114 114 

36.6 38.9 37.3 30.9 17.2 
2 340 2 540 2 360 I 2130 9. 7 

26.4 27.0 27.5 25. 6.2 
71.5 75.2 78.6 83.0 + 5.6 
36 37 34 I 33 3.4 

101 109 104 9!3 10.4 

antalet fa.rdtimmar m ed rangeringstAg var 105 243 
eller 25 °0 minch·e an 1962. Anvandningen av 
banla tbilar ar bet,vdli.gt billigar an anviind
ningen av lok i de rangeringstll.g, dar man kan 
overga till en sadan dragkraft pA grund av den 
knappa trafiken. Balklyftkranat· fOr travaror 
anvandes i samma utstraclrning som under 1962, 
namligen 16 st . Med hjalp av dem lastade 
26 8n2 vagnar. vilket iir 8 435 vagnar fler eller 
46 °,0 mera iin foregAende ar. Do rorliga lyftkra
narnas antal vaxte med 5 st., Aledes var dcras 
an tal i sl utet av aret 17. Med dem lastades och 
lossades sammanlagt 161 000 ton, medan miing
den 1962 var 90 000 ton. Under berattelseAret 
gjordes den slL1tgiltiga b tallningen av 10 
balklyftkranar for travarot·: m d tillverkaren 
hade man forhandlat om dem redan Ar 1962. 
747 000 ton eller knappa 14 °~ mindrr an Ar 
1962 transporterades styckegods, expre g-odset 
medraknat. Vicl Aret lut. fanns foljande hante
ringsredskap: 202 gaffeltruckat·, 777 gaffelvagnar, 
160 000 lastpallar och 20 000 burpallar. Av d a 
bade uthyrts At kunclerna 131 800 lastpallar och 
4 200 burpallar. I persontrafiken tidtab ller in
tra.ffad smarre forandringar fran och med den 



31 maj dt\ tidtabell 130 triidde i kraft. Snti.ll
tAgstrafiken flyttades over p! den nya utriitade 
banan Luumaki- Villmanstrand och dessa tAgs 
kortid minskade med ca 15 min. Pa Osterbottens 
bana borjade man trafikera med cliesellok anda 
till UleAborg, sA kunde man oka snallt!gens 
hastighet. Diiremot. pa sadana bandelar. dar man 

Express-och 
sniilltAg 

10' tagkm 

motol'lok ....................... 3 381 
motorvagnar .... . ............... 1 550 
riilsbussar •••••••••••••••••• 0 •••• 

anglok ....... . .......... . ..... . . l 670 

Summa: 6 601 

Anglokens andel har aterigen minRkat 
frb 21.4 °o ar 1962 till 17.1% ar 1963, motor
lokens andel bar vuxit. frAn 11.7 % till 14.4 % 
och riiJ.sb\I sarnas andel har likaledes vuxit fran 
57. 9 ° 0 till 60. 1 %- Mangden gods, om transpor
terats i jiirnviigarnas biltrafik, herotransport 
distributions- och godstrafiken inberaknade, 
v .w 725 700 ton eller ca 5 ~~ mindre iin ar 1962. 
I sjalva verltet torde godsmiingden inte ha 
min kat. ty 1962 uppriittades statistik over 
godsmtingdon tariffvikt. men 1963 enligt den 
verkliga Yikten. Pa gnmcl av den hart ansatta 
materielsituationen kunde verksamhetE~n endast 
i ringa man utvidgas: 

.Aanekoski- Viitasaari godslinje fOrliingdes till 
J.vYiiskylii f.o.m. rlen l. 3. 1963 och i Hango 
borjado man med centrali erad hemtran port 
den l. .3. 1963. Den spiinda mat.erielsituationen 
upphjiilptes dock av det, att spridningslinjen 

einajoki- Kauhava I. 11. 1963 och hemtranspor
ten i Fredrikshamn. vilken skottes frAu Kotka 
1. 12 1963 gavs pa ackord at privata yrkesbili ter. 
!nom persontrafiken oppnades en ny linje, 
niimligen Toijala-Viiala- Valkeakoski 2. 5. 1963. 
Vid arets slut var antalet godslinjer 18 och deras 
Rammanlagda liingd var 2 079 km, spridnings
linjerna var 49 och dera sammanlagda liingd 
3 220 lnn samt pa 60 trafikplatser hade man 
ordnat hemtransport. Personlinjerna var 14 och 
dera gemensamma langd var 458 km. 2 113 000 
paRsagerare befordrades eller ungefiir samma 
antal ~om 1962. 

3. Tekui kn produktionsmed~>l och fiirriid. 

A v nya ban or blev den 8. & km l!nga strackan 
TuupoYaara- Herajarvi pa J·oensuu- Ilomantsi 
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foretog rikligt med reparationsarbeten, saktades 
farten i synnerhet hos sniillt!gen, for att gora 
t!gens g!ng siiker. Av dessa bandelar rnA niim
nas Abo-Toijala, Helsingfors-Kouvola, Ulea
borg- Kemi och Joensuu-Pieksiimiiki. De olika 
dragkraftmaterielslagens andel i tagh.-ilometerna 
fordelade sig enligt foljande: 

persontilg Sammanlagt 

% 10' tAgkm % 10' tAgkm % 
51.2 334 l.s 3 715 14.4 
23.5 618 3.2 2 168 8.4 

15 479 83. 1'5 479 60.1 
25 . 3 2 720 14.2 4 390 17.1 

100 19 151 100 25 752 100 

banan farclig i slutet av berattelsearet. Den 
hii.nfordes dock till nya banor forst 1. 1. 1964. 
Godstrafiken pa detta banavsnitt, till en borjan 
i vagn laster, borjade 1. 8. 1963 ooh person
trafiken 1. 10. 1963. Pa banan Suolahti-Haapa
jarvi, som redan tidigare hade oppnats for trafil•, 
slutfordes arbetena for jiirnvagsbyggnadsav
delningens del 30. 6. 1963. Arbetena fort atte pa 
banorna Kauliranta-Kolari, Hera.jarvi- Ilo
mantsi, Tammerfors-Parkano- ciniijoki och 
Par.ikkala-Onkamo samt andringsarbeten pa 
Jyviiskylii.- uo1ahti banan. Man lnmde paborja 
byggandet av banan .Jyvaskyla- Jamsankoski 
da man den l 2. 12 1963 fick de forsta anslagen 
for att paborja arbetena pa banavsnittet Jyviis· 
kyla- aynatsalo. 

Pa olika delar av bannatet fol't atte rti.lsbytet 
till tyngre eller 54 kg:s riiler. sammanlagt 354 
sparkilometer. Till nya medeltunga 43 kg:s riiler 
byttes gamla lattare riil r pa 28 spll.rkilometer 
och till begagnade 43 kg:s rater pa 16 spar
kilometer. I 1 461 fall forekom . kenbrott eller 
bristning, alla pa gamla raler, mot varande siffra 
for foregaend ar var 1 603. Av huvudbanan 
hade till arets slut 1 205 km eller 20. 8 °~ forsetts 
med 54 kg:s riiler. 

Makadamisering utfordes till normal tjocklek 
pa striickorna Jiirvelii- Uusikyla, Ylistaro-Vasa 
och Uleaborg- Olhava ooh till knapp tjocklek 
bl.a. pa striickorna .Abo- Loimaa samt Joensuu
Varkans. Under Arets lopp okade den makadami
serade banans liingd med 341 km. Vid l\..rets slut 
fanns det fiirclig eller halvfiirdig makademiserad 
bana 1 999 km eller 34.5 ° 0 av huvudbanans liingd. 
Motsvarande tal vid foregaende ars slut var 
1 658 km och 29. o 0 

0 • Makadam anvandes 
695 000 m 3; 1962 varmii.ngden 501 500m3 • 



Av bangArdsarbeten gjordes stora utvidnings
och forandringsarbeten i Tavastehus, Bjorne
borg, Kouvola, Pieksamaki och i Uimaharju. 
5 strAlkastarmaster restes ytterligar e, sA att det 
av dem vid A.rets slut fanns pA 39 olika trafik
platser sammanlagt 160 st. 

Av banutratningsarbeten fa.rdigstalldes fol 
jande trackor: Kilo, Rodbrott och Billnas -
Skuru samt pA. Savolax banan strackorna mel
Ian Pitkalahti- Toivala och erkoo- Soinlahti. 
Grundforbattringsarbeten utfordes pA. banan St. 
Michel- Pieksamaki, dar 37 000 m 3 frostskadad 
mark avlagsnades och dit 93 000 m 3 grus kordes 
samt oster om Varkaus, dit 128 000 m 3 grus 
kordes och slutligen mellan Uleaborg och Tornea, 
dar man anvande 263 000 m 3 grus . Man fortsatte 
kontrollen av den mindre mangd betongsleepers, 
som 1962 p a prov utlagts mellan Riihimaki och 
Lahti och 70 000 nya betongsleepers b estalldes. 

Det m est betydande bland b yggena var Toijala 
stations- och posthu , om blev fardigt i sep 
tember. Byggnadens volym ar 18 700 m 3 och 
kostnaderna 2. 7 mmk. NA.gra gamla linjestatione
byggnader fornyades och renoverades grundligt. 
Av d essa rnA. namnas Haapamiiki och Punka
harju stationsbyggnader. 

D en automatiska linjeblockeringen blev fa rdig 
pa foljande strackor: Kouvola- Harju och Otava 
- Multamaki , varefter linjeblockeringen pa hela 
banavsnittet Kouv ola- Pieksamiiki ar automa
tisk. Fjarrstyrning m ellan Kouvola och St. 

Michel togs i bruk 1. 7. 1963. ReHistallverk togs 
i bruk i Ryttylii., Multamii.ki, Selanpiiii. och i 
Vuohij arvi. Linjeblockeringen blev fardig mellan 
Riihimaki- Mommila och L empaii1a- Tammer
fors. Man utvecklade och okade telekommuni
kationsforbindelser: vid a rets slut fann~ fern 
12-kanaliga (ingen okning frAn foregaende ar) 
fjorton 3·kanaliga (okning 4 st) och sjutton 
1-kanaliga (ingen okning) bii.rvA.gsfOrbindelser. 
Den sammanlagda lan gdon pA. barvagsforb indel
serrta var v id arets slu t 17 339 km; v id 1962 
a rs slut 15 572 km. U nder berii.ttelseA.ret installe
rades H els ingfors telexautomatcentral och 
anslutning till den tre 6-kanaliga och sjutton 
1-kanaliga barvagssystem samt 32 telexmaskiner 
pA. olika punkter av bannatet. L ii.ngden pa 
j ii.rnvii.garnas egna telexforbindelser var vid arets 
slut 6 788 km. Den sammanlagda langden fOr 
selektortelefonledningar var vid Arets lut 6 181 
km och antalet anslutningar var 1 276, mot
varand e s iffror vid slutet. av 1962 var 5 323 km 
och 1 006 anslntningar. 

Riksdagen andrade for ja rnvagens e lektrifie ring 
motiveringarna for punkt 11 i 1963 ars budget 
19 huvudklass, moment !:24 sA.lunda, att av det 
1 milj . stora anslaget for slutforing av planerings
arbetet for elek tr ifieringen fAr anvandas aven 
for att borja elektrifieringen. 

Vid Arets slnt var dragkraften s antal och f6r
andringar dii.ri foljande: 

1962 
st 

1963 
st 

Ok:ning eller 
miuskning 

st 

A.nglok ...................... . . ........ . ..... . .. . 639 
179 

23 
208 

57 

639 
diesellok . . .. . .............. . ......... . ......... . 201 + 22 
motorvagnar . ... . ... . .... . .......... . .......... . 23 
ralsbussar ...................... . .. . . . ... ' .. .... . 209 + 1 
rtilstraktorer ......... ... . . ... . .... .. . ........... . 75 + IS 

sammanlagt: 1 106 1 147 + 41 

Nyanskaffningar inom persontrafikens Yagn
park omfattade liksom forra A.ret endast r ii.lsbuss
materiel: 2 st 2 kl per onvagnar av serien 
Eiab, 2 st. sHipvagnar med konduktors - och 
postavdelning av FPoan seri n och 2 st i PFoab 
serien, de tvA. sistnamnda ii.r post- och telegraf
styrelsens vagnar. Av serie Not bl v 6 Rt fAng -

Tackta. 
vagnar 

vagnar i kommersiell trafik .. . . ..... 9 070 
vagnar for tjanstebehov • • •••••• 0 0 •• 624 

Summa: 9 694 

vagnar fii.rdiga. Antalet vagnar for d en kommet·
siella persontrafiken var vid arets slut 1 283 
och i d em fanns sammanlagt 65 633 platser, dA. 
motsvarande siffror vid foregliende A.rs slut var 
I 313 vagnar och 66 477 platser. 

Antalet vagnar i godsmaterielen var vid 
Arets slut: 

Oppna cis tern-
vagnar vagnar summa 

14 195 348 23 613 
3 082 88 3 794 

17 277 436 27 407 



I Rerien Gks blev 24 tackta vagnar, vilkas tak 
och ,·aggar kan oppnas, i sorien Hkk 934 oppna 
\'ar.,rnar och serien Ob 106 vagnar fiirdigo.. Dess
utom blev 29 st. privata cisternvagnar fardiga. 

Forradens bokforingsviirde i medeltal steg 
fran foregaende Ars 88. 7 mmk till 97. 2 mmk eller 
mecl niirmare I 0 °:0 • Orsaken hiirtill var den 
plikt, som alagts jiirnvagarna att halla ett an
marlmingsviirt stort sakerhetsforrad av fasta 
och flytande branslen, sparmateria1 rom. De i den 
niimnda summan ingaende bransle- och travaru
forn\dens bokforingsvarde i medeltal var 22.8 
mm.k e!ler 2. 8 mmk mera iin Ar 1963. Till lagren 
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skaffades varor for 184.9 mmk eller for 14 mmk 
mindre an foregaende Ar. 

4. Ekonomi och 1m·lffer. 

Driftkostnadernas nominella olming var 5. 8 % 
da avskrivningarna inte beaktas. Enar prisni
vans forandring var + 7 . 1 % sjonk driftkost
nadernas summa nagot i jamforelse med fore
gAende Ar. Meu avskrivningarna inberaknade 
steg driftkostnaderna . med 24. 5 mmk eller med 
6. 5 %. Inkomsterna daremot minskade med 
7 . 8 mmk och saledes uppstod ett underskott pa 
36 mmk, medan lmderskottet ar 1962 var 
3. 7 mmk. 

Tabell 3. Prisindex for jarnvagarnas driftkostnader 1 ) aren 1959-63 (1954 = 100) 

-P-ri-si_n_cl_ex-------------------7-1-9-59-~~-1-9_6_0_~1~19_6_1_~19~1963-
Personalkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
Dragkraftens briinsle 2) . • . . . . • . . • • • . . . • • . • . • . . . . . . . 90 
Underhiill av banan, byggnader och anliiggningar . . . . 124 
Undcrhall av transportmaterielen och arbetsmaskiner 126 
DiYerse utgifter 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-1 

Allman driftkostnadsindex I 131 

1 ) JnnehaJler inte avskrivningar 
2 ) Lokens och motorvagnarnas briinsle 

154 
90 

131 
131 
121 

135 

166 
91 

138 
137 
122 

144 

173 
86 

143 
141 
122 

148 

3) Jnneha!ler inte de fraktrabatter som boksforts som driftutgifter, men bl.a . bilarnas bransle 

188 
85 

153 
150 
124 

158 

II fiir
iindrings ~0 
1962/63 

-----
+8.7 
-1.2 
+7.0 
+6.4 
+1.6 

+6. 

Tabell 4. Jiirnvagarna~ driftkostnader. ittkomster och arsresnltat enligt bokforing for Aren 1959- 63 
milj oner mark 

Post 1959 l 1960 I 1961 1962 

I 
1963 

---

Personalkostnader ............................. . ... 176.05 185.67 202.58 216.43 

I 
236.21 

Dragkraftens briinsle 1 ) ................ . .......... . 31.4R 32.3H 29.98 26.4 4 23.34 
Underhall av banan, byggnader och anliiggningar . ... . . 3il.67 35.30 38.57 35.18 38.08 
Underball av transportmateriel och arbetsmaskiner .... 33.2:.! 37.14 39.65 44.23 I 45.31 
Diverse utgifter 2) .•....••.•...•..•.•.•.••••.....•. 25.1 v 31.19 29.92 35.85 

I 
35.9'1 

A vskrivningar ............. . ................. . .... 13.23 16.02 18.34 20.42 24.11 
---nTiitkostnaderna sammanlagt ...................... 1 312.7 5 337.70 359.04 378.55 I 403.0~ 

Inkom ter .................... . ......... . ......... I 308.85 344.56 356.86 374. 7 I 367.05 
Arsresultat ......... . .......... . ... .. . .......... ··I -3.90 +6.86 -2.18 - 3.G8 l - 35.97 . \ Lokcns och motorvaanarnas briinsle 

2) InnelHiller bl.a. bilarnas briinsle 

Personalomkostnaderna okade med 19. s mmk 
eller med 9. 2 %- Om inte strejl<;en i mars varit, 
skulle okningen ha varit knappa ll 010 • Da 
li:ineniviin steg m.ed ca 9 %, forklaras skillnaden 
darigenom att den personal, som ar i tjanst oeh 
den, som iir pensionerad nli.got okats. Dragkraf-

2 5768-66 

tens briinslekostnader minskad , proportionellt 
!ilea myckot som ar 1962, namligen 11.7 %- Av 
dessa var 1 % prissankning och reston en kvan
titatiY minslming; aven har fornams strejken. 
For banans och dess anlaggningars samt for 
transportmaterielen underhall anvandes 5 % 
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mera medel an 1962. Prisnivlm steg med 6. 7 %. 
sA att reellt anvandes mindre medel an foregliende 
Ar. A vskrivrungar enligt bokforingen steg med 
18 %; ar 1962 var okningen 11 %-

Inkomsterna fran persontrafiken minskade 
med 4. 4 %- Tarifferna hojdes den l. 7. 1963 sa, 
att enkelbiljettstariffen hojdes med 10 %
och manadsbiljetternas pris hojdes med 29 % 
Stegringen var i medeltal ca 12 %- Enar hoj
ningen tradde i kraft forst i borjan av juli, var 
prisnivans hojning under hela !ret ca 6 %
Godstrafikens inkomster minskade med endast 
l. o o/o. Tarifferna hojdes den l. 7. 1963 med ca 
5 %, sa att prisnivlms hojning under bela aret 
var ca 3 %, da strejken tas i beaktande. Da 
volymen oaktat strejken boll sig pA 1962 ars niva, 
men dA inkomsterna minskade, sjonk prisindexet 
med 2 %- Jarnvagarna hade saledes beviljat allt 
flere olilta rabatter for frakt. 

Den i den foregaende arsberattelsen forut
spAdda inverkan av statens forsamrade kassalage 
pA reducerade investeringar hos jarnvagarna 
synes ha borjat forverkligas. For nya jarn· 
vagsbyggnader anslog staten visserligen lika 
mycket medel ar 1962 som Ar 1963, men till 
investeringar pA fardiga banor fick man Ill: 1963 
21 mmk mindre. Denna tendens kommer syn
barligen att fortsatta, ty inom ramen for den 

i statshusht\llntngen i bruk tagna sk. finanspla
nering pA lAng sikt har man Yeterligen nu redan 
konstaterat, att statens lopande utgifter under 
de narmaste A.ren kommer att vaxa sa att sadana 
summor, som gavs under aren 1960- 62 inte 
kommer att racka till. Odesdigra kan foljderna 
harav bli for jarnvagarna, vilka aven redan 
annars nar man delat ut anslag for investering bar 
kommit i skuggan av vagtrafiken. Ar 1963 skulle 
ha uppvisat ett underskott aven utan strejken. 
Kostnadsstegringen i allmiinhet, men i synnerhet 
de svallande personalkostnaderna p.g.a. de 
allmanna lonefOrhojningarna har okat jarnvagens 
utgifter mycket snabbare an man med hjalp 
av rationalisering och andra atgarder kunnat 
tacka. Man mA inte heller glornma den pMrest
ning, som redan bannatets oandamAlsenlighet 
med sina mAnga litet trafikerade bandelar innebii.r. 
SAlunda borde det finnas alldeles tillrackhg 
motivering for av jarnvagsstyrelsen i flere am . 
manhang gjorda forslag betraffande ersattande 
eller minskande genom statsmedel av olika tyn
gande utgifter sAsom t.ex. en viss del av de 
oproportionerl1gt stora pensionsutgifterna, i synn
erhet som Adana fOrandringar i jiirnvagarnas 
budget, Yilka bestams av riksdagen, inte pa 
nAgot satt skulle pAverka statens kassalage. 

I. ALLM.ANNA FORVALTNINGEN. 

Administrativa fordelningen 
I enlighet med ministeriets for kommunika

tionsviisendet och allmanna arbetena beslut av 
den 18 juni 1963 anslots av jarnvagsbyggnaden 
Joensuu- Kovero-Herajarvi den 9.1 km langa 
bandelen Tuupovaara-Herajarvi till fardiga 
banor och oppnades for godstrafilt med ftula 
vagnslaster f.o.m. den 1 augusti 1963 samt aven 
for persontrafik raknat frAn den 1 oktober 1963, 
I administrativt och statistiskt hiinseende hor 
den natnnda band len till J oensuu trafikomrade, 
2. ekonomidistriktet, 12. bandistriktet, 8. maskin
distriktet 5. forn\dsdistriktet och 8. trafikdis
triktet. 

Ministeriet for kommunikationsvasendet och 
allmanna arb tena b slot den 5 novemb r 1963. 
att en 42. 1 km lang handel av banbygget Kauli
ranta-Kolari overlAtes for allmann interimistisk 
trafik i den utstrackning, som jarnvagsstyrel en 
bestiimmer f.o.m. 3 januari 1964. Bandelen bor 
i administrativt och sta,tistiskt han eend till 
Kemi trafikomrAde, 2. konomidistriktet, 8. 

bandistriktet, 6. maskindistriktet, 4 . forrAds
distriktet och 6. trafikdistriktet. 

Jarnvagsstyrelsen beslot flytta de pa bandelen 
Haapajarvi-Suolahti varande till 5. och 7. 
bandistriktet, 5. och 9. maskindistriktet, 3. och 
4. forradsdistriktet, och 5. och 9. trafikdistriktet, 
och 9. elektricitetsomrAdet samt till 3. och 4. 
signaldistriktet horande omrll.denas grans f.o .m. 
den l juni 1963 mellan Kumiseva och Muuras tra
fikplatser. 

A n d r i n g a v f o r v a J t n i n g s f o r o r d
ningen 

Genom forordning av den 20 juni 1963 (315/ 63) 
andrades forordningen angAende statsjarn
vagarnas fOrvaltning av den 21 december 1932 
(398/32) 5 § 2, 9 och 11 punkt, 14 § 1 moment 
3 punkt, 15 § 1 moment 2 pnnkt, 27 § 4 moment, 
41 §, 42 § 2 moment, 43 § 1 och 3 moment, 46 § 
1 moment 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 punkter samt 2 och 
3 moment, 48 § 2 moment 1 punkt och 81 §, 
samt genom forordning av den 13 d camber 1963 



(582/63) 31 § 3 moment 3 punkt, 43 § 1 moment, 
45 §, 46 ~ 1 moment 4 punkt, 49 § 7 moment, 50 § 
1 moment, 51 § l moment, 53 § 2 moment, 56 §, 
58 § 2 moment, 69 § 3 moment, 70 §, 80 § och 
82 § 2 moment samt upphavdes 48 § 3 moment. 

For att uppna konformitet med andra statliga 
ambetsverk och inrattningar var det enligt 
jarnvagsstyrelsen skal att andra linjeforvalt
ningssektionens namn till distrikt och den forra 
benamningen distrikt till omrade. Dessa namn
forandringar foranledde motsvarande andringar 
i fi:irvaltningsforordningen. Aven inrattandet av 
nya tjanster och indragandet av gamla samt 
antagandet av nya benamningar fororsakade 
flere forandringar forvaltningsforordningen. 
Enligt den lag, som gavs 1960 angaende tjanste
ma.anapension hade beviljandet av pension 
overflyttats pa statskontoret. Darfor andrades 
forvaltningsforordningens 5 § 9 och 11 punkt. 
Enar banavdelningens bantek:niska byra delades 
i tva olika byraer, i den bantekniska och den 
byggnadstek:niska byran, andrades samma for
ordnings 14 § 3 punkt. 

Jarnvagsforvaltningens 
arbetsordning 

Den 4 december 1963 andrades i jarnvags
forvaltningens arbetsordning de 15 och 16 
paragrafernas forsta styoken, 22 § och 26 § 18 
punkt samt tillfogades en ny paragraf 22 a §-
15 och 16 §:s andrmgar berodde darpa, att 
jarnvagsstyrelsens allmanna och juridiska byraers 
chefsposter andrades till bitradande direktors 
tjanster_ I den 22 § bestammes om vern som 
skall fungera som byrachef for den bantekniska 
byran, i 22 a § vern den byggnadstekniska byran 
och i den 26 § vern for den eltekniska byran, om 
byras uppdelning i divisioner och om byraernas 
uppgifter. 

Den sprakliga indelningen 
Efter det att statsradet med stod av den lag, 

som givits den 1 juni 1922 pa foredragning av 
justitieministern siidan som den ar i den 7 decem
ber givna lagan, pA grundval av den officiella 
statistiken bestamt, Yilka av landets tjanste
omrAden och sjalvstyrelseomriiden som under 
aren 1963-1972 bor betraktas som finsk-, SYensk-, 
eller tvasprakiga, gav ji:irnvagsstyrelsen den 28 
januari 1963 bestammelser om den spAkliga indel
ningen av de olika distrikten, trafikplatserna 
ooh mekaniska verkstaderna. 
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Arbetstiden 
Den 27 oktober 1963 tradde pA jarnvagarna nya 

tillampningsbestiimmeiSer angaende arbetstids
lagen i kraft, med vilka de motsvarande bes
ti:immelser, vilka giYits den 2 november 1954, 
ji.irnte enare tilli.igg di.irtill ersattes. Dessa bestam
melser tillampas pA de jarnvagstjanstemi:in, 
Yilkas arbetstid bestams enligt forordningen 
(938/46) om a•·betstidslagens tilli:impning pa 
innehavarna av offentliga tjanster eller befatt
ningar vid offentliga samfund och enligt foi·
ordningen (90/55) om arbetstidslagens tilli.impning 
pa tjansteman i arbetsledarstallning samt aven 
pa de arbetstagare, som tmderlyder arbetstid&
lagen och vilka iir i arbetsforhallande, sAvitt 
sd,lunda bestamts i kollektivavtal. 

An mal n i n g s k or t f o r p e r s o n- o c h 
adressregister 

For att fA en centrali erad registrering av vi sa 
personuppgifter samt postadresser togs pA stats
jarnvagarna frAn och med den 1 augusti 1963 
anmalningskort for person- och adressregister 
i bruk. 

Reg1ementen 
Reglementetfor undervisningsverksamheten 45 § 

6 tilHiggsbestamrnelse, gallande kompetensvill
koren for forare av banbil och rorliga arbets
maskiner, ii.ndrades av jarnvagsstyrelsen den 20 
februari 1963 samt den 27 februari till samrna 
reglemente bifogade tillagg rorande trafikanternas 
vaxlingspersonals kompetensvillkor. Den 6 no
vember 1963 stadfastes reglementet om kraven 
pA halsotillstand och tjansteduglighet att trada 
i kraft fran och med den 1 januari 1964. FrAn 
och med samma tidptmkt iir det den 13 april 1954 
befastade lakarundersokningsreglementet upp
havt, samt de diirtill senare gjorda tilliiggen 
ii.vensom reglementet om sjuk- och biilsovardcn 
2 § 1 stycket 10 ptmkt och 9 § 2 punkt och 10 §_ 
Samtidigt iindrades sistnamnda reglementes 2 § 
1 stycket 9 punkt, avensom bestammelsema om 
att bifoga lakarintyg till ansokningspapperen 
samt vissa punkter i ordersamlingens I del och i 
reglementet for undervisningsverksamheten sc.m 
her or dessa saker. 

Driftskommitteerna 
Efter det att statsjarnvagarnas linjeforvalt

nings sektioner forvandlats till distrikt andrad,•s 
namnen pa de sektionsdriftskommitteer, vilka fi ir
ordnats pa dessa orm·Aden, till driftskominitt<\r•· 
den 20 december 1963. 
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Skyddandet av fornlamningar 
Efter det att riksdagen den 17 juni 1963 stiftat 

en lag om fornminnen gav jarnvagsstyrelsen med 
anledning diirav den 4 september 1963 tillaggsbe
stiimmelser. som bor iaktt.agas av jiirnvagarna. 

Kommitteer 
Under Ar 1963 tillsatte jarnvagsstyrelsen 

kommitteor for att 
- utarbeta ett forslag till fOrnyande aY clet 

den 16 oktober 1930 giYna reglemente t. som 
beror antagandet av lokelclar- och yrkeselever 
till verkstacler och deras slwlning; 

- utarbeta specialbestammelser och anvis
ningar, enligt vilka i jiU·nyagarnas byggnader kan 
installeras flytgas- samt oljeeldningsaggregat och 
hur dessa skots; 

- studera mojlighoterna och att foreslA. At 
jarnvagsstyrelsen med anledning av den onskan 
som riksdagen den 3. 5. 1963 uttryckte att 
jarnvagarnas biltransporter mAtte organiseras 
pa det for ekonomin fordelaktigaste sattet' 

- Arligen under januari mAnad besluta, at 
vern den pokal, som Suomen Veturimiesten 
Liitto pA 100-Arsdagen overrackte at jarnvagarna, 
pA grund av det foregAende arets verksamhet eller 
resultat eller betydande bragd skall overlamnas 
tills nasta utdelningstillfiille; 

- behandla de saker, vilka namnes 
reglementet 30 § 2 stycket, som trader i kraft i 
borjan av Ar 1964 och beror halsotillstAnd
och tjansteduglighetskraven. 

Presstjansten 
Under berattelseAret har presstjansten skott 

pA normalt satt den informationsverksamhet, 
som tillkommer den .I Finlands television har 
under ifrAgavarande ar visats alltsomalit attc~ 

sAdana program, vilka behandlar jarnvagen och 
i vilkas utformning presstjansten pa ett eller 
annat satt har tagit del. Det mest omfattande 
programmet var ett informationsprogram, den 

27. 5., da televisionen sande ett 45 minuter langt 
dokumentiirprogram, son1 riktade sig enbart till 
att behandla jarnvagarna. 

Tesvisio sande tre ganger ett program rorande 
jarnvagen. Rundradion gjorde 17 utsandningar 
med jarnvagen som motiv. Under hela Arot har 
presstjansten planerat att effektivisera den inre 
informationsverksamh ten ytterligare. Foretagets 
personaltidning >> Yhtii.a matkaa>> har inte ur 
informationsverksamhetssynpunkt visat sig vara 
andaroatsenlig, vartill den distribuerades via 
arbetsplatsorna och i allmanhet inte alls nAdde 
hemmen. Jarnvagsstyrelsen beslOt ocksa att 
indraga denna· tidning samt att grunda en egen 
tidning for jarnvagsviisendet som tjiinstgor som 
personal - och nyhetstidning. Den nya tidningen 
fick namnet •>Rautatieuutiset* och dess prov
nummer utkom i november berattelsearet. Tid
ningen distribueras clirekt till hemmen genom 
postens fi:irmedling. 

Jarnvagsskydd 
Man har fortsatt inom ramen for anslagen med 

konstruktivt jarnvagsskydd. Av skydclsrummen 
frAn senaste krig (reservstationer) kuncle man 
istandsatta storsta delen och resten skall ocksll. 
istlindsattas. I samband med nybyggen bar nya 
skyddsrum blivit fardiga bl.a. i Toijala, Abo och 
Seinajo'<i. Inom ramen for anslagen har man 
fortsatt med att anskaffa olika skyddsredskap. 
Granskningen av skyddsplanerna har slutforts. 

Skolning av ledarpersonal for jarnvagsskyddet 
har fortsatts. Under tiden 12-20 mars anordna
des den 5. jarnvagsskyddschefskursen. I befolk
ningsskyddskursen i augusti deltog 3 represen
tanter for statsjarnvagarna. Diirtill bar personal 
frAn jarnvagarna deltagit i allmanna jarnvags
skyddskurser, vilka foranstaltats pa olika orter. 
Man har aven fortsatt med undorvisning i per
sonligt skydd, som ges i samband med forsta 
hjatpkurs. 

Antalet arenden behandlade i jarnvagsstyrelsen under 1963 

Avdelning, som foredragit arcndet Plenum Avdelnings-

I 
General- I Direktiir 8ummn 

sammnntriide direktoren ell•r l 
overdirPktorcn 

1062 11963 1962 I 1963 I 1962 1 1963 1962 I 1963 1962 I 1963 

Administrativa avdelningen •• 0 ••••• 2 5 416 377 52 57 5 097 4 770 5 567 5 209 
Ekonomi • . . . . . . . . 10 12 366 365 13 7 501 532 890 916 
Ban * ••• 0 •• • • 11 4 563 515 20 24 3112 3 210 3 706 3 753 
Makin >) ........ 11 11 194 170 45 21 2 901 2 832 3151 3 034 
Fomlds * ...... .. 1 2 696 639 24 41 1974 2 070 2 720 2 752 
Trafik t ........ 8 20 224 291 322 402 4 460 4 620 5 014 5 333 
Tariff • ........ - - 117 113 41 29 12 380 27 261 12 538 27 403 
J ii.rnviigsbyggnadsavdelningen ..... . - - 132 121 72 31 717 883 921 1035 

---
Summa I 54 1 2 708 1 2 591 1 589 1 612131142 146 178 134 507 149 435 
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Y1·kesundervisning arbet maskin samt 948 personer skolning 
forstahjiilp. 

Vid jiirnvagsinstitutet bolls under beriittelse
fu-et samma.nlagt 19 kurser for 691 elever. Diir· 
till fOranstaltades elmontorsexamina mec:.l 59 
deltagare. 

I maskindistrikten ordnades 3 universal· 
maskinkurser for 61 elever, atta maskinhjalps
kurser for 27 5 personer samt tre lokelclarkurser 
for sammanlagt. 53 elever. 

Bland ovrig skolningsverksamhet rnA niimnas, 
att i trafikdistrikten anordnacles 12 ny borjarkmser 
for 33 elever, kurser for inkasserare pA riilsbnssar 
for 243 deltagare. kompletterande skolning for 
tAgpersonal (kiinnedom om och bantering av 
internationella hiljetter) for 831 elever samt 
skolning i fjarrstyrning samt luftbromskur er i 
den utstriickning trafikbehovet forutsatter. 

Vid jiirnviigsinstitutet avlade sammanlagt 6 
personcr sprak~>xamina i engelska och tyska 
spd.ket samt en bokforingskurs avlades aY 3 
personer. I korrespondenskurser vid jiirnviigs
institutot deltog 3 studerande i sprAk och 24 
i bokforing. Vid brevinstituten ut,Ovadc 21 per
sonar sprAk tudier, tmdcr overvakning aY jiirn· 
viigsinstitutet och delvis bekostade av det. 

Ytterligare fick 240 till olika avclelningar 
horande elever skolning for forare av rorlig 

Deltagarna i jiirm·agsinstitutets kurser for
delacle sig enligt foljande: 

Forberedande forelasningsk urser for hogre trafik· 
ii.mbetscxamen •••• 0 ••••• 0 • •• • •••• • •••••• • •••••• 

Forberedande forelii.sningskurser for hogre am bets-
examen, maskin- o. forriidsavdelningen 0 •••••••••• 

umma: 

Trafikavdelningen: 
Hogre trafikk' 1rser .................... . .... . ..... 
Tariffavdclningens kurser •••••••••••• 0 •••••••••••• 

Forberedande trafikkurser ••• • ••••••••••• 0 ••••••••• 

Lagre trafikkurser •••••• • •••••••• •• •••••• 0 ••••••• 

Summa: 

Maskinavdelningen 
Lokforarkurser ............ . .............. . ...... . 
Vagnkarlskurser .................. . ...... . ....... . 

Summa: 

Kurser vid olika avdelningar: 
Administrativa. ekonomi·, ban- och banbyggn. avd. 

kurser............. . . . . . . .............. . ..... . 
Byggmiistarkurser . . .. .... . . ........ . ............ . 
Banvaktskurser . . ............................... . 
flignalmont.orskurser . .. ................ . ........ . . 

kun.er 

1 

1 
2 

kurser 

2 
1 
1 

2 

6 

2 
1 

3 

2 
2 

Forrltdsmadtarkurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Grundskurs i forrAdsforvaltn. 

Summa: 
Sammanlagt: 

1 

8 
19 

kJasser 

1 

1 

2 

klaf"lser 

4 
1 
2 
4 

11 

3 
1 

4 

1 
2 

2 
1 
1 
1 

8 
25 

elever 

27 

14 

41 

elever 

123 
7 

66 
142 

338 

107 
30 

137 

22 
35 
48 
24 
24 
22 

175 
691 

kYinn1. 

25 

14 

39 

man!. 

116 

60 
142 

318 

107 
30 

137 

3 
35 
48 
24 
24 
22 

156 
650 

1118111. 

2 

2 

kvinnl. 

7 
7 
6 

20 

19 

19 
41 
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Intradesexamina anordnades for 745 personer, 
vilka sokte till Higre trafikkurser, till kurser for 
lokforare och vagnkarlar. 

P sy kotekniska laboratoriet 

VerksamhetsAret kan ur laboratoriets synpunkt 
betraktas som tamligen normalt. Testningsverk
samheten bar inte varit fullt sA livaktig som 
under de foregaende sarskilt livaktiga Aren, 
och i samma mAn har man kunnat rikta nAgot 
mera uppmarksamhet pA att foretaga grundut
redningar. Man har ocksA lyckats stabilisera 
laboratoriepersonalens stallning, dess apparatur 
och metoder. 

Inga stora fOriindringar har skett i trukturen 
hos den grupp provpersoner, som undersokts. 
Antalet undersokta, som sokte in till Hyvinge 
mekaniska verkstad var kannbart mindre, vilket 
beror pA, att eleverna frAn tvA kurser togs bland 
depaernas tidigare undersokta lokmannaprak
tikanter, utan uttagningsprov. En ny grupp 
bildade ADB-konstruktorerna, vilkas uttagnings
prov mAste planeras frAn forsta borjan. Som 
grund anviindes de erfarenheter, som man fAtt 
ay motsvarande uppgifter frAn Institutet fOr 
Arbetshygien. IBM och Valintakoe Oy, och den 
provserie, som bygger pt\ dem har enligt de 
forsta, visserligen alldelos preliminara uppgif
terna. visat, sig vara tillfredstallando. Granserna 
mellan verkstadsskolornas lokmannaelever, de
paernas lokmannapraktikanter och . erviceman
nen verkar fortfarande nt\got oklara och foror
sakar alltjamt fragor, som ger rum for tolkning. 

Som en ny verksamhetsform inom testnings
arbetet kan namnas tolkandet av tidigare prov
resultat med sikte pA nya mt\1. Detta gjordes 
i ganska stor utstrackning redan da man sokte 
ADB-konstruktorer, da man systematiskt for
sokte uppskatta den i fraga varande lamplig
heten hos personer, vilka redan deltagit i prov 
for trafikelever, pt\ grundval av deras tidigare 
provresultat. om uppenbart rationella maste 
man betrakta sadana striivanden till ett allsidigt 
utnyttjande av provresultaten. Under berattelse
aret har man i ganska stor utstrackning utfort 
forprov, vilka behovs for utvecklandet av nya 
metoder. Huvudmalet har varit att utveckla 
frAgeformuHir angliende installningen till arbetet, 
och som forsokspersoner till do forforsok som ar 
nodvandiga har yrkesskolan i Riihinaki nejden 
och Guldsmedsskolan viinligen stallt sina elever 
till disposition. vilka frAn laboratoriets sirla sett 
narmast lampar sig som forprovspopulationer. 

Forproven har givit lovande resultat och utveck
landet av metoderna fortsatter i mAn av mojlig
het. Kontrollen av metodernas kompetens har 
effektiverats. Analys av vagnsreparatorens yrke 
har slutfOrts. Man har iiven under verksamhetsAret 
stadigt kunnat fora framat det under arbete 
varande klarlaggandet av de psykiska faktorer, 
som spelar in vid disposition for olycksfall. Den 
utforda grundutredningen ar till sitt arbetsom
fang och sin grundlighet betydande, men dess 
resultat har blivit nagot lmappa. Detta beror 
narmast pa det i ooh for sig gladjande faktumet, 
att aven sma olyckor, som drabbar arbetaren 
blir i de undersokta grupperna - verkstads
arbetarna, arbetarna pa banavdelningen - sA 
fa, att inte ens en statistik, som forts under 
tio ar ger mojligheter till en langt gaende analys. 

SAsom mAl for de ovriga planerings- och for
beredningsatgarder, vilka utforts i laboratoriet 
bar allmant sagt varit aktivering och effektivering 
av VR :s ansttillningsverksamhet. I derma mening 
har man uttalat sig om informationsbroschyrer 
och om en kortfilm om jiirnvagsyrken, gjort 
forslag om effektivering av alia skeden i elevur
valet for verkstadsskolorna, planerat klarlaggan
det av orsakerna till ovannarnnda skolors elevers 
avgang och forberett instruktionsverksamhet inom 
>)huset>). Ministeriets for kommunikationsviisendet 
och allmanna arbeten yrkesvagledningsbyra, 
om sorjer for den statliga yrkesvaglednings

verksamheten har hari givit laboratoriet en 
synnerligen Yardefull hjalp. I princip har man 
faststallt konferensprogrammet fOr representan
terna for Hyvinge och Fredriksberg verkstads
skolor, for representanterna for elevgranskning 
och laboratoriet. 

Som en ny verksamhetsform under berattelse
Aret kan man betrakta ibruktagandet av refe
renstillfallen av anskaffad yrkeslitteratur, vilka 
hAllits sa vitt mojligt en gang i veckan. Efter 
det att den nya »snappningsanordningem blivit 
Hirdig 1..mder verksamhetsaret har man kunnat 
stalla At sidan det sista i laboratoriets anvandning 
varande provredskapet. Sasom det nu ar torde 
laboratoriets redskap vara modernare och 
mAngsidigare an i nagot annat foretag pA samma 
omrA.cle i vart land. 

L a m p l i g h e t s f o r s k n i n g s
verksamhet och forprov 

I laboratoriet har under verksamhetsAret 938 
personer undersokts. vilka fordelar sig i grupper 
sAsom fOijer: 
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1. Lokman 
Maskinsektionernas lokmannaelever och serviceman ................ ......... . . ...... . 321 

159 
77 
35 

9 

Lokmannaelever i Hyvinge verkstadsskola ............ . ..... . . . .................. . . . 
Yrkeselever i Fredriksbergs verkstadsskola ...... . . . .. ... .... . . ... . ................. . 
Praktikanter i Pieksamaki vagnsreparationsverkstad ..... . ............ . ..... . .. .... . . 
Man, utbildade for anviindning av lyftkranar i Kuopio verkstad ............ .. . . .... . 

2. Trafikavdelningen 
Trafikelever ................ . .................................... . ........ . ...... . 62 

89 Sokande till kond uktOrskurser 

3 . Ovriga grupper 
ADB-konstruktorer 
Tariffavdelningens kontorselever .. .. ...... ..... ............................. ... .. . . 

48 
25 

7 
106 

Av overHLkaren insanda ldiniska fall ................. .. ................. . . . . . ..... . 
Medelst forprov undersokt~ .. .. ................. . .... . ....... . ...... ..... ... . . .. . . . 

Redskap och bibliotek 
Under verksamhetsA.ret blev den hos Hyvinge 

verkstad bestiillda >>snappningsanordningen>> far
dig, vars anvandningsmojligheter man genast 
borjade undersoka. Behovet av nya forsoksanord
ningar ar inte uppenbart just nu. 

Arbet8studier och diirmed sammanhiingande ra
tionaliseringsverksamhet 

Bas f jr forskningsarbetet har varit den verk
samhetsplanering, som uppgjordes vid Arets 
borjan. Forskningsverksamheten, som riktar sig 
pt\ trafikskotseln har allt mera inriktats pa att 
klarlagga allmanna, hela bannatet berorande 
frA.gor. Undersolrningarnas huvudmal har 
fraga om underhiUlningsarbetena varit utvecklan
det aY arbetsmetoderna makadamiserings
arbetet och utredning av frAgor, som beror 
impregnering av sliprar. Vid depaerna har 
huvudvikten vid undersolrningarna lagts vid 
undersol,ningar rorande motormaterielens ser
vice och i huvudverkstadcrna vid undersok
ningar rorande metoder och tid samt Yid organi
sationsfragor, som beror framstallandet av rorlig 
materiel. Standardiseringsarbetet bar friimst rik
tat sig pa utarbetandet av grundstandarder. 
PA. kontorrationaliseringens omrade bor man 
anse det som ett betydande resultat, att man 
oYergAtt ti ll centraliserad loneutrakning och till 
arbetsplanering pA ban- och jarnvagsbyggnads
aYdelningarna. Bland undersokningarna av all
mann karaktii.r ar den undersokning. v ilken 
r iktat sig pa linjofOrvaltningens organisation 
och indelningen i distrikt. MA.nga ay undersol<-

Summa: 938 

ningarna har gett anledning till nyanordningar 
och lett till en tillfallig eller omedelbar inbespar
ning av omkomstnaderna. Forslmingstelrniskt 
har for undersolmingarna svarat niirmast forsk
ningspersonalen vid organisationsbyran, verksta
derna och distrikten . Dartill har flere under-
okningar foretagits i samarbete med olika 

expert- och ledningsinstanser. I de~ foljande en 
utredning om utforda undersokningar pa basen 
av olika verksamhetsgrenar. 

Undersokningar 
fiksskotseln 

rorande t r a-

Den systematiska undersokning rorande ban
niitets linjetrafikplatser, som paborjades senaste 
ar, har fortgatt. Under Aret har undersokningen 
riktat sig inalles pA 2.54 trafikplatser pA det 3, 4, 
7, 8 och 9 trafikdi triktets ornrade. Under
sokningen, som klarlagger arbetets natur pa 
trafikplatsen och orsakerna till bernanningen, 
ger en grund inte endast for de Mgarder, vilka 
foranledas av omedelbara kostnadsbesparingar, 
utan aven for en langre gaende trafik - och 
skyddsanordningsplanering. 

Enar mangden arbetskraft, sorn behovs vid 
varje arbetspunkt ar beroende av vaxlingen i 
trafiken, har man undersokt tidsatgfmgen per 
arbetsmangd. Under berattelsearet har sadan 
normmatningstmdersokning huvudsak fore
tagits i fraga om behandlingen av avgaende gods 
i godsexpeditionsarbetet. Till undersolrningen om 
godsexped.itionsarbetet har slutit sig aven utred
ningen om kostnaderna enl. olika organisationsal
ternativ. Av ovriga undersokningar rnA. namnas 
de tids- och metodundersokningar, rorande 
biljetternas debitteringssystem, vilka utforts pa 
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Helsingfors station, samt undersokningar rorande 
den vii.xlande efterfragan under olika tid r pa 
resebiljetter. 

Expeditionernas organisering 
o c h n y a by g g n ad e r. 

For placeringen av datamm~kinsbyt·An och av 
andra organ, vilka star i intirnt samarbete med 
den, har man utarbotat altornerande forslag. 
Man har gjort m.odellCir till on grundt~·p av 
stationsbyggnad pa minclre stat ioner. l),l.rtill 
har man gjort upp ett program for byggandet 
av en ny stationsbyggnad, som skall byggas i 
S iniijoki. Man har utfort undersokningar an
gA.ende omorganisation av vissa stationsbyggna· 
ders arbetsutrymmen bl.a. i Kemijiirvi, Joonsuu, 
Vammala, Bjorneborg, Utajiirvi och i Muhos. 
I Helsingfors har man utrett anviindningon av 
utrymmen i stations- och styrelsebyggnaden 
samt anvandningen av Helsingfors gjutet•i f.d. 
byggnader. 

Undersokningar rorande banan 
och bangardarna 

Atgarderna och arbetsundersokningarna har 
friimst riktat sig pa att utveckla arbetsplanerings
verksamheten och den dartill anslutna centrali
serade loneutrakningen, som efter att en langr e 
tid ha varit fiiremal for behandling, i slutet av 
verksamhet>Aret allmiint togs i bruk i bandistrik
ten oC'h pa stationerna. 

Man ha.r utfort undersokningar angaende 
sliprarnas impregnering samt, atgangen av 
impregneringsamne. For att jamfora kostnaderna 
har man raknat ut sjalvkostnadspriset i VR:s 
impregnering inrattningar . Pa basen av tmder
sokningar rorande sliprarnas impregneringspro
cess har man i samarbete med travarubyrA.erna 
fornyat impregneringsnormerna. Man utarbetade 
p laner och skisser fOr de borrningsinriittningar 
for sliprat·, vilka skall forliigga till Haapamaki 
och St. Michels impregneringsverk. Bland andra 
undersokningar och annan verksamhet kan 
namnas de undersokningar, som gjorts for att 
rationalisera bandistriktens metall- och tra
arbeten samt Iagerverksamheten, planerna pa 
att ytterligare utveokla transport· ooh lastnings
vagnsparken for Umga raler och u n der 
sokningar, vilka klarlagger befa tningsanord 
ningarnas arbetsresultat. Man uppgjorde p laner 
pa att spranga berg pa olika hall av bannatet. 
Man undersokte maskinell bortskaffning av sno 
pa stora bangArdar, och man gjorde motsvarande 

kostnadskalkyler. I samarbete med do andra 
nordiska Htnderna studerade man utrotancJet. 
av ogras och snltrskog med olika kemiska meclcl. 
Man provade nya gifter pa bandelarna OriYesi
Jarnsankoski ooh llyvinge- Hango. 

V e r k s t ii d e r n. a, d e p a r e p a r a t i o n S· 

v o r k s t a d e r n a o c h m a s k i n d i s t· 
rikt n. 

I huvndverkstadcrna bat· foremdlen for arbets
undersoknin.garna huvud:;ak:ligast varit vagn.s· 
reparations- och Ya!!fisbyggnadsarbeten samt 
rationaliseringen aY lokreparationsverksambeten 
samt definiering av ackorden. Bland de arbets
unclersokningar och rationaliseringsatgiirder, 
vilka foretagits i olika Yerkstader, rnA namnas, 
at.t i Fredriksbergs verkstad huvudvikten har 
lagts vid organisationen av frarnstalln.ingen av 
personYagnar i stalkonstruktion samt av olika 
nya typ r av cisternvagnar och vid definiering n 
av ackordon, vicl utvecklandet av arbetsmeto
derna och vid konstruktionen av arb tsredskap. 
Ytterligar bor man bland huvudstravandena 
naruna de atgiirder, som riktat sig mot Gks-, 
Mas-, Hkk- och Ome-vagnarna. A de undersok
ningar, som ut.forts i Hyvinge verkstad mA 
niimnas en metodnndersokning rorande arbeten 
i jarngjuteriet samt anglt.ende ntveoklingen av 
arbetsmangden p olika avdeln.ingar och under
sokningar, v:ilka beror utrymmesanvandningen. 
I Abo verkstad har man pa olika avdelningar 
utfOrt tids- och metodunder olmingar amt 
gjort arbetsgangs- och ntrymmesanvandnin.gs
projekt. Man har utvecklat de kontroll-, arbet . 
bestammelse- och ackordkort, som anvands i 
samband med reparationsarbeten av motor- och 
slapvagnar, man bar samlat, kontrollerat och 
omgrupperat samt forenhetligat aokordprisen. 
I Vasa verkstad har man borjat tillampa de 
ackorclpriser, som tages for reparation av anglok, 
vill<a undersokts i Knopio verkstad, pa for 
hallandena i Vasa verkstad. Man bar foretagit 
tids - och metodundersokningar angaende repa· 
ration av Veto-Ju si och plattformtraktorer. 
Vad betriiJfar UleAborgs verkstad konstatera , 
att man har gjort upp en preliminiir plan om 
att omorganisera arbetsma kinerna pA den rna • 
kinella bearbetningsavdelningen, samt om fOr
flyttning och behandl ing av vagnshjulsatset·, som 
skall bearbetas maskinellt. For doppningmal
ning har man planerat en storre doppningsbassang 
med tillhorande avrinnings· och torkbord. Man 
bar aven utfOrt tidsundersokningar och orduat 
med nya transportvagar for att mojliggora 



trucktransporter. I Kuopio verkstad har man 
foretagit undersolmingar i buvudsak angAende 
arbetsgrupper pA de sk filaravdelningarna samt 
pll. smideri- ocb travaruavdelningarna. Man bar 
tagit i bruk nya ackordtider for ca 250 arbeten. 
PA basen av utforda metodundersokningar har 
man bl.a. forenat arbetsgrupper. Arum rnA 
namnas, att man bar omorganiserat de arbetsut
rummen, som behovs for reparation av luft
pumpar ocb for upplagring av reservdelar ocb 
vidare har man foretagit forflyttning av vissa 
arbetspatser. I Pieksamiiki verkstad inledde 
under berattelseAret en arbetsberedningsbyrA 
sin verksamhet. Tack vare organisationen av de i. 
reparation befintliga vagnarna kunde deras 
omloppstid forkortas och deras antal minsl,as 
Man bar aven omorganiserat forkontrollen av 
arbetet pA travaruavdelningen samt arbets
distributionen. Medelst tidsundersokningar har 
man faststallt ackordtider for andrings- ocb 
reparationsarbeten pA vagnar. Man har planerat 
ocb gjort fardig en reservdelsforteckning over 
Hk-vagnen. 

I maskindistrikten har huvudvikten vid under 
sokningarna lagts pA undersokningar angAende 
motormatcrielens underhAll. SA.ledes utfOrdes pA 
UleAborgs depa undersokningar angAende om 
organisationen av motormaterielens underht\Jl 
med tanke pA placeringen av loken i Sv-12 serien, 
och man planerade att borja med centraliserad 
underhAll pA Kouvola depAn. I Tammerfors har 
man fortsatt med omorganisationen av motor
materielens service. Man har pA nagra trafik
platser undersokt bebovet av vagnskarlspersonal 
och uppvii.rmningskarlar samt bemanningsbe
hovet i rangeringslok pA vissa ba.navsnitt. Man 
har ocksA vid behov studerat och granskat lok
mannens forberedelse- och avslutningstider. 

Forraden 
PA Kajana impregneringsinrattning bar borr

ningen av sliprar ocb fastskruvande av dessa i 
tmderlaggsplattor varit foremal for forskning. 
For bestiimmandet av ackordarbeten har man 
utfort undersokningar angAende impregnerings
inrattningens arbete. Man utarbetade en plan 
for fornyande av Helsingfors lagers lagerperso
nals socials. utrymmen. Under arbete iir for
fiirdigandet av vanmomenklaturens delar an
gAende universalartiklar. 

Standardiseringen 
Standa.rdiseringsarbetet bar fortfarande framst 

koncentrerat sig pA utarbetandet av grundstan-

3 5768-66 
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darder ocb att hAllas pA tidens nivA. I fraga om 
fasta konstruktioner har man aven utvecklat 
kvalitetsstanda.rdiseringen. Man bar liven kun
nat beframja VR:s standardiseringsarbete sA
lunda, att man i vissa fall rekommenderat an
viindandet av utomstAende standarder ocb 
skaffat dem At vederborande. Man har doltagit 
i det utomstAende standardiseringsarbetet i 
synnerhet inom ramen fOr UIC, TES ( tiftelsen 
for te lmikens framja.nde) och kommitten for 
tryckkarl. Under beriittelsearet har sammanlagt 
29 standarder faststiillts, varav 9 nya och av 
vilka 10 ersatter forAldrade standard. Flere 
andra standard har varit under forbcredelse . 
Friimmande standardblad och publikationer har 
under ar 1963 i 317 exemplar tillstallts veder
borande instanser. 

Ovrig verksamhet 
Undersokningarna ocb utredningarna angAende 

linjeforvaltningen och distriktindelningen, av 
vilka stortsta delen gjordes redan nnder fore
gAende verksamhetsAr, slutfordes ocb memorialet 
blev fii.rdigt. I undersolmingarna kom man till 
det resultat, att den skedda utvecklingen i 
sAval trafik- som i bandels- ocb annat banseende 
forutsatter, att forandringar foretages i linjefor
valtningens organisation och i distriktfordel
ningen. I memorialet har man gjort ett konkret 
forslag om dem, med beaktande av overgAngs
skedena. 

KunskapsnivAn och sAlunda iiven iindamAl
senlig skolning fu av anmarkningsvard betydelse 
sAviil vid skotseln av de lopande arendena som 
i utvecklingsverksamheten. Darfor utarbetade 
man ett memorial, i vilket lades stor vikt i 
synnerhet vid granskandet av kraven pA trafikam
betsmiinnens utbildningsnivA och vid organi
serandet av forandrade och i framtiden allt mer 
foranderliga uppgifter, som fOrutsatter jarnvags
undervisning. 

Rationaliseringspersonalen synnerhet vid 
organisationsbyran har deltagit i planerings
arbetet, som beror den automatiska databehand
lingen. Man har fortsatt behandlingen av den 
planerade nya integrerade internationella frakt
sedeln pA nordisk nivA. Talrika utlAtanden, som 
beror rationaliseringsfrAgor har avgetts och man 
har deltagit i varierande kominittearbete. 

Man granskade alltsomallt 1 107 blanketter 
och andra tryckaJster. A v dessa korrigerades 
213, 138 fornyades och 24 kasserades. Man 
utarbetade 77 nya blanketter och 322 avdrag 
liistes. 100 n a initiativ har under berat.telso-
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aret anliint. 150 initiativ slutbehandlades och 
av dem belonades 36. 

ADB-Planeringsarbetet 
Jiirnvagsstyrelsen utftirdade i sin . krivel e 

nr 324/83, 11. l. 1963 direktiv om att utfora 
planeringsarbete angaende automatisk databe
handling (ADB) pa jarnvagarna. I forordningarna 
bestii.mde man, att foljande arbetsgrupper skulle 
bildas, vilkas arbetsfordolning ar foljande: grupp 
1 loneutriikning och ovrig betalning'rorelse, 
grupp 2 bokforing, grupp 3 sta.tistiker utarbetade 
pa olika grundbe tandsdelar, grupp 4 rutin i 
utskrivandet av fraktsedlar, grupp 5 lagerbok
foring och grupp 6 vetenskaplig-tekniska anpass
ningar (operation analys). Till ledare for plane
ringsarbetet utnamnde jarnvagsstyrelsen vicl 
sidan om hans eget arbete, bitriidande direktoren 
Arvo Kauppinen, och till chef for arbetsgrupperna 
tog jarnvagsstyrel en kamrer J. Halttunen, 
forrAclschef P . Siljamo och magister K . Franssila. 
Allt omallt fanns det vid arets slut i ADB:s 
planeringsorgan 18 heltidsanstiillda personer. 
I uppgifter, som hanfor sig till planeringsarbetet 
har ytterligare kontorschef V. Velander fran 
organisationsbyran deltagit. Man har iiven vid 
behov viint sig till andra, som hor till organi
sationsbyrans personal. 

Valet av personal for arbetsgrttpporna verkstall
des huvudsakligen i borjan av 1\ret. Samtidigt 
organiserade gruppernas verksa1nhet, startade 
man specialskolning av personer och borjade med 
det egentliga planering arbetet betraffande vilket 
foljande rna namnas: ystemplaneringen for 
utraknande av tillaggsarvoden blev fardig och 
en del darav programmerades redan. Maskin
behandlingen av den centraliserade li:ineberak
ning, som tagits i bnlk pa ban- och jarnvags
byggnaclsavdelningarna planeradell och i saken 
utarbet.ades ott memorial. 

Vid sidan av jarnvagsstyrelsens nrsprung
ligen fast.stallda program har ott per onal
register, som blev aktuellt i samband mort det 
nya postning attet fardigstallts med tanke pa 
datamaskin (magnetband). Detta register kom
mer man att begagna sig av vid utarbetande av 
personalstatistik samt som bas for det fullstandiga 
personah·egister, som senare skall utarbetas. 
Vid arets slut fick man fardigt r gistrets sys
templanering for postningsdatas del. I det 
arbete, som klarlagger lonesystemens andamAl
. enlighet har man m\l.tt skisseringsskedet i frAga 

om nya lonesystem, forman och innehAllet av det 
resultatmaterial, som betjaner kostnadsobser
vationen har planerats och man bar studerat 
mojligheten att automatisera ADB-matnings
materialets registreringsautomatperforeringsans
lutning i samband med registreringen. Sam
tidigt har man studerat bAde inhernska och 
en del utlandska lager-ADB-tilliimpningar och 
utarbetat output- (resultat-) listmodeller med 
sikte pA skotseln av lagerarenden. 

Betraffande statistiska planlaggningsuppgifter 
har man utfort systemplanering, programmering 
och programtestning over arbetskraften anvand
ningsstatistik SAsom horande till per onalcen
tralregistret har man fardigstiillt ett system over 
per onalens antal- och flyttning tatistik och 
programmeringen har pliborjats. Undersolmingar 
angAende fraktsedelrutinen gjordes pA kontroll
byrAn och pl\1. trafikplatserna. Dartill har man 
undersokt mojligheterna att forenkla utriik
ningen av fraktkostnaderna. 

Definieringen av den behovliga datamaskins
installationen utfordes under berattelsetl..ret en
ligt den forpliktel , som ja1·nvagsstyrelsen givit. 
UtlAtandet. som kravt ett tamligen vidlyftigt 
utredningsarbete, avgavs at finansministeriets 
organisationsavdelnings ADB -grupp betraffande 
frAgor, som hanfor sig till skotsehl av person
och lonefrAgor. Overgangen till automatisk 
databehandling kommer i st,or utstrackning 
att fodindra byrAuppgifternas karaktar och 
antal. Detta inverkar pa inrattningens inre 
organisation och pA anvandningen a,- personal. 
For den skull tmdersokte man vilka organisato
riE:ka foriindringar som vore pa sin plats att gora 
av denna orsak, och vilka andra reformer, ,;om 
beror centralforvaltningens organisation. det Yore 
pA sin plats att forv rkliga i det sammanhanget. 

Man gjorcle olika alterneranrle forslag angltende 
forHiggandet av databyr{m och vissa organ, , om 
intimt sammanbanger med den. Man striivacle 
huvudsakligast till att forliigga de namnd·t 
organen hll det ambets- och affarshus, som skall 
byggas vid Brunnsgatan 6. 

Fr.o.m. borjan av oktober anvandes fi:irsvars
vasondets datamaskiner for testning av program, 
for skohling av personal och vid handlaggandet, 
av vissa lopande arbeten 10 timmar varje mAnad. 

nder hela verksamhetsperioden holl man i viss 
utstriickning pA med specialskolning av Adana, 
som skoter om ADB-planeringsarbetet. 
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II. BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR. 

Riilsbyte 

Forn andet av riilsen pa bandelen Riihimaki
Kouvola med 54 kg raler fortsatte och arbetet 
fortskred anda fram till Uu ikyla. Pa det sodra 
sparet utbyttes rals pa en stracka av 32. 1 km och 
pa det norra 42.3 km. Pa bangardarna lamnades 
dock annu gammal 43 kg ri:ils. Utbytet av 30 kg 
rals till 54 kg som p!\borjat foregaende ar pA 
striickorna Seinajoki-Vasa och Joensuu- Var
kaus b lev slutfort. Strackornas liingd var 38. 3 km 
och 80.2 km, des utom byttes pi\ flere bang!U·dar 
ocksli riilsen pa det forsta sidospAret. Pa strii.ckan 
Abo-Toijala utbyttes 30 kg rals till 54 kg mellan 
Aura-Mellilii. pa en lii.ngd av 17. 1 km. Ett nytt 
ralsbytesarbetsfalt var banstrackan Uleaborg
Laurila. Har paborjade man bytet av 30 kg 
riils t.ill 54 kg ri.Hs norrut fran Uleaborg och 
kom fram till Laurila. Bytet omfattade 101. 6 km 
spAr, men man liimnade arbetet pa Olhava, 
Kuivaniemi, Simo och K emi bangardar outfort. 
A v utbyten t ill 54 kg riils kan ii.nnu namnas det 
utforda bytet fran Pieksamii.ki soderut 8. o km 
och pa kustbanan mellan Masaby och Inga, 
8.3 km. 

Pa strackan mellan Laurila-Liedakkala ut
byttes 30 kg riiler mot nya 43 kg raler och 
utbytet fortsatte sedan pll. den del som var 
skenlagd med 25 kg raler ii.nda till '£ervola. Bytet 
omfattade sammanlagt 32 km spAr, av vilka 27. 7 
km belades med ny riils. Sa=anlagt utfordes 
byte till ny rals pA 382. 1 km varav 54 kg ralsens 
andel var 354. 4 km. Vid A.rets slut fann pa 
huvudsparen l 205 km eller 20.8 % 54 l<g raler. 
Pa grWld av skenbrott avlagsnade fran banan 
l 461 skenor. 

Makadamiseringen centraliserades huvudsak
ligen till samma bandelar dfu' ralsbytet utfOrdes. 
Salw1da fortsatte makadamiseringen pa bada 
spAren pa Riihimaki-Kouvola banan pa strackan 
mellan Jarvelfi--Uusikyla pa en langd av 62.5 km. 
Pa Vasa-banan makadamiserades striickan Ylis
taro-Vasa eller 50. 7 km. Med borjan norrom 
Uleaborg makadamiserades, med Wldantag av 
Haukipudas och Ii bangardar, en stracka av 
35.1 km eller iinda till Olhava. Forutom ovan 
uppraknade makadamiseringar , diir grusbadden 
var normal, utfordes ofullstandig makadami-

sering bl.a. pa bandelarna Abo- Loimaa och 
Joensuu-Varkaus, pa den forra 22.1 km och pa 
den senare 81.3 km. ammanlagt okade langden 
pa makadamiserad bana under aret med 341.1lrm 
och vid arets slut fanns fardig eller halvfiirdig 
makadamiserad bana 1 999. 2 km eller 34. 5 '}<> 
av huvudspArliingden. 695 000 m 3 makadam 
anviindes. 

Broar 

I samband med fi:irbi:ittringsarbeten pa banau 
monterades stalbetongbroar och forbattrades 
trummorna pa banstriickorna Fredriksberg
Karis, Toijala-Abo, Seinii.joki-Vasa och Kuo
pio-Idensalmi. Pa Kuusankosld industrispar 
blev banbron over Kymmene ruv vid Pessankoski 
fardig, den bestAr av t r e 27 meters p latspann 
och ett 50 meters kor verks pann. Det kan 
nii.mnas att detta korsverkssoann a r det for ta 
av detta slag i vart land. 

13 vagtunnelbroar blev f&-diga, nii.mligen vid 
Muukk:o, Kantala, Suonenjoki, Knopio, Onttola, 
Brahe tad, Kolho, Kiehuva, Tolsa, Vehmainen 
och tre for Kuusankoski industrispar. I Abo 
byggdes over bangarden en bro for fotgangare. 
6 X 45 m:s spann. Av de i gang varande bro
byggnadsarbetena kan namnas jiirnvagsbron 
over Ulealv i Uleaborg, dar det svaga 100 m:H 
korsverksspannet ersii.tts 1ned tva 50 m:s kors
verksspann och vagporten i Boxbacka Yat'>l 

fundament, landfiisten och pelare haller pa att. 
bli fardiga. 

Byggnader 

I Arots husbyggnadsprogram ingick endaf<t. 
ett husbygge, nii.mligen det i Haukipudas byggrla 
enfamiljs-huset av trii.. I Tuira utvidgades ett 
bostadshus med en liigenhet, i Kainuunmiiki med 
tva samt i SjWldeA, Korso, Astmta, Hutt.nla, 
Vesanka och Inha rued ett extra rum. For att 
forbiittra bostadsforhlillandena byggdes bl.a. 
6 bastur, av vilka speciellt kan ntimnas den 
i Mantyluoto som a.r avsedd for gemensam an
vandning som bastu- och tviittinrattning. 

I Idensalmi byggdes for depans arbetare en 
tvil.vanings socialbyggnad med en volym aY 

3 870m3 • Byggnaden ii.r av sten och den byggdes 
pll. entreprenad till en kostnad av 505 000 ml<-
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For banavdelningens arbetare byggdes en sooial
vard byggnad i Pibtipudas ooh i Imatra. De ar 
av tra ooh volymen ar 690 rna resp. 404 ms. 

Stations- ooh posthuset i Toijala, vars bygg
nadsarbeten paborjades i december 1961, blev 
fardigt under berattelsearet i september. Bygg
naden, som byggdes av byggnadsfirman Arvonen 
Oy i Abo, har en volym av 18 700 m 3 , dess 
sa=anlagda areal ar 3 070 m 2 ooh kostnaderna 
steg till 2 745 000 mk. I byggnaden ingar aven 
tvA bostadslagenheter. I Masaby byggdes en sta
tionsbyggnad av 522 m 3 ooh i Nohkua en platt
formbyggnad. Betydande grundreparationsar
beten utfordes i Haapamaki stationsbyggnad. 

Det i Kaipiainen grundade skensvetseriet med 
efterbehandlingsanlaggning ooh rengoringsinratt
ning, med en sammanlagd volym om 3 230 m 3 

blev fardiga ooh man borjade bygga inrattningens 
sooialbyggnad. Byggnadsarbetena pA Seinajoki 
depas r parations- ooh sooialbyggnad nAdde av
slutningsskedet ooh Abo forradsbyggnad kom un
der vattentak. Byggnadsarbetena pA Viinikka 
motorlokstall pAborjades i Tammerfors ooh vih·
meoentralen kom under vattentak samt social
ooh reparationshallen till grundlaggningsskedet. 
PA det av Helsingfors stad arrenderade omrAdet 
i Alphyddan dar bergsskydd for teleanlaggningar 
skall byggas, utfordes de nodvandiga berg -
sprangningsar betena. 

Inlosning av i01·domrdden 

For utforande av banutratningar och utvid
gande av bangardar maste aven under beriittelse
Aret jordomrAden inlosas. For det forstnamnda 
behovet inlostes bl.a. i Kilo 2. 7 ha, i Siuro 2. 2 ha, 
i Suontee 0. 4 ha ooh i Parola 0. s ha. For bangards
utvidgningar Ater inlostes i Sydiinmaa 2. s ha 
och i Inkeroinen l. 5 ha. I Riibimaki inlostes 4. 5 

ha. for avstja.lpningsplats. 

Bangdrdar, banutriitningar, lastningsomrdden 
och plattfor·mer 

Av bangArdsutvidgningar och andringsarbeten 
pA sparniitet kan namnas foljande arbetspunkter: 
Tavastehus dar man vid sidan om jordskarnings
o.grusarbeten utforde skenlaggning pA ca 7 km; 
Bjorneborg dar man foregAende A.r pAborjade 
spArnatets utvidgning, som nu fortsattes med 
spikning av spAr pA ca 4 km; Kouvo1a dar arbe
ten utfordes pA sAviil person- som rangeringsban-

gArden; Pieksamaki dar man i sodra andan av 
ba.ngArden utforde regleringar som fordrades 
for ett nytt infartsspAr och Uimaharju som fick 
tva nya lastningsspAr. 

SpArutriitningarna pA kustbanan, vid Kilo 
och Rodbrott, skenlades fardigt. Man pAborjade 
jordskarningarna fOr den s.k. Esbo utratningen. 
Banutratningen mellan Billnas ooh Skuru blev 
fardig och omfattade aven en 349 m:s tunnel. 
Oppnandet av banan for trafik lamnades dock 
till foljande Ar. Pa strackan Kulju- Saaksjarvi 
banutratning flyttades 138 000 m 3 jord samt 
kordes 22 000 m 3 grus for isolerings- och mellan
fyllning. Utratningen pA strackan Siitama
Orivesi, om gjorts for dubbelspAr, fick man i 
sAdant arbetsskede, att makadamiseringen kunde 
paborjas. Pa Bjorneborgsbanan fortsattes ar
betena pa utratningsarbetsplatserna i Vibnus
jarvi, Heinoo, Kiikka och Riste. Utratningarna 
vid Vihnusjarvi och Kiikka ar redan delvis 
kenlagda och makadamiserade. Pa Savolax

banan fortsattes banutratningsarbetena pA 
strackan Partaharju-Ha.apakoski, dar Mykanmaki 
utratning samt olika punkter pa strackorna 
Pitkalahti-Toivola och Nerkoo-Soinlahti blev 
fardiga ifraga om jordskarnings- och terrasserings
arbeten. 

Pa banstraokan St. Michel-Pieksamaki fort
sattes grundforbattringsarbetena bl.a. genom 
att avlagsna 37 000 m 3 tjalbunden jord och 
genom att kora 93 000m3 grus for att fornya 
grusbeliiggningen. Motsvarande arbeten fort
sattes likasA pA Karelska banan frAn Varkaus 
osterut samt pA banstrackan UleAborg-TorneA. 
Den anvanda grusmangden var 128 000 resp. 
263 000 ms. 

I Hyvinge permanentbelades stationsplanen 
och plattformen i riktning mot Hango, samman
lagt 6 050 m 2 , och i Tavastehus 2 800 m 2 av 
stationsplanen. I Lappo och Nohkua byggdes 
personplattformer, i Tornea en 92 m omlast
ningsplattform av betong samt bl.a. i Bjarna, 
Lyly, Epila, Niinimaa, Jakobstad och Vuohi
jarvi godsplattformer. 

Dubbelspdr och nya bandelar 

PA kustbanan fortsatte arbetena pA dubbel
spAret mellan Alberga-Kyrkslii.tt och man fick 
strackorna Alberga-Grankulla trafikabla den 
14.6 samt Masaby-Kyrkslatt den 16.10. Strao
kornas langd ar reap. 4. 9 och 7. 9 km och sken
laggningen 54 kg rals. Strackan ar nu med 



undantag fOr avsnittet Esbo-Masaby, dubbel
spA.rig anda till Kyrkslti.tt. 

Till avdelningen ansli:its den sk. utratnings
banan, skenlagd med 54 kg rii.ler och makadami
serad, Luumaki- Villmanstrand, vars Iangel ii.r 
27.2 krn. 

Signal- och sakerhetsanltiggningar 

Reliistallverk togs i bruk pll. Ryttyla, Multa
maki, Selanpaa och Vuohijarvi trafikplatser, 
varuti:iver utfOrdes betydande kompletteringar 
pa motsvarande anlaggningar i Kyrkslatt, Oitti, 
Harju, Mantyharju och Vuolinko. 

Automatisk linjeblockering togs i bruk pa 
banstrackorna Kouvolar-Harju och Otavar
Multamaki, sA. att bela bandelen Kouvolar
Pieksamaki nu har automatisk linjeblockering 
i funktion. Likasil. blev linjeblockering fardig 
mellan Riihimaki- Mo=ila och Lempaala
Tammerfors. PA. strackan Kouvolar-St. Michel 
togs sakerhetsinrattningarnas fjarrstyrning i bruk 
den l. 7. 1963. 

PA. 30 planlwrsningar blev ljus- och ljudvar
ningsanlaggningar fiirdiga. Av dessa bar hittils 
vid fyra funnits vagbommar. Vid tvA. plankors
ningar monterades fi:irutom !jus- och ljudvar
ningsanlaggning aven halvbo=ar. 

Bangardsma.s/.,'"inerier och -anlaggningar 

I Villmanstrand monterades ett 22 m vandbord 
och i Nyslott elektrifierades vandbordet. PA. 
Hyvinge forrAds omrade monterades tvA. 20 000 
liters oljecisterner och i Heinola pil.borjade man 
monteringsarbetena pi\ en 33 000 liters olje
cistern. Pa olika bang!rdar restes sammanlagt 
10 stralkastarmaster. 

An.skaffning av a1·betsmaskiner 

Avdelningens arbetsmaskinpark uti:ikades ge
nom anskaffning fr!n Sovjetunionen mad en 
dieselelektrisk spArlyftare med 15 tons lyft
kapacitet, en automatisk spA.rlyftare och stopp
ningsmaskin frAn Schweiz, 10 latta maskiner 
for stoppning och 8 banvagnar av inhemsk 
tillverkning. Bilparken utokades mad tre last
och fern paketbilar. som inkoptes. 

21 

Triidgardsverksamheten 

Vintern var en av Arhundradets kallaste. Dll. 
praktiskt taget det under bela vintern inte toade 
forblev det tamligen tjocka snotacket lost. 
Fastan det annu under april mAnads borjan var 
mycket kallt kom vAren dock sa snabbt, att man 
redan i slutet av mll.naden i landets sod.ra delar 
kunde paborja trii.dgardsarbetet. Sarskilt for 
grupprosorna var vintern forodande och Astad
kom forlu t av 3 000 blo=or enl. berakning. 
VA.ren var varm och vArfrosterna kom forst i 
medlet av juni. Senso=arn var form!nlig, 
hasten niistan ovanligt varm. Blomrabatterna 
var vackra i allmanhet andra till oktober. Marken 
var nastan bela december snofri och man kunde 
iUunda. utfora rojningsarbete i parkerna. anda till 

arsskiftet. Antalet trafikplatser med planteringar 
utokades med fyra, dli Lappvik, Orimattila, 
Leteensuo och Riippa fick sina forsta plan
teringar. Det fanns vid lirets slut 536 trafik
platser med planteringar och 920 med parkom
rliden. 

Ar 1963 var triidgA.rdsinrattningens 90:nde 
verksamhetsar och dll. det dessutom var den nya 
centraltradgA.rdens forsta, sA. anordnades dar 
den 27 maj invigningsfest av den nya anlii.gg
ningen. Forsaljning av produkter fortsatte for
utom i Centraltrii.dgA.rden aven i Kouvola och 
UleA.bm·gs plantskolor. Forsaljningens brutto
varde steg till 11 820,04 mk. ForegA.ende Ar var 
motsvarande summa 5 255,6 mk. 

B1·obyggnadssektionen uppgjorde ar 1963 sam
manlagt 424 ritningar for 126 olika arbeten. 

Normalritningar enligt belastningsschemat 1-
48 uppgjordes for foljande svetsade sM.lspann: 

38 meters fackverksbro, lag korbana 
9 meters plA.tbro, hog korbana 

Ritningar for sM.lbetongkonstruktioner utfor
des for 11 vagtunnlar och 7 viadukter samt 5 
jarnvagsbroar, sammanlagt 99 ritningar. 45 
ritningar for brolock sa.mt for reparation av broar 
och tru=or uppgjordes. 35 forberedande 
forslag till broar gjordes. Sammanlagt 211 
konstruktionsritningar for hubyggnader uppgjor
des. De viktigaste konstruktionsritningarna i 
denna grupp var diesellokstallet och vagnsverk 
staden i Tammerfors, svetsanlaggningen i Kai
piainen, telefoncentralen i Alphyddan, lager
byggnaden i .Abo m.fl. 
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Av firmor och privatpersoner gjorda ansok
ningar betraffande anliiggningar p~ jtirnvagens 
omrAde granF'kades och gavs ut!Mande om: 

lnaftledningskorsningar .............. . 
vatten- och adoppsledningar ......... . 
broar .......... . ................... . 
diverse andra anlaggningar ........... . 

38 st 
30 st 

3 st 
9 st 

Dessutom utarbetades an kaffnings- och entre
prenadfi.irfragningsutkast, utla,tanden om anbud 
samt kontraktfi.irslag . 

Byggnadsarbetena pa berongbroar och andra 
betongkonstruktioner i.ivervakades pa olika delar 
av bannatet. Tillverkningen av et~lbroar och 
stralkastartorn overva){ades och leveranserna 
mottogs vid olika verkstacler. Bland de vikti
gaste av dessa kan namnas Pessako,;l{i och Hapa
koski jarnvagsbroar pa Kuusankoski industri
bana, Uletilvs och Simojoki fackverksbroar samt 
fotgangarbron over Abo bangiird. 

Rangdrdsektionen. AY de behandlade tirendona 
var J 32 egentliga bangardsfr~gor, som berordo 
utvidgning cller ombyggnad av sAvtil storre som 
mindre bangthdar. Bland de stOrsta kan namnas 
Helsingfors- Fredriksberg. Kouvola, Riihimtiki 
och Pioksarr,aki . 

Arendon rorande grundforbattring av banorna 
forekom till ett antal av 60. Dessa berorde ban
utratnin~<ar, ombalansering och byggande aY 
dnbbelspAr. 

19 sparforslag for ovri11:a statsinrattningar, 
stiider ooh kommuner behandlades, samt 70 
sparforslag for privata firmor . I den senare 
gruppen ll:an namnas byggnads-, utvidgnings 
och andringsforslagen fOr Hautaruukki Oy, Oy 
Wilhelm Schauman Ab, Enso-Gut7oit Oy, Tam
pella Oy, Oy Kaukas Ab. SOK, OTK och 
Kesko Oy. 

Stadsplanarendenas an tal var 107, berorande 
stads- och byggnadsplaner for ett flertal sttider, 
kopingar och landskommuner. 

UtlAtanden bar givits om 53 av vag- och vatten
byggnadsstyrelsen uppgjorda forslag, varjiimte 
86 iirenden rorande mindre gator, vtigar. last
ninJ?;Somr.\den och plankorsningar behandlats. 

Expropriation och agobyten har behandlats i 
108 arenden samt. utarrendering av omrAden och 
givande aY byggnadstillstll.nd i 51 iirenden. 
Byggnadsiirendena an tal vru· 107, varav storsta 
delen bororde byggnadernas placering. Vatten
och avloppsledningar samt avloppsdiken be
handlades i 41 arenden, broar och trummor i 

32, person- och last.ningsplattformer i 27 samt 
luftlednings- och kabelkorsningar i 54 arenden. 

Sakel·hets- och andra tekniska anltiggningar 
bebandlades i 55 iironden. Till donna grupp har 
raknats bl.a. vagnsvagar, rangerbromsar och 
gabaritmatt, samt plaoering av stralkastartorn 
och oljecisterner. 

I 22 iirenden behandlades privatagda anliigg
ningar av olika slag, sAsom lyftkranar, transpor
torer, vagar 11'1-m. 

7 brev och skrivelser rorande flygkartltiggning 
uppgjordes, porsonaliircndenas antal var 16 och 
slutligen behandlades 99 iirenden av varierande 
art, sAsom tomtinctelning, styckningslov, kemp
lettering av kartor samt matet•ielfragor. 

Forutom ovtonnii.mnda har Sl'ktionen ut.fort 
kartlaggnings-, utpAlnings- och avvagningsar
beten, skott overlii.ggningarna betraffande flyg
kartlaggningen samt handhaft diverse rAdgivande 
och overvakningsuppgifter. 

Vid husbyggnads8ektionen uppgjordes huvud
ritningar for 38 nybyggnader, sammanlagt 130 
ritningar. Bland de byggnader som byggdes kan 
ntimnas socialbyggnaden vid Kaipiainen sken
svetsningsanltiggning, vagnsreparationsverksta
clen vid Tammerfors- Viinikka, bergsskyddet i 
Alphyddan i Helsingfors, Ammiinsaari radhu>'~ 
for fyra familjor, bastur, ekonomibyggnader, bo
stadsbyggnader, forrad m. m. clyl. 

For de under byggnad varande hnsen har 
gjorts arbets-, special- och detaljritningar ·amt 
arbetsbeskrivningar. De storre byggnaderna har 
planerats delvis med barande tegelvii.ggar, delvis 
med stalbetongstomme. Som fasadmatorial bar 
anvii.nts aluminium-, stal- eller mincritplatar, 
renmurat tegel eller kalkrappning, kall{tegel eller 
Leca-tegel, botongelement. De mindre bygg
naderna har planerats att byggas a,- trii.. 27 
tillaggsbyggnader planerades. A" dessa utgjord€'s 
de viktigaste av lokstall. banvaktsstugor. 
socialbyggnader, mAnga godsstationer m . fl. 
Dessutom gjordes sammanlagt 110 iindrings
ritningar for iildre byggnader. Liksom under 
tidigare Ar har i Helsingfors administrations
och stationsbyggnad och tiven pa Abo station 
utforts omorganisations- och betydande repa
rationsarbeten. En del gamla busstationer har 
grundligt fornyats och reparerats. Pa manga 
trafikplatser har biljettforsiiljnings- och post
betjiiningsdiskarna fornyat samt ord.nats utrym
men for relastallverk. Centralvtirme, 'i\'C och 
badrnm har planerats bade i station&- och bo
stadsby!<gnader. 



Dessutom har hnsbyggnadssektionen over
vakat inredningsarbetena pA nya och fornyade 
vagnar ·amt utarbetat den inre och yttre form
givningen och farasattningen for de nya vagnarna, 
Ioken och Uigsatt n. 

Bland planeringar som annu icke erhallit 
byggnadstillstand ar de mest betydant Pieksa
maki vagnsverlu tad, haltpnnktbyggnaderna for 
SavonJinna- Kauppatori och i Kilo, lokstallet i 
Villmanstrand, motortagens , ervicehall i Fred
riksberg, hiilsovA.rdscentralerna i J yviish.-yUi, och 
Riihimiiki, godsstationerna i Imatra, Varkaus, 

ockenbacka och Borga m.fl. 

Vid sektionen for si:ikerhetsanliiggningar har 
uppgjorts projekt till nybyggnad och kemp
lettering av 108 sakerhetsanlaggningar samt 40 
varn.i.ngsanliiggningar for plankorsningar. Des u
tom har 49 andra si.gnaltekniska arenden behand
la.ts. 

For sakerhetsanliiggningarnas anviidning upp
gjordes 110 med tillhorande planritning forsedda 
specialinstruktioner av vilka 35 for kontrollas
foneglingsanordningar och 20 for lju - och ljud
varningsanlaggningar. 

, ektion n overvakade i tekniskt avseende 
byggandet av samtliga sakerhet anlaggningar och 
utarl.,ctad(, for dessa 386 specialritningar samt 
226 for stallverksskyl tar erforrler!iga ritningar. 
41 nya. allmiinna konRtruktionsritningar regist
rerad s. Dessutom ombesorjde soktionen be -
tallning. granskning och mottagning av all 
stallverksapparatur och vikti.gare specialmaterial 
bAde till arbetsplatsorna och till pecialforradet. 

Spcirsektionen har under beriittel eliret behand
lat ca. 430 spartekniska arenden, vilka rorde 
konstrnktion och anskaffning av spardelar och 
vaxlar. makadam.isering och p!\rgranskni.ng, 
ralssn.'>tsning. sparmaterielens forslitning samt 
olika transportmojligheter. Omarbetandet. av 
de bantekniska normerna och rlirektiven har 
fortsatts. 

Under !ret uppgjordes .·ammanlagt ca. 160 
ritningar. Darjamte gran kades makadamise
ringsprofiler for olika bandelar till en langd av 
314 km. Om fOreslagna banutratningar gavs 
24 utlatanrlen. 

Uranskningsmiitnin12:ar utfordes med . par
granskningsbilen pa hela bannatet, sammanlagt 
6 450 km. ektionens arbetsgrupper kontroll
matte dessutom pa linjen 74 kurvor, med en 
sammanlagd liingcl pa 45 km. Resultaten behand
lades pi\ kontoret. 
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Fran ovjetunionen hyrdes for tiden 2.-
23.12. 1963 p!rmatnings- och defektoskop
vagnar. Sektionen deltog i unclersolmingsarbetena 
med de sa. Med sparmatningsvagnen granskades 
banans skick pa foljande strackor: Helsingfors
Abo, Helsingfor - Riibimaki - Tarnmerfors 
Seinajoki - Ylivieska- Ulooborg, Riil1imald 
Kouvola- Vainikkala, Lunmiiki- Villmanstrand 
- lmatra. Kouvola - Kotka - Fredrikshamn, 
Kouvola-Pieksamaki-Kuopio och Jyvaskyla
Pieksamaki-Varkaus, sammanlagt 2 085 km. 
Med defektoskopvagnen understiktes ral lagg
ningen pa bandelarna: Esbo-Abo, Helsingfors
Riihimaki- Tavastehus, Riihimaki- Lahti., u
sikyla- Kouvola, Bjorneberg - Tammerfors
Haapamaki- Lappo, Kouvola- Kotka, Luumii.ki 
-Vainikkala, Jyvaskyla- Pieksiimaki och Kou
vola-Pieksamaki-Kuopio, sammanlagt 1 429 
km. Vid granskningen observerades 431 farliga 
fel pa riilerna . 

Overvakningen av forsok ptl.ret med betong
sliprar pa strackan Ri.ihimiiki-Lahtis, vilket 
anlades Ar 1962, fortsatte . Under berattelseliret 
be talldes pa grundval av utforda tekniska 
utredningar 20 000 st VR 101-betongsliprar och 
50 000 st B 63-betongsliprar. Tillverkningen av 
de forstnamnda inledde 23. 9. 1963. 

Pa sektionens fOrsorg overvakades pa bannatet 
utforda gassvet ning arbeten, om omfattade 
110 skarvar, 170 forslitnings- och valsningsfel 
samt reparation av 1 420 ralsandar och 7 50 
korsningar. Hardning av riilsiindar overvakades 
pli banstrackorna Tammerfors- Suinula, Bjorne
borg- Mantyluoto, Laurila--Koskenkyla och 
Kouvola- Luumaki- Imatra sammanlagt 130 
km och ca 11 500 hardningar. Med term it 
svetsade 6 320 skarvar och des a arbeten 
utfordes i l. bandistriktet pA strackan Malm
Kervo, i 2. bandi triktet Hyving Riihimaki. 
i 3. bandistriktet Abo- Aura .. i 4. bandistriktet 
Tammerfors- Suinula, i 5. bandistriktet Vilp
pula--Haapamaki, i 6. bandistriktet Seinajoki
Va a samt i 9. ba.ndistriktet Luumaki-Vili
Jnanstrand. 

Granskning och mottagning av sparmateriel 
och viixlar har utforts saval vid jiirnvagens 
egna som vid privata verkstader . Darjamte 
har sektionen svetsningsingenjor deltagit 
monteringsarbetena vid riilssvetsanlaggningen i 
Kaipiainen. 

Sektionens personal har deltagit i UIC:s 
verksamhet. 
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Geotekniska sektionen utford under Ar 1963 
markundersokningar pA 134 olika plats r. Diirvid 
gjorde~ 8 356 provborrningar med sammanlagt 
djup av 49 610 m. J och for laboratorieunder
sokningar togs 2 175 jordprov fran 180 olika 
punkter. Dessutom undersoktes i laboratoriet 
20 grus- och 201 makadamprov. PA grund av de 
gjorda undersokningarna uppjordes 253 rit
ningar. Undersokningar betraffande jarnvags
bankarna stabilitet och utforande utgjorde den 
mest beaktansviirda delen av avdelningens 
undersokningsobjekt. Klarlaggande undersok
ningar betriiffande jarnvagsbankarnas stabilitet 
foretogs pA sammanlagt 56 platser, bl.a. pi\ 
bandelarna Toby-Vasa, kogbole--Koski och 
HlUnppila - Loiroaa. Med sikt pA jarnvags
bankarnas forfiirdigande utfOrdes sammanlagt 
29 grundundersokningar pi\ olika banbyggen 
Mojligheten for banutratning klarlades pi\. 8 
bandelar, bl.a. Mankala- Koria. Hillosensalmi
Voikoski, Leropiial .. SaaksjiirYi och Boback
Masaby. 

19 viigportar och vagbroar undersoktes, av 
vilka 5 berorde Parikkala-Onkaroo banbygge. 
16 undersokningar betraffande grundliiggning av 
broar over vattendrag utfordes, av vilka 8 
berorde olika banbyggen. Dessutoro undersoktes 

23 trumplatser. GrundliiggningsforhAllandena 
for ny- och tillbyggnader undersoktes pi\. 11 
platser pA Atgiird av geotekniska sektionen. 
Vatt nfor orjningsmojligheterna klarlades pi\. 5 
orter och grusomrA.den undersoktes pi\ 9 orter. 

PI\ grundval av undersokningarna avgavs 
ut1atanden om byggnaders, broars o.a. byggens 
grundliiggning, banvallars utforande och for
stiirkning iivensom tunnlars forstiirk.ning. Till 
sektionens aligganden horde aven att granska 
makadamprofiler rued beaktande av tjii1en och 
stabilitet avensom kontroll av sparmakadamets 
kvalitet och bergens lamplighet i och for fram
stiillning av spArmakadam. Utll\tanden berorande 
makademiseringsprofiler och makadaroforfiir
digande bildade huvuddelen av de utom de 
egentliga markundersokningarna givna 138 ut-
11\tandena. Geotelmiska sektionen utforde tmder 
aret undersokningar rorande ballastsiffran pa 
bandelarna Hyvinge--Karis, Tammerfors-Sei
najoki, Laurila-Rovaniemi, Kouvola-Pieksii
maki och Lahti-Lovisa. 

Undersokningar betriiffande betongkubers 
kompressionshA.llfasthet overfordes i borjan av 
februari frl\n brobyggnadsavdelningen till geo
tekniska sektionens Aligganden. 

III. JARNVAGSBYGGNADER. 

Under 1\r 1963 fortsatte arbetena pA Suolahti
Haapajarvi, Kauliranta-Kola.ri, Joensuu-Ko
vero - Herajiirvi, Luumiiki - Villmanstrand, 
Ta.mmerfors-Parkano- Seiniijoki och Parikkala 
-Onkamo jiirnviigsbyggnader och iindrings
arbetena pi\. Jyviiskylii.- uolahti banan sarot 
paborjades arbetena pA bandelen Herajiirvi
llomantsi. 

Medlen anviindes och arbeten utforde pi\ 
ovanniimnda, under jiirnvagsbyggnadsavde1-
ningen lydande, arbetsplatser enligt foljande: 

Suolahti- H aapajarvi jarnviigabyggnad 

PA denna 1 71 km lAnga bana, vars byggande 
beslots i enlighet med lagen av den 20 april 
1934 angA.ende jarnvagsbyggnader for aren 
1934--1938, sattes arbetena igang mot slutet av 
Ar 1938. Banan har oppnats for trafik och over
IA.tits till banavdelningen redan under fore
gAende ar. 

Under Ar 1963 utfordes en del pi\. halft blivna 
arbeten. Arbetena avslutades den 30 juni 1963 

for banbyggnadsavdelningens del. Banavdel
ning n bar diirefter utfort en del avslutnings
arbeten frarost for avliigsnande av oliigenheter 
pA grund av tjale. 

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

Egentliga anslag: 

Saldo frAn 1962 19 Ht. I: 25 ... 
Beviljat for 1963 19 Ht. I: 21 

Overfor t till banvd.anviindn. 

I jarnv. byggn.avd.anvandn ..... . 
anvant under A,r 1963 ......... . 

Sa1do till ar 1964 ............. . 

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

1 472 227,03 
686 245,00 

2 158 472,03 
1 050 000,00 

1 108 472,03 
1 034 672,49 

73 799,54 

Terra sse rings arb e ten och ballast
transporter har utforts under Ar 1963 samt sedan 
jiirnviigsbyggnaden paborjades, i foljande om
fattni.ng: 



Arbetets art 

----------------------------------
T errasseringsarbeten: 

Rojning av banomnide . . ............................ . 
GraVTring av avloppsdiken ... .. ........ . .. .... . .... . . . 
J ord fnln diken till ban karna . . .. . . .. .. ...... ..... .. . 

• ~ ~ i upplii-ggning ......... . ...... . ...... . 
• ~ skarningar i uppliiggning .................. . . 

Flyllningsjord till bankarna ..................... . .... . 
Spriingning av sido- och avloppsdiken .... ............ . 

» av banskiirningar och grusmur ........ . ... . 
Forstiirlrning av b!Lukunder!aoo .. : . ..... . ............. . 

todje- och kii-gelmur ..... . ......... .. . . ............ . 
tenrevetering ... .. ..... ..... .... ... ........... .. ... . 

!Hull-, torv- och grusbeklii.dning ...................... . 
Driinering . ........ . . ... ...... . .. ... . ....... . ....... . 

tenka tning ......... .. .............. . .... . . .. . .... . 

0 verbyggnaden: 
Ballastering for skenliiggning . . ...... . .. ... ... .... ... . 
Balla t med tag for normalbana . ..... . .............. . 
~lakadamisering ........ . ........ .. ......... .... . .... . 

lr 1963 

mii.ngd 

440m3 

1174 • 

325 ~ 

7m 

J kostnad mk 

819,24 
2194,48 

10 0 ,21 
15 701,81 

4 805,38 
400,00 

4,08 
46,02 

1 553,03 
1 065,47 
2 290,71 

138,64 

mlingd lren 
1934-1963 
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124 843 rna 
117 455 t 
240 772 • 

1 895 816 • 
313 000 • 

2 236147 • 
14158 • 

402 533 • 
33 698 • 
13 546m2 

797 981 $ 

8855m 
11256m8 

24 405 • 
630 442 • 

12 173 3 

T erra-sseringsarbetena hat frtimst utgjorts av 
rensning av diken och r evetering av slanter . 

() v e r b y g g n a d e n. Murkna. bansyllar ut
byttes mot impregnerade syllar. 

Vag a r o c h p 1 an e ring a r. Vid Kor
pinen utfordes flyttning av agovagen. Mindre 
vaga.rbeten utfordes ock 11. a.nnorstades. 

pi nii.rnnda stracka reveterings-, dih."''lings· och 
balla teringsarbeten, mellan Pello-Kolari ge· 
nomskarnings -, terrasserings- och makadami 
seringsarbeten samt pli. Kolari-Akfisjoki ban· 
stracka rojning av banomradet. 

Husby g g n ad e r. I tradikbyggnader ut
fOrdes e1arbeten och i bostadsbyggnader inred
ningsarbete. Dessutom har nya brunnar byggts. 

Kauliranta- Kolari banbyggnad 

Byggande t av den 124 km 11\nga. banan Kauli
ranta- Kolari bes1ots den 23 december 1959. 
Efter det riksda.gen beviljat ans1ag for Ar 1959 
och statsradet den 23 december 1959 beviljat 
sys el attningsmede1 pAborjade byggnadsarbe
tena samma Ar i december. tatsrlidet fast
stii.llde de sutom den 3 oktober 1963 den 17. 7 6 km 
1Anga strackan i riktning frAn Kolari till gransen 
for Akasjoki kalkstensomrAde via Niesa. Banans 
total a byggnadslangd ii.r sAlunda 14 L 7 6 km. 

Under Ar 1963 har de huvudsakliga arbetena 
pa banbyggnaden utgjorts av gravning av diken, 
utforande av banskiirningar, korande av till
laggsjord och spikning av pArsamtuppforandeav 
tvA viadukter och en banbro. For att fA igAng 
trafiken mellan Kaulll·anta och Pello utforde 

4 5768-66 

Med1ens anvandning 

Egentliga anslag 

Saldo fran 1962 19 Rt. I: 25 176 216,28 
Beviljat for 1963 19 Rt. I: 21 . . 2 500 000,00 

2 676 216,28 
Anvant under 1963 . . . . . . . . . . . . 2 311 454,29 

Saldo till 1964. . . . . . . . . . . . . . . . . 364 761,99 

Sysselsattningsmedel: 

Beviljat for 1963 19. Rt. VI: 1 .. 
llnvant Ar 1963 ....... . . .... . . 

Rest ........... .. .. ..... . .. . . . 

Utforda arbeten 

2 900 000,00 
2 900 000,00 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n och bana t
transporter bar under 1963 och sedan banbygg
naden paborjats utforts i foljande utstrackning: 
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Arbetcts art Ar 1963 

mangd 

l 'er rasseringsa-rbelen: 
Rojning av banomnl de ............ ..... .... . .. . .. .. . . 

17134m8 

2 326 >) 

Gravning av avloppsdiken ........ . . ..... . .. . . . .... . . . 
Jord fn'in diken t ill bankarna ...... . ... . .. . .. .. .... . . . 

• i upplaggning .. . . . . .......... . ..... . . 48 893 >) 

skiirningar ti ll b<lnkarna ... . ..... ... ....... . 5 858 
>> • >> i uppliiggning ............. . .. . .. . 41636 

159 615 & 

7 010 & 

Fyllning jord till bankarnu, .. . ....... ... .. . .. . .. . . ... . . 
prangning aY sido- och avloppsdiken .. . ..... ... ..... . 

• av ban karningu,r ocb grusmur ...... . ..... . 
Forstarkning av bankunderlag ...... ... ..... . . .. . ... . . 
Stodje- oc h kiigelmur ... . . . . . .... . ... .. . ... .. .. .. . .. . 1 793 * 1 632m2 

I kostnad mk 

18 248,77 
68 648,04 

6 525,06 
178 879,92 

31371,53 
136 545,62 
939 005,43 

58 057,03 
16 065,27 
80 672,51 
3 113,25 

mangd aren 
1959-1963 

63 69 m3 

4 208 * 
272 090 >) 

454 891 II 

252 640 ~ 
1135 810 >) 

3 246 • 
29 323 >) 

33 738 * 1909 m 
1 340m3 

Stenrevetering ....... . . ......... ... . .. .. . .. . ........ . 
Mull- , ~01'\'- och grusbekliidning ... . .......... . . ...... · 1 
Dranermg .. ... . .. ............ ... ..... . .. .. . . ...... . . 
Stenkastning .. .... . . . .. .. ... .. . ....... . ... . . ... . . . . . 

32 929,27 
85 059,07 
H 8-!6,02 

6 89 • 
6 463m2 

39 937 » 
847m 

814-!m3 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skcnliiugning ..... . ........ . . . ...... . . 
Balla t med tau for normalbana .. . . . ............ . 

b v e r b y g g n a d o n. Sparet konlades med 
gamla 30 kg/m rals pa 10. o 1 o km och mollan
varvsfylln..ing kordes 93 9G5 m 3 • 

T r u m m o r o c h b r o a r. 1 trumma blev 
Hirdicr nndor beratt.elsearct. Banbron vid J olman
puda · b lev fa rdig, en p latbro m ed 27. o m span
ning vid pale 405 + U:!, om. Privata entrepenorer 
byggde foljande Yiadukter: 

Turtola plattbalk bra i armerad betong vid 
pl 285 + 73. 20 m, spiinning 10. 90 + 14. oo + 
10. 9 o m och Havela plattbalksbro i armerad b -
tong vid pl 473 +50.7 m, spiinning l3. so+ 
17. 50 + 13,so m . 

Viigar och plan e rin g 

Infartsviigen till Koiv umaa trafikplats blev 
Hirdig forutom slitytan och .fem p lankorsningar 
blev fiirdiga. Fyllningsjord for planering kordes 
ut till en mangd av 93 965 m 3 och 860 m 3 

planeringsskarning utfordes . 

J oensuu- Ilomantsi banbyggnad 

B eslutet angaende byggandet av J oensuu
Ilomantsi banan ino-ar i lagen av den 3 juni 1938 
angaende jarnvagsbyggnader under aren 1939-
1946. B yggnadsarbetena pa d n 44.4 km lAnga 
strackan Joensuu-Tuupovaara paborjad es i 
slute t av ar 1949, och efter det att donna del 
blivit fardig ar 1960 och da r iksdagen b eviljat 
nod1ga anslag fattade statsradet b eslut om 
byggando av den 8 . 6 km langa bandelen Tuupo
vaara- H erajarvi , varvid byggnadsarbetena pa 

til 905 * 567 & 

206 17-!,35 
33 809,76 

1 025 " 
19 631 » 

den sistnarnnda delen omedclbart pAbo1·jades. 
D en sistnamnda bandelcn blev fardig undor 
borattelsear et ooh overltits t ill banavdelningens 
skotsel den 1. 1. 1 !!64. Da riksdagen b eviljat 
do medel sam behovdes for fortsiittandet av 
banan, stadfaste statsra<let den 24 oktober 
1!)63 banans riktning vidare fran H erajarvi 
till Ilomantsi, varvid banans bela langd blir, 
r aknat till mit ton av Ilomantsi trafikplats, 70. 7lun. 
U nder ar 1963 paborjades byggnadsarbetcna p a 
Herajarvi- Ilomantsi banstracka strax efter det 
strackan Tuupovaara- H eraj a rvi blivit fiirdig. 

M e dl e ns anviindning 

Egentli ga anslag: 

Saldo fran 1960 19 Ht. I: 15 ... . 
Saldo fran 1962 19 Ht. I: 25 ... . 
Beviljat for 1963 19 Ht. I: 21 . . . 

2,67 
142 797,11 
800 000,00 

942 799,78 
Anvant tmder ar 1963 . . . . . . . . . . 514 255,94 
Aterburit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,67 

Sal do till a r 1964 -4-:2:-:8:--54~1. ,-:-1-:-7 

Sysselsdttningsmedel : 

Beviljat for 1963 19 Ht. VI: 1 
Anvfint under ar 1963 ..... . ... . 

Ret . ........ ................ . 

Utford a arbeten 

65 000,00 
59 755,77 

5 244,23 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n och ballast
transporter har under ar 1963 samt sedan jarn
vagsbyggnadsarbetena pabi:irjats, utfi:ir t.s i fol
jande utstraclming: 



Arbetets art 

Terrasseringsarbelen: 
Grii.vning av avloppsdiken ...... . ......... . ....... . .. . 
.J ord fnin di.ken till bankanut ................... . .. . . . 

11 i uppHi.ggning ................. . ..... . 
skiirningar till bankarna ................... . 

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

priingning av sido- och avloppsdiken .... . .... . ...... . 
'' av banskiirningar och grusmur . ........... . 

Stodje- och kii.gelmnr ..................... . ......... . 
Stenrevetering ...................................... . 
1\full-, torv- ocb gmsbekliidning ........................ . 
Driinering ........... . . . .. . ............. . .......... . . 

Ot:erbygg11.adm: 
Isolering och mellanlager fore ske11liiggning ............ . 
Balla~t med tag for normalbana .............. . ..... . . 

6 v e r b y g gnarl c n. Banstrackan Tunpo
Yaara--Herajarvi balla terades i sin helhct, 
iiven sidosparen. Likasa utfordes pa denna stracka 
ue slutliga lyftningarna och stoppningarna. 

T rum m or. En rortrumma byggdes vid 
Herajiirvi trafi.kplats. 

Fa s t a an lag g n i n gar. Herajarvi platt
form byggdes. Samtidigt blev plattformerna for 
tre haltpnnkter fiirdiga. 

V a g a r o c h p l a n k o r s n i n g a r. Hera
jiirvi infartsvag och vagarna till lastningsom
rAdet b lev Hirdiga, likasA aven vagarna till 
trafikplatsens lastnings- och forrAdsomrade. 8 
plankorsningar rned trummor blev fardiga . 

Husbyggnader 

MAlningsarbetet pa Herajarvi trafikbyggnad 
utfordes. Uthusbyggnaden blev fardig likasa 
trafikplatsen. Banvaktens bostad vid Tuupo
vaara station iordri.ingstalldcs. 

Luwniiki-- l'illmanst1·and ba.nbyggnad 

Den 25 februari 1960 fattade stat radet beslut 
om byggandet av den 27. 3 km langa utratnings
hanan fran Luurniiki till Villmanstrand, och 
cia ri.ksdagen den 8 januari beviljat anslag i 
hudgeten. paborjades arbetena genast. Banan 
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16r 1963 mangd o\ren 
1949-Hl63 

mflngd kostnad mk 
----~--- ----- -

1 882m3 

750 • 

.:t24 I) 

895m 2 

27 929m3 

14 606.65 

6 208,30 

9 689,o5 
915,00 
210,53 

12 712,69 
11 2~6.37 

76 517.23 

26 647 111 3 

;)2 236 • 
uS 426 .. 

418 787 ,, 
95 094 I) 

f>35 564 ,, 
1 836 I) 

97 960 ,, 
4 052 I) 

4 410m 2 

702 • 
2 905 m 

c2 006m3 

200 02H » 

oppnades for god trafik den 13. 9. 1962. Arbetena. 
under berattelsol\rot bar for det mesta utgjorts av 
avslutningsarbeten. Banan oppnades for por
sontrafi.k den 26. 5. 1963 och oyerliHs till banav
delningens skotsel ifrltga om o\·erbyggnadens 
underhAll den 16. 11. 1963 och i Rin lwlhC't frAn 
och rned Areta slut. 

Medlens anviindning 

Egentliga anslag: 

Saldo fran 1962 19 Ht. I: 215 .. . 
Overfort till banavdelningen . . . . 

For banbyggnadsavdelningens anv. 
Anvant under 1963 .... . ...... . 

Saldo till 1964 . ............... . 

Utforda arbeten 

2 653 253,84 
1 000 000,00 

1 653 253,84 
1 253 387,39 

399 866,45 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n och ballast
transporter bar utforts under 1963 och sedan 
jtirnvagsbyggnadsarbetena pAborjades i foljando 
u tstrackning: 

6verbyggnarlen 

Under berattelsearet utfordes justering och 
utratning av banan samt ralernas hopsvetninr
till 50 m langder. Dessutom u tfordes tilliigge
makadamisering pa vissa stallen. 
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Arbetet• art 

Terasseringsarbeten: 
Rojning av banomrii.de ............... . .. ... . ........ . 
Gravning av avloppsdiken .................... . ...... . 
J ord fran diken till bankarna ..... . ...........•...... . 

• i upplaggning ........... . ...... . .... . 
skarningar till bankarna .. .............. . . . . 

•> • » i upplaggning .............. . .... . 
Fyllningsjord till bankarna ..... . ................. . .. . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken ...... . ........ . . . 
Sprii.ngning av banskii.rningar och grusmur ............ . 
Stodje- och kagelmur ....... . ........ . . ... . ......... . 

tenrevetering .................... . ................. . 
M~-, ~orv, och grusbekliidning ... . ... . . ............. . 
Dranenng ... . . ... ........................... . ... . .. . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenliiggning . . .. . ...... . ............ . 
Makadamisering ............. . . ........... . .... . .. . .. . 

B roar 

PA initiativ av en privat entrepenor blev 
viadukten vid Korkea-aho fardig. amnda bro 
i:ir en rambro av stAlbetong, spi:innvidd 11. o o + 
14.oo + 1l.oo m . 

vag a r 

Korkea-aho vagflyttning blev fardig iinda till 
avslutningsskedet. 

Banans utrustning 

Monteringsarbetena pA linjeblockering ochfjiirr
manovrering fortsattes. Junttola lokalviig och 
TorOla infartsviig forseddes vid plankorsningarna 
med ljus- och ljudvarningsanliiggningar. 

Tarnmerjors - Parkano - Seinajoki jarnvi.igs
byggnad 

Byggandet av den 159.5 km lAnga banan 
Tammerfors-Parkano-Seinajoki beslots genom 
lagen av den 13. l. 1961. Statsradet stadfaste 
den 29. 6. 1961 banans riktning och borjan 
av arbetet gjordes beroende av nar tillstAnd 
kunde ges av avdelningen for arbetskraftsarenden 
vid ministeriet for kommunikationsviisendet och 
allmiinna arbetena. Avdelningen for arbetskrafts
iirenden gav sitt tillsM.nd till pAborjandet av 
byggnadsarbetena den 5. 12. 1961 varefter 

I Ar 1963 

I kostoad mk 

maogd 1\ren 
1960-1963 

miingd 

I 

2 020 m3 

795 & 

548 ~ 

267 • 
665 » 
108m2 

400 >) 

121m 

2 552m3 

5 376,32 
5 070.23 

9,44 
7 39o,47 

241, 5 
23 370,2'3 
13 779,27 

6 664,82 
13 09 ,06 
10 911,63 
2 400,37 
1 896,21 
1 345,62 

30 610,99 

10 016 m3 

11455 .. 
34 096 » 

169 766 >) 

54 576 » 
287 799 >) 

9 • 
3 567 » 

940 • 
912m2 

3 297 >) 

958 m 

44 524m3 

335 126 » 

arbetena pltborjades omedelbart inom ramen for 
arbet kraftsmyndigheternas bestiimmelser. 

Under berattelseil.ret har arbetena fortsatt 
huvudsakligast pA striickan Parkano- Seinajoki. 
Arbetena bar omfattat banskiirningar och terra . 
seringar, griivning av utfalls- och sidodiken 
samt spriingningar, och utover detta har man 
utfort specialundersokningar och rojning av 
banornradet. 

Medl ns anviindning 

Egentliga anslag: 

Saldo fran 1962 19 Ht. I: 25 ... 
Beviljat for 1963 19 Ht. I: 21 .. 

Anviint under 1963 ........... . 

Saldo till 1964 .. . . .... . ...... . 

Sysselsattningsmedel: 

Beviljat for 1963 19 Ht. VI: I . . 
Anviint I963 ..... . ....... : . . . . 

Rest ........ . ........ ········· 

Utforda arbeten 

901 084,02 
1 000 000,00 

I 90I 084,02 
1 508 299,55 

392 784 47 

5 150 000,00 
5 150 000,00 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n och ballast
transporter har utforts under 1963 samt sedan 
jiirnviigsbyggnadsarbetena pAborjades i foljande 
ntstriickning: · 



A.rbetets art 

Terrasseringarbeten: 
Rojning av banomrade .............................. . 
Griivning av avloppsd.iken .. . ... . ......... ... . . . ... .. . 
J ord fran d.iken till bankama ... .. .................. . . 

» i upplli.ggning ........ . .......... .... . 
skii.rningar till bankarna ............. . ..... . 

» • » i upplaggning .. . ................ . 
Fyllningsjord till bankarna ... .. .... ..... .. .. .... ..... . 
Spriingning av sido- och avloppsd.iken ................ . 
Sprangning av banskarningar och grusmur ......... ... . 
Forstarkning av bankunderlag .. . ....... ... ........ . . . 
Stodje- och kii.gelmur ........ . ... .. .... . ........... . . 
Stenrevetering .... ... . ..... ........... .. ........... . . 
11tul1-, torv- och grusbekladning ...................... . 

Overbyggnaden: 
liallastering fore skenlaggning ..... . .... .. .......... .. . 

Trummor och broar 

Under berattelseA.ret blev vid pAle 1 428 + 
24 m stA.lbetongrambro med 4. s x 4. o fri 
oppning fiirdig avenal\ 34 betongrorstrummor. 
For den stalbetongplatbro med 12. eo + 15. 8o + 
12. eo m sp. som skaJl byggas vid pAle 1 076 + 
65. 7 o m, betonggots grundplAtarna ocb land
stoden bradfordrades. 

Hu sbygg nad e r 

10 inkvarteringsbyggnader for arbetena pi\ 
banan byggdes till. 

T e 1 k o m m u n i k a t i o n s a n 1 a g g
ningar 

Provisoriska telefonforbindelser anlades till 
Lamminkoski och Kuivasjarvi arbetsplatser. 

Parikkala-Onkamo jarnviigsbyggnad 

Byggandet av Parikkala- Onkamo banan be
slots genom lagen av den 13. l. 1961 ochstatsrAdet 
faststallde dess riktning den 21. 12. 1961. Banans 
langd fi>An Parikkala station till foreningspunkten 
med J oensuu-Niirala banan a r 92.6 2 km och 
langden pi\ den stracka aY J oensuu- Niirala 
banan, som mAste fornyas a.r 5. 22 km varfor 
langden pA den bana som skall byggas ar 97. s 4 

km. I samband med samma bygge mA.ste banan 
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I 
Ar 1963 I mlingd Aren 
--------,--~------ 1961-1963 

mfmgd kostnad mk 

37 410m3 

62 848 3 

118 942 
43 549 

496 083 * 
1272 » 

53 926 • 

13 » 

94 896,66 
110 461,86 

565,59 
269 780,21 
429 054,97 
209 552,28 

1 734 710,73 
33151,20 

640 718,46 
30 684,61 

132,00 
912,15 
852,02 

52,00 

44 916m3 

113 027 ~ 
139 626 » 
71748 » 

525 874 » 
1509 » 

62 711 » 

som frAn Parikkala gAr root N yslott iindras pA 
en stracka av 2. 58 km fran Parikkala station. 
Banans byggnadsarbeten pltborjades den 17 .1. 
1962, dll, ministeriet for kommunikationsvasendet 
och allmii.nna arbetena gav tillstA.nd till pltbor
jande av byggnadsarbeten i den ornfattning som 
sysselsattningssituationen fordrade. 

De huvudsakliga arbetena under 1963 bar varit 
terrasserings- och skiirningsarbeten, vid sidan 
av vilka man gjorde trummor och pA.borjade 
vissa broarbeten. 

Medlens anvandning 

Egentliga anslag: 

Saldo frAn 1963 19 Ht. I: 25 668 599,36 
Beviljat for 1963 19 Ht. I: 21 . . 1 500 000,00 

Anvant under 1963 .... .... ... . 

Sysselsattningsmedel: 

Beviljat for 1963 19 H t. VI: 1 .. 
Anvant under 1963 ... .. ... ... . 

Rest ..................... · ... . 

Utfo rda arbeten 

2 168 599,36 
1 923 257,81 

245 341,55 

3 050 000,00 
3 050 000,00 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n och ballast
transporter bar utforts under 1963 samt sedan 
jarnvagsbyggnadsarbetena ptl.borjades i fOljande 
u tstrackning: 
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I 
Ar 1963 I mii.ngd Aren .....:::::_.::;:...:.;. ___ --;!,-------- 1962-1963 
mitngd kostoad mk 

Arbet t art 

Terrasseringsarbeten: I 
Riijning av banonmi de .............................. . 96 157,92 

36 398,35 
15 952,93 

GraV1llng av avloppsdlken ........................... . 
J ord IJ-an diken till bankarna ... . .................... . 

* i upplaagning ....................... . 
skarningar till bankarna ................. . . . 

» •> >l i upplii.ggning ...... . . . ...... .... . 
Fyllningsjord till bankarna ........................... . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken . . .............. . 
Sprangning av banskiirningar och grusmur ......... ... . 
Forstarkning av bankunderlag .......... . ... ........ . . 
Stiidje- och kii.gelmnr .... . .... ...................... . 
Stenrevetering ......... . . . . . . .. . .... . ............... . 
Mull-, torv- och grusbekladning .. ... . ... . ...... . ....... . 
Drii.nering ......... . ...... ... ....... .... ........ ... . . 
Stenkastniug ...... . ........ . ... ... .. ....... ......... . 

dverbyggnaden: 
Makadarnisering ..................... . .. . .. .. ........ . 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n a iir pa flere 
stall n redan helt fiircliga, niirmast pa ban
a,·snitte t mot Onkamo hallet. Pa striickan 1m
pole liings sjon samt Rautalahti- aari- Tikkala 
har man d elvis fors t , ·id arets slut kunnat gora 
genomRkiirning:;- och Lorra seringsarbeten. 

T r u m 11.1 o r o c h b roar Under bor~it

telse! r e t blc ,- 59 rortrummor av stalbetong 
fiirdiga, 3 gj u tna st.Ubetongstnunmor, och 
(.les utom Corliin ([<'>< en stentrnmma. Vidaro got,s 
grundplattau till e n trumrna och grundpAlning 
utfordes for en sthlbetongtnnnrna. Grundpal· 
ningon for Hiirskinniemi stAlbetongrambro 
(3.o x 3.95 m) blcv Hirdig och grundarbetet pa 
Kitee viadnkt paborjades. En privat entreprenor 
paborjade arbetet pa viadukten om skall ga vid 
palen 209 + 18.oo m och fa en spiinn. om 1l.oo+ 
15.oo + ll.oo m. Grundarbetena hade utforts 
pa jiirnviigsbyggnadsavclelningens forsorg. 

Husby g g n ad e r . inkvarteringsbyggnader 
for byggnadstiden anseclda kompletterade 

And1·ingsarbetet pri Jyviiskyla-Suolahti banan 

For andringen av do trafikteknisl<t oliimpliga 
s tignings- och kun-forhAllanden, ph den 40. o km 
langa banstriickan Jyviiskylii- uolahti, sa att 
den skull e motsvara de tekniska bestiimmelse1· 
som anvandes vid byggandet av de banor som 
skall fogas till d on, gav statsraclet bygg
nadstillstllncl den 20 mars 1958 och beviljade 

9 959m3 

2 859 
58 887 
67 368 
59165 

418 90 • 

2 831 >) 

2 177m2 

5115 )) 

197 744,04 
1 420 789,91 

99 278,21 
943 451,26 

193,63 
33 371,37 

2 004, 0 
1846,85 

35 467,47 
55 6,83 
1 401,71 
1 5-!2,85 

17 749,42 

13 441m3 

8 75 
81902 >) 

1 432,211 )) 
80184 ,, 

526 904 )) 

3 897 !) 

2 192m2 

5 115 * 

sysselsiittningsmedel den 11 september 1958 
varefter byggnadsarbetena paborjades samma 
ar i ·optember. 

nder ar 1963 har i:indringsarbetcna huvud
saldigast omfattat bro- och riilsliiggningsarbeten 
samt forstiirkning av Kangasvuori-tunneln. 

M o d l e n s a n , , a n d n i n !! 

Egentliga anslag: 

Saldo fran 1962 19 Ht. I: 25 . . . 349 776,32 
Beviljat for 1963 19 Ht. I: 21 2 000 000,00 

2 349 776,32 
Anva,nt under 1963 . . . . . . . . . . . . 2 300 041,58 

Saldo till 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . 49 734,74 

Utforda arbeten 

Torr as e e rings arb e t e n och balla t
transporter bar Lmder 1963 och dan byggnads
arbetena paborjacles utforts i foljade uts trackning: 

b v o r b y g g n a cl en. Sammanlagt 3. 4 9 s km 
huvud- och ·ido par skenladcs. Huvuclsphret 
lyftes och stoppades samt makadamiscrades pi 
en striicka aY 2. 3 km och ballasterades pa en 
stracka av 0. s km. Cammal 25 kgfrn riils revs 
pa ca 1. 7 s km. Likasa revs dot provisoriska 
arbetssparet som ledde till tunn In oppning mot 
sod r. 



Arbetet art 

1'ermsseringsarbeten: 
JRojning av banomrade .......... . .. . .... . ... ........ . 
Gravning av avloppsiliken .... . .... .......... .... .. . . . 
Jord fran iliken till bankarna ........................ . 

• i upplii,ggning . ............. . ..... . .. . 
skiirrungar till bankarna . . . ....... . . ....... . 

>) » » i upplii,ggning ................... . 
Fyllningsjord till bankarna ........................... . 
Spriingning av sido- och avloppsiliken ................ . 
Spriingn:ing av banskarningar och grusmur ............ . 
Forstiirkning av bankunderlag .. ....... . ... ... . . ..... . 
Stodje- ocb kiigelmur .. ..... . ... . ... . ....... . ....... . 
Stenrevetering ...... .. ...... . .. . .. . .. . .............. . 
Mull-, torY- och grusbekliidning ...................... . 
Driinering ...... . ................................... . 

tenkastning .......................... . .... . .. . ..... . 

Overbyggnaden: 

I A.r 1963 

miingd 

1791 m3 

2 271 » 
4 742 • 

23 227 >) 

16 883 >) 

116 » 
663m2 

12 126 » 
1651m 

368m3 

I kostnad mk 

955,46 
13 742,88 

21034,19 
12 205,90 
75 820,55 
45 56 ,22 

857,28 
1588,58 
1 658,74 
6 862,62 

21 129,60 
20 623,05 
41137,37 

977,52 

miingd Aren 
1958-1963 

16 557m3 

12 723 • 
58 013 • 

388 506 >) 

193 831 • 
679 435 )) 

174 • 
46 993 » 

1150 • 
4 764m2 

71 673 • 
5 855 Dl 

572m3 
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Balla t fore kenliiggning ........ ..... ... . . . ...... . .. . 
Balla t med titg for norrnalbanfL ......... . ... · . - · · · · · ·I 
Makada misering ........... . ....... . ..... . .. . ....... . . 

8 885 » 
3 586 » 
5 03 » 

31 210,13 
7 990,89 

23 438,95 

49 532 >) 

26 22 • 
111197 >) 

T u n n e I n. Forstarkningsarbetena pa Kan
gasvuori tunneln fortsattes under b riittelse
ll,ret. delvis som eget. delvis om privat entre
prenorsarbete. I tunneln monterades belysnings
o ch kraftledningskablar samt tickdo or och 
helysning punkter. De,·sutom utforde · i tunneln 
bottenmontering av J"Or for avlopp och byggandet 
ay kontrollbnUillar . 

B roar. Byggnadsarbeten pa Kuusankoski 
banbr blev fiirdiga. Bron iir en korsverksbro 
(60 n1 sp.) + 26 m sp svetsad plAtbro. Riv
ningen a...- den gamla Kuu ankoski bron pt\
borjades . Vid p. 74 + 00 Huhtasuo blev en 
viigport av stalbetong med 5.75 x 6.oo m opp
ning . fiirdig. Pa forsorg av privat entreprenor 
bl v en rambro fiirdig vid Vaajakoskiviigen pa 
d en n.va banan och breddningsarbetena pa den 
gamla viadukten vid km 378 + 948 pa den 
gamla banan. 

V ii ga r o c h p 1 an k or s n in gar. In
farts- och lastningsomradets viigar blev fiirdiga pa 
Vihtavuori trafikplats. Vaajakoskiviigen bro
bankar byggdes gemensamt med Jyviiskylii stacl. 
Under b eriittelsearet blev 5 plankorsningar 
fiirdiga. 

Husby g g n ad e r. Under beriittcl et\ret 
byggdes plattform- och uthu byggnader pa Kuu a 
trafikplats. 

Fa s t a an l ii a g n in cr a r. Pa Kuusa blev 
personplattformen fardig. 

.] iimsdnkos ki-J yva s k ylii jiirnvagsbygge 

Den 53. 2 km IAnga Jiimsan.ko ·ki-Jyvii.skylii 
banans byggande stadfiistes med lagen av den 
13. l. 1961 och statsradet faststiillde banans 
riktning den 8. 11. 1962 och frigav anslag for 
utforande a v tillaggsundersokningar. Den 12 
december 1963 frigjordes anslag for paborjande av 
arbetena banstriickan J yvaskylii--Sayniitsalo, 
men d e egentliga byggnadsarbetena fick sin 
biirjan just vid ar skiftet. De huvudsakliga 
arbetena under 1963 bar utgjorts av komplet
teringsundersokningar med huvudvikten vid 
banstrackan Jyvaskylii.- Siiyniitsalo, diir man 
under d ecember manad utforde miitning - och 
palningsarbeten. 

M e dl e 11~ anviindning 

Egentliga anslag: 

Saldo frAn 1962 19 Ht. I: 25 ... . 
Anviint Lmder 1963 ... . .. .... ... . 

Saldo till 1964 

985 195,72 
153 130,02 

832 065,70 
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Det Ar 1963 beviljade villkorliga an Jag t om 
500 000,- mk, 19 Hto I: 21, stadfi:isteR ickeo 

J i.ttonvagsundersokningar 

Efter det riksdagen den 22 mars 1963 uttt·yckt 
onskan om byggandet av Juankoski- Luikon
lahti jarnvag beviljade statsrAd t ur sysselsatt
ningsmedel ett an&lag for undersokningar rorande 
banrik tningen o 

DAman Ar 1963 Lltfort fotografering frAn luften 
av banans riktning, ritades banans karta och 
preliminara profilo 

Medlens anvandning 

Syssel8attningsmedel: 

Beviljat for 1963 19 Hto VI: 1 o o 0 o 
Anvant under 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rest 0 0 0 •• 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 

25 000,00 
25 000,00 

Andra jarnvagsundersokningar har inte utfortso 
Anslag anvanda, arligen och sammanlagt, for 

jiirnvags- och banbyggnader som var igang under 
1963, frAn det de paborjades, sasom medel for 
dem och for jiirnvagsforskningar, framgAr av fol
jande tabell: 



., 
.... 
"' 00 

I Ar 

"' "' 

1934- 38. 
1959 .... 
1940 0 ••• 

1941 .... 
1942 .... 
1943 .. . . 
1944 .... 
1945 .. . . 
1946 .... 
1947 ... . 
1948 .... 
1949 .... 
1950 ... . 
1951 • 0 •• 

1952 .. .. 
1953 ... . 
1954 .... 
1955 .. . . 
1956 . . . . 
1957 . ... 
195 .... 
1959 . .. . 
1960 .... 
1961 ... . 
1962 .. .. 
1963 ... . 

Ansla.gsmedel som a.nvii.nts for jii.rnvii.gs- och ba.nbyggnader . 

I 
Suolahti
Haapujiirvi I 

Joensuu
Uomaotsi 

I I 
Jyviiskylii- I Kauliran ta-

uolnhti ban!tnd- Kolar i 
rlngsarbete 

16 013,82 -I -I -
100 815,76 - -
63 33 ,69 - -
50 275,73 - - -
63 489,28 1 - - -
63 336,37 - - -
40 501,36 - - -
51899,15 - -- -

111954,85 - =I --
85 297,66 - -

154 283,20 - I -
1 326 139,04 170 209,47 -
2 286 507,16 1 718 938,00 -
2 672 747,17 842 557,33 - -
2 500 092,22 66 388,91 - -
8 053 568,52 1 598 580,74 - -

12 167 880,78 3 852 753,01 - -
10 196 825,63 2 627 727,01 - -

7 854 650,52 2112 884,69 - -
8 938 442,97 2 754 085,21 - -
7 615 427,91 3 242 095,78 423 221,02 -
6 557 928,10 806 770,13 3 032 202,65 3 413,03 
6 228 813,12 582 007,32 4 690117,21 4 541177,71 
3 264 559,62 1 015 959,38 7 293 334,54 7 724 435,39 
3 519 345,58 1 236 373,06 5 754 568,36 6 178 170,62 
1 034 672,49 574 011,71 2 300 041,58 5 211 454,29 

I 
L uumii.kl
Villmanstrand 

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

1 487 920,07 
5 502 604,29 
4 356 221,80 
1 253 387,39 

I Tammerfors
Pa.rkano-

1 Seinii.jokl 

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

I 
Parikknla
Onkamo 

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

654 123,55 1 
-
-

1 742 607,98 2 476 713,36 
6 658 299,55 1 4 973 257,81 

I 
Jii.msankoski
Jyvii.skyllt 

-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
·-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

153130,02 

Summa I 8ii 018 806,70 I 23 201 3fH,75 I 23 493 485,36 1 23 608 651 ,06 1 12 600133,55 1 9 055 031,08 1 7 449 971,17 1 153 130,02 

Ar 1963 ha1· dessutom anvants: 

Kontiomii.ki- Taivalkoski jii.rnvii.gs-
byggnad ........ - ........ . ___ . _ 

Andringsarbeten p! Lahtis-Lovisa 
banan ..... . . .. _ .. .. _ .. _ ..... . . 

Pyhasalmi gruvbana ........ . .... . 

Sarnmanlagt ar 1963: 

J arnvii.gs - och banbyggnader .. 
1 609,50 J arnvagsundersokningar . . . ... . 

522,67 
12 382,24 

184 695 075,10 
25 000,00 
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IV. TRANSPORTMATERIEL, VERKSTADERNA OCH DE 
ELEKTRISKA ANLAGGNINGARNA. 

T1·anspor-tmate1·iel 

De inhemska industrierna tillverkade under 
beriittel. eAret sammanlagt 22 stycken diesellok. 
varav 10 tillhorande Hr 12-serien och 6 diesel
elektri ka linjelok a,· serien Hr 13 samt 16 
dieselrangeringslok av serien Vv 16. Det die el
vaxellok, som hyrts av den o ·terrikiska firm.an 
Jenbacher vVerk AG var fo1·tfarande i statsjarn
vagarnas brule DA man under bcrattelseAret inte 
utrangerade ett enda motorlok var dera. antal 
med beaktande av ovan na.mnda tillagg 
201 ( + 1 hyrt lok), da de mot ,·arande talen 
i slut t av 1962 var 183 + ett hyrt lok. I motor
vagnarnas antal skedcle inga forandringar. Vid 
arets slut fanns det av dem 23 st, sasom vid fi:ire
gaende ars slut. Under berattelsearet tillverkades 
av latta motorvagnar (ralsbussar) enrlast n. 
Enar inte en enda utrangerades Lmder berattcl e
aret. ntr deras antal \' id Arets slut 209 st (,·id 
1962 ars slut 208 st). 

Be!raffande nglokcns antal skedde under 
berattclseat·ct inga fot·anrlringar, t lunda var 
deras antal ,·id ~ rets slut 639 st eller detsamma 
som vid 1962 Ars Rlu t. 

nder aret tillYerkade foljande yagnar: 

Slfipyagnar for ralsbussar, vilka ar 2 ld person
vagnar av cricn Eiab 2 st. sliipvagnar for rtils
bussar Yilka har· kondnktors- och posta,·del
ning av ::;ericn FPoan 2 st, samma vagnar a\' 
scrien PFoab 2 st, vilka ti llhor Post- och Tcle
grafstyrelscn, fAngvagnar av serien Not 6 st, 
tackta god vagnar, vilka har tak och sidor, som 
kan oppnas av serien Gk 24 st, oppna gods
vagna.r i sericn Hkk 934 st ocb i serien Ob 106 t. 
Dartill tillverkades for Typpi Oy 13 cistern
vagnar i serien Sti och 4 For Neste Oy i serien 
Sne, For Finnish Chemicals Oy 10 aY serien 

fc, for AGA Oy en av serien ag, for Kamex Oy 
likasa en av serien ·o. 

Under aret utrangeracles ur trafiken 25 
per~onvagnar, 216 tii.ckta godsvaanar, 647 
oppna gocls,·agnar, 126 vagnar for tjanstebruk 
amt .5 Yagnar for u{,omstaende. Vid berattelse

Arets slut fanns l 472 personvagnar, av vill'a 
189 i tjanstebruk, 27 407 godsvagnar, av vilka 
9 418 tackta, 14 195 oppna och 3 794 vagnar for 
tjanstebruk samt 1 011 vagnar for utometaende, 
av vilka 129 personvagnar och 882 godsvagntir. 

lVI otorlok och motor·vagnar samt arbeten rorande 
utvecklandet av deras konstr-uktion 

Anskaffningen av ny die eldragkraftmateriel, 
som redan fortsatt under mAnga Ar var aven 
under berattelseAret anmiirkningsyii.rt stor och 
utgjorde aven nu huvuddolen av arbetena, som 
berorde motorlok och -vagnar. En betydande 
del av de i frAga varande uppgifterna bestod av 
kontroll av arbetet och material for Lmder bygg
nad varande motormateriol samt av provl,or
ning och overlAtelsekontrol l av fardiga lok och 
vagnar. Provkorningarna k:ravde mera tid an 
vanligt av d n orsaken, att man just skulle 
borja frametallningen aY de nya loktyperna 
Hr 13 och Sv 12. 

Granskningarna av materielens rlolkonstruk
tioner sasom underredon. korgar, boggier och 
hjulsatser utfordes huvudsakligast hos Lento
konotehda och Lokomo. Viktiga nskilda kon
struktionsdelar sAsom fjiidrar, kugghjul och 
boggieramar granskades dessutom bl .a. vid Fis
karR AB:s och Valmet Rautpohja fabriker. 
1 granskningsverk amheten ingick aven proY
korning o h kontroll av Vv16- och Sv 12-lokens 
motorer Ramt av Hr 12-lokens die elgencrator
gmpper amt av Hr 13-lokens dieselmotorer pa 
Tampella Ab samt provkorning av de di sel
motorer, . om bestallts som reservmotorer fOr 
Dm 7-Yagnarna i Valmet Oy Linna,·uori fabrilc 

nder bera ttelsearet besta.lldos fran Val met 
Oy Lentokonetehdas och Lokomo Ab fran biigge 
6 ~v 12-die.·elblandtag lokomotiv med 1 400 
hk offekt, mecl Voi.th L 216 ,-axelanord
ningar och forsedda med .:l axliga boggier, samt 
6 r 12-die elblandtAgslok med l 400 hk 
effekt, med Voith L 216 vaxelanordningar och 
forsedda med 2-axliga boggier. r 12- och SY 
12-lol,;en ar lika varandra med undantag av att 

r 12-loken ar fi:irsedda med Angyarmepanna 
for uppvfirrnning av personvagnarna. Hii.rav 
kommer sig ocksa, att I' 12-loken ar nagot 
tyngr an " 12-loken. BestaHningcn av loken 
foregicks av uppgorandet av besta.mmelser om 
de tekniska fordringar om framstalldes i offertan
ha.llan samt av uppskattningen av de erhallna 
offerternas tekniska del for uppgorandet a" ans
kaffningsavtal. 

Man underhandlade med de inhemska lok
fabrikerna och med firman Societe Generale de 



Const:I·uctions Electrigues & Mecaniques Alsthom 
om reparation av d konstruktionsdetaJjer, som 
fororsakat storningar tmder provkorningen av 
de forsta Hr L3-loken samt avlagsnandet av de 
brister, som framkornmit i samband med lokens 
anvandning. Underhandlingar fordes med Valmet 
Oy Lentokonetehdas om bestammandet av 
konstruktionen av an de ena och an de andra 
tekniska detaljer, som blivit aktuella. Av de 
uppgifter, som intirnt hor samman med plane
ringen bor aven namnas deltagandet i en for
b redande utredning om konstruktionen av 
Jokaltrafikmotortag med elektrisk motor. Pla
neringen av de konstruktionsforandringar, som 
visat sig grundade pA grundval av de prakti ka 
erfarenhoter man ftl.tt av den rullande motori
serade materielen, som satts i trafik fore berat
telseAret, riktade sig framst pA Vvl5 och Vvl6-
loken, men darutover aven i fii.rre fall pA Dm6-
och Dm7-motorvagnar och deras slapvagnar. 
Detta planering. arbete utgjordes dels av under
handlingar med de fabriker, vilka framstiillt 
materielen, dels av de skriftliga anvisningar, som 
givits At jarnvagarnas egna verkstiider. Delvis 
var dessa konsLruktionsforandringar obligatoriska 
med tanke pA lokens funktion, dels var det nod
vandig-u att roaliser·a forandringar, om berorde 
vi£sa konstruktionsdetaljer, for att forenkla 
servicen och anviindningen av lok och Dm6- och 
Dm7-motorvagnar. som man i framstallningsske
det inte annu hunnit ta i beaktande. Forutom 
detta gavs talrika kortare direktiv M materiel
personalen framforallt i enskilda fall, om berorde 
reparation och service av Vrll-, Vvl5-, Vvl6-
och Hrl2-lokens maskineri. 

Planeringsa1·beten /61· anglokomotiv och all
manna maskintekniska anlaggningar samt jor
battringa1· i dm·as konstr·uktion 

Konstruktionsandringarna rorande de egentliga 
Angloken inskrankte sig under beriittelseAret till 
kompletteringen av nagra ritningar, vilka under
liittar framstiiJlningen och reparationer. 

Huvudvikten lades dock fortfarando vid pla
neringen av den nya, med stAlst.omme forsedda 
matvagnen for rullande materiel. Under be
rattelseAret blev 26 arbots- och ihopsi:ittnings
ritningar fiirdiga, vartill man utfi:irde foriincl
ringar, som visat sig ni:idv~i.ncliga, i de ritningar. 
vilka tid.igar blivit fiirdiga, Dartill bor ett 
antal andringsritningar utarbetas, a.v vilka ondel 
beror pA det att riksdagen godkiinde elcktri
fie.ringF!projektet av jarn,·agen. Att man n,vligen 
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tagit i bruk ny clragkraftmateriel Ieder dtirtill att 
man aven i matvagnen behi:iver nya instrument. 
Fordenskull gjorde man annu en studier sa till 
Stockholm, dar man bekantade sig med 
Svenska Jiirnvagarnas nya matvagn. Huvud
vikten lades just pA de instrument, som anvandes 
vid miitningar ri:irande eldragkraftsmaterielen, 
for att man i var under byggnad varande vagn 
skall kunna, sa llingt mojligheterna til!Ater, 
reservera ni:idiga utrymmen for dem. Under 
berattelseli.ret hann man redan utarbeta nagra 
arbetsritningar, som fororsakas av overgli.ngen 
till elektrifiering. Till dem horde bl.a. ritningarna 
till de observationskupor, som skall byggas pa 
vagnstaket for kontroll av farledningarna. 

Ett annat betydande arbetsfalt utgjorde 
matningsftirderna med den gamla matvagnen 
A 24. I synnerhet forberedelsearbetena for 
matningsresorna och klarlaggandet av resnltaten 
ooh att gi:ira dem slutgiltigt jamforelsedugliga 
band anmii.rkningsviirt myoken arbetskraft. SA
lunda studerade man alla ifragavarande bande
lars profi.lritningar och utarbetade ett pano
ramaschema i anslutning till dragkraftsbordet, 
sA att man i samband med matningen pA for
hand skulle kunna fi:it•ntsaga de pA banan be
fintliga lutningarna samt stationerna. Man har 
ocksA anvant sig av banprofilritningar vid jarn
foring av de kun·or. som man fli,tt pi\ drag
krafts bordet. 

Under berattelseAret fi:iretogs inalles 14 mat
ningsresor. vilka a.lltsomallt utgjorde 2 000 mat
kilometer. Huvuddelen utgjordes av dragkrafts-. 
effektivitets-, accelerations-, och energiforbruk
ningsmatningar pl1 loket Hrl3 nr 2 302 som 
byggts av den franska fabriken Alsthom. For 
jii1nfi:irelses skull u tfordes motsvarande mii tningar 
pa Hrl2-lokct nr 2 232. Vidare matte& spiinningen 
i skivbromsarna i Hk- och Hkk-godsvagnar pll. 
olika punkter beroendc av hast.igheten och lasten. 
Mii.tningcn i frAga iir ctt diplomarbete, men 
re. ultaten forblir trots detta hos VR. Likasft 
utfordes pA St Michel triivaruimpregnerings
inrattning Aamband med provlastning a\' 
impregneringscylinder rued Aikte pA eventuCill 
hojning av trycket spanningsmatning i andan. 
Matningen visade att de resul tat, son1 fatts genom 
kalkylering. Stiimde, Sa att d0n iinda. SOW RkaJl 
oppnas, bi:ir fi:irs Uirkas fi:irriin anvandningstryckpt 
kan hi:ijas. Undersi:ikningarna angaend, den 
rullande materielPns gang i kurvor fortsatte 
enligt do s.k. Vogel och Heumann m<.'toderna. 
sA att man med sal erhet kundC' moti\'era en 
br<>ddning. Kurvundersokningen fick nya impul-
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ser a.v tA.golyckan i Ta.va.stehus, dl\ ett expresstl\g 
sparade ur i den av YV 54-200 vaxeln bildade 
S-kurvan utan rak mella.ndel. Diirfor borjade man 
undersoka vilken minimiliingden pi\ en rak 
mella.ndel bor vara i olika vagnskombinationer 
samt vagnsiindornas sidororelser i -kurvorna. 
DA framg:ick, atv i synnerhet i det under bygg
nad varande nya. motortil.gets gang p.g.a. rorelse
utrymmet for centralbuffertkoppel- skulle uppstil. 
svl\righeter. Darfor okades kopplets vand
vinkel med 25 % sA att det steg till ± 15°. Av 
tryckkarlsarbetena mA niimnas fornyandet av 
hAllfasthetsberakningarna av triivarauimpreg
neringscylinder i St Michel impregneringsinratt
ning. Meningen var att hoja det nuvarande 
nyttotrycket frAn 8 kpfcm2 till 12 kp fcm 2 • De 
lAngvariga undersokningarna, i vilka man 
anviinde sig aven svenska och tyska modeller och 
bestammelser, visade dock att trycket inte kunde 
hojas, om inte vissa konstruktionsdelar forstark
tes och om man inte rontgenfotograferade cylin
derns svetsningssommar och reparerade even 
tuella fel, som framkommit a.v filmerna. Till 
samma resultat kom man aven medelst span
ningsmiitning, sAsom ovan niimnts. Vidare fort
satte man med att stiilla i ordning de gamla 
fasta tryckluftscisternernas, vilka stAr till VR:s 
di po ition, samt en viirmepa.nnas handlingar 
enligt forordningen om tryckkarl, genom att 
utfora hAllfasthetsberakningar i frAga om de 
namnda tryckkarlen. 

Enligt arbetsordningen utfordes annu konst
ruktionskontroll av de tryckluftcisterner, sam 
kommer att bora till bromssystemet i de nya 
rnotorloken, samt vattentryckproven i tillverk
ningsfabrikerna i Tammerfors. 

Dessutom gavs At upphandlingsbyrAn talrika 
tekniska utlAtanden och gjordes forberedelser 
for bestiillningar rorande anskaffningar av 
rullande materiels r servdelar sarnt av rAvaror 
och andra fornodenbetor. De~sutom utarbetades 
med forhandlingarna i Moskva och Helsingfors 
de tekniska leveransvillkoron for enh iliga 
vagnsstAlhjul, axlar och hjulringar. PA grund 
harav gjordes en forsoksbestiillning av enhetliga 
stAlhjul och hjulringar samt en massbestiillning 
frAn Sovjetunionen. For att organisera en kont
rollverksamhet a \- de tidigare frAn Polen bes
tallda axlarna, for att klarliigga omstanclig
heterna lcring de fel, som upptackts pA ytan av 
axlarna och for att mottaga axlarna anordnades 
tvA tjansteresor till Polen. 

Projektering. arbeten 1·orande jo1·batt1·ing av 
vagnarnas konstruktion 

For personvagnarnas d I fortsattes 1962 ars 
arbete till godo for de med stAlkonstruktion for
sedda vagnarna, vilka skall byggas i Finland. 
Dessa vagnar borjad man bygga i Fredriksberg 
enligt ritningar, som kopts i Tysldand. Man var 
dock tVl.mgen att gora mAnga av erfarenheten 
dikterade iindringar. Medan arb tet pa vagnarna 
framskred fortsatte man under bela beriittel e-
1\ret planerade konstruktionsforandringar. Be
traffande avdelningarnas storlek i dessa person
vagnar a'' serien Eit tog man i beaktande jarn
viig styrelsens beslut, enligt vilket ca 75 °~ av 
platserna reserveras f""r icke-rokare och ca 25 °,0 

for rokare. Det besltits, att stolarna skulle 
goras sA, att de kunde viindas i ktirriktning, 
sllsom ar fallet i de tidigare vagnarna av stAl
konstruktion. En forslagsritning gjordes av 
kafe- och sovvagnar av stAl samt behandlade 
frAgor rorande anskaffning av vagnarna. I detta 
syfte tog man ocksA del i den kommittes 
arbete, som studerar anskaffning av sovvagnar. 
I ftinsterfrAgan tog man del i det ordiska 
Jarnvagsmannasallskapets forskningsutskotts ar
bete. Vidare underhandlade man om vagnsbelys
ningsgeneratorernas bruksanliiggningar ooh man 
understikte mojligheten att tillampa dem pA 
personvagnar. 

For specialpersonvagnarnas del fortsatte man 
med det foregAende Ar pllborjade renoverings
arbetet av presidentens tjiinstevagn nr 30. 
och av generaldireldorens tjanstevagn nr 90 
gAngegenskaper, dA det konstaterades, att deL 
var mojligt att ersiitta de ifrAgavarande vagnar
nas A7-boggier med s.k. Mi.1nchen Kassel eller 
Wegmann & Co-boggier. Man forsokte forbiittra 
VR:s tiverliikares tjiinstevagns nr 92 gangegen
skaper genom att planera for vagnen en n .v 
fjadring till boggien A 7. en ny placerin~ av 
totdamparna och ny gummiisolering for boggi

centrumet. 
IfrAga om de tackta godsvagnarna hade man 

redan ftiregAende Ar tagit iniativ till plan ringen 
av en ny vagn i serien Gbk, \'ill< n planering 
fort.satte under hela bera.ttelselu:et. Forutom 
uppdragningen fick man arbetet sA fardigt, att 
vagnarna redan kunde be. tallas. Mil. det 
konstateras, att vagnarnas 1.mderrede i huYudsak 
ar detsamma . om i de oppna vagnarna a serien 
Hkk, sA att dess liingd inldusive buffertar blir 
12 000 rom ocb bjulbascn 6 000 mm. Av 
vagnskorgens matt mlt nii.mnas, att volym n iir 



ca 77 m 3 , golvytan ca 30.4 m 2, dorroppningens 
bredd 3 250 mm och dorroppningens hojd 
2 437 mm. Som tiickmedel till viiggar och golv 
planerades i stiWot braden, dli man forut anviint 
faner med plastbehandlad yta. Den nya vagnen 
med skjutbara viiggar ooh tak, av serien Gks, 
planerade ; fiirdigt. Dessa vagnar byggdes i slutet 
av be>rattelseliret i Fredriksbergs verkstad, sa
lunda. att en del hade stalviiggar och en del vaggar 
av lattmetall. I enlighet med den erfarenhet, 
som man fAtt, valde man slutligen till material 
for vaggarna lattmetall. Erfarenheten ledde 
vidare t ill konstmktionsforandringar. T.ex. maste 
man granska vagnarnas tiithet, vilket arbete 
rackte over il.rsskiftet. Namnas rna att aven 
Gk -vagnarnas underreden i huvudsak iir lika 
Hkk-vagnens underrede eller att deras liingd 
inklusive buffertar iir 12 000 mm och hjulbasen 
6 600 mm. Vagnarnas volym ar 63 m 3 och 
g;Jl vytan 28. s m 2 • Barkraft.en hos vagnar med 
stt'llvaggar ar 24. 5 ton och hos vagnar med 
viiggar av latt,metall 26 ton. Bredden i en fri 
dorroppning ar 4 910 mm och hojden 2 200 mm 
samt takoppningens liingd 5 020 mm och bredden 
2 580 mm. Forberedelserna for anskaffning av 
frysvagnar fortsatte pA grundval av de antal och 
de anbud, om man fAtt senaste t'l.r. Ovriga. 
iildre tiickta vagnars andel i arbetet var mindre. 

Betraffande de oppna godsvagnarna med 
hoga Sidor maste man behandla fragor, vilka 
hiinfor sig till anskaffningen av nya 2-axliga 
tippvagnar.Man bestamdeattman vid lossning av 
vagnen maste kunna stjiilpa dess tippkorg och 
6ppna dess sidor hydrauliskt aven vid sadana 
lossningsplatser, dar man inte har tillgAng till 
elektricitet. Liimpligt for iindamalet ansAg 
man det system, i vilket nitrogengas under 
tryck ger kraft at det hydrauliskt funktionerande 
lyftmaskineriet. I detta system laddar oljepum
pen, som tar sin kraft frAn hjulsatsen genom att 
fi:irandra volymfOrhallandet mellan olja och 
gas i det att den tommes, den behovliga energin 
pa ett avstAnd om ll km i under tryck varande 
nitrogenflaskor. I nodfall kan maskineriet anviin
das aven med handpump. Det egentliga plane
ringsarbetet gavs at Oy Suomen Auto1;eollisuus 

b, som fick i uppgift att tillverka 100 vagnar 
sA om tmderleverantor At Fredriksbergs verkstad 
och At den tyska firman Gebriider Crede, som 
fick i uppgift att tillverka 25 vagnar. Underredet 
i de vagnar, som skall tillverkas i Finland gi:irs 
av VR:s verkstad i Fredriksberg. Framstiill
ningen av dessa vagnar i Ka-serien tog uppskov 
till foljande Ar. Ritningama till de vagnar, som 
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nu skall tillverkas, kan man enare anvanda vid 
tillverknitlg av vagnar i VR:s egna verkstader. 
Anskaffningen av de tidigare bestallda tippvag
narna av serien Orne med hoga sidor, amnade 
for mabntransporter forbereddes. Dessa 4-axliga 
vagnar forsedda. mod tvA hydrauliskt stja.lpbara 
trag har de facto planerats av ingeniOrsbyran 
Saalasti, men forberedelserna for leveransen 
samt overvakningen av arbetet fororsakade 
anmiirkningavart mycket arbete. Man var t.ex. 
tvungen att beakta buckligheterna hos trAgen i 
de redan i anviindning varande och dot darav 
hiirrtirande lackaget mellan kanten och trAget. 
Bland denna grupp av vagnar rnA ytterligare 
niimna de fern med oppna trag forsedda malm
transportvagnarna, av serien Omk, vars trag kan 
stjiilpas och ratas upp med hja.lp av tyngdkraft. 
Planeringen av vagnarna fortsatte over arsskiftet. 
Tragvolymen planerades till 4. 4 m 3 . Sasom 
boggier anvandes K 14- och K 14 Kj-boggier, 
som anvi:ints aven i andra 4-axliga vagnar. Man 
overvagde, om man skulle skaffa en tippvagn 
forsedd med spjiiltak, men man avstod fran 
planen, enar man fruktade, att spjiiltaken inte 
skullo ha framgang i vAra forhllianden. For 
de aldre, med hoga sidor forsedda oppna vag
narna av serien Ma och for den automatiska 
sandvagnen av serien Ma blev man tvungen att 
planera sma forstarkningar pA tmderrodet. For 
de oppna vagnarnas del iindrade man gaveln 
pa den 4-axliga vagnen. av serien Ob, sa att 
gavel!>tolparna skulle kunna fastlAsas pa sina 
platser. Eniir man i de 2-axliga vagnarna aY 
serien Hkk hade observerat vissa b rister, blev 
man tvungen att fOrbiittra konstruktionen av 
vissa delar. Salunda forandrade man gavel
konstruktionen, sa att det skulle bli mojligt att 
fastsatta presenningen. For biltransportens del 
hade man redan under foregAende Ar undersokt 
mojligheterna att anskaffa vagnar for biluansport 
i tvA vaningar. Under berattelsearet konsta
terades dock, att var bilpark tillsvidare inte 
kraver sAdana. atgarder, utan man borjade planera 
anlaggningar for biltransport med Hkk-vagnar. 
For 2-axliga oppna va.gnars del av olika modeller 
behandlade man planer rorande tippanord
ningarna for storbehMlarna pa transportvagn. 

For de till transport av vatskor, gaser och 
finfordelade iimnen ansedda vagnarnas del ut
arbetades ritningar och gavs rikligt med direktiv 
per brev. Direktivon giillde konstruktion och 
andringar av sa val jarnviigarnas egna som privat,.o 
fi..rmors cisternvagnar. Av planeringsarbete blev 
delaktiga 2-axliga klortransportvagnar av voly-
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men 16 m • 1 serien fe, 2- och 3-axliga vagnar 
av \'olymen 40 m 3 i serien Sne for flyt.ande gas, 
ni Lrogenlosningsvagnar av 50 m a storlek i 
scrien Sti och 4-axliga amt transportvagnar for 
svavolsyra i storleken 27 m 3 och i serion Sri . 
Planeringen av des ·a vagnar, vilken delvis var 
en kontroll av privat utarbetado ri tningar, 
sl n tforde under bcrattelsearet. 

Bland de allmiinna fragor, som hanfor sig 
till vagnsplaneringen, rna ntimnas. att man an ag 
ovanniimnda vagnparl< liimplig for planoring av 
automatlwppling. Av de allmiint anviinda olika 
vagnsdelarna utarbC'tade man ritningar och i 
samband med vagnsplaneringen behandlades 
tekniska fr gor, vilka bii.nfor sig till anskaff
ningen av resorvdelar och r{unaterial. Entir det 
i de nya Ioken inte finns viirmepanna. studerade 
man mojli.gheterna att gora n siirskild viirme
panna av ga1nla vagnar. Till iindamUlct ' 'aides 
en 4-axlig konduktorsvagn, som p lanerades 
till provval!n. Jnom ramen for OJ'di,ka Jarn
viigsmannas;illskapets forskningsutHkott stude
rades forut om den redan niimnda fi:instcrfragan 
fragor rora11rle specialgodsvag-nar. 

Bland arbetena av allmiinnare art kriiYde 
behandlingen av transporttill tand fOr special
transporter anmii.rkningsYiirt myckot tid samt 
utarbetandot av ritningarna, som hiinfor sig till 
tillstlmdon. En ny ritning utarbetades, vilken 
vi ade den storsta lastningsprofilen for den 
rullande materielen amt den torsta profilen. 
Ett utlatan.de avgavs i frt\.gan om vagnarnas 
vagning. Sarskilt viigningen av vagnar i rorelse 
intresserade. Anmii.rkningsviirt mycket tid off
rades till att behandla anskaffningen av special
anlaggningar. Som ett exempel pa anliiggningarna 
rna niimn.as bana- och bocklyftkranen. Da man 
behandlade den tekniska sidan av bocklyft
kranarna var aven frt\.gan om bestii.mmelserna 
angt\.ende vagnsforflyttningsanliiggningar, som 
hor till denna fraga, uppe for behandling i 
fraga om effekten samt installation mt\.tten . 
Pa halsovardsdivisionens initiativ borjade man 
vidLaga atgarder ifraga om standardiseringen av 
sjukbarar. Man har foljt med det internationella 
jarnvii.gsforbundets, UIC:s verl;:samhet samt 
svarat pa enkiiter- Svaren har innehAllit sadant, 
som beror bode vagnar och lok. Avensa bar man 
deltagit i jarnviigsgriinsblandkommi ttens forhand
lingar ang!\ende den ostra samtrafiken sasom re
pr·esentant forma kinavdelningen. Vidare avgavs 
olika utlatanden t. ex. om iindringar i tag iiker
het. stadgan och togs del i bl.a. tagolyckskom
mittens och lastningsdirektivkontrollkommittens 

arbete. Vid sidan av planerings- och ritnings
arbetena mottog vagnsdivisionens in.genJOrer 
manga nya vagnar och vagnsdelar i Fredriksberg 
verkstad och i privata fabriker. 

Planerings- och andra arbeten ri:i·rande loken 
och vagnarnas bromsanm·dninga1· 

Under beriittelsearet fortsatte typprovkor
ni11garna med lok av Hr 13 seri n, varvid und r
soktes nodviindiga konstruktionsforiindringar 
amt inverkan av de redan gjorcla foriindringarna. 

For broms- och tryckluftsanordningarnas del 
blev dcssA. forandringar i alla. fall ganska smoL 

I slutet av beriittelsearet blev de forsta Ioken 
i den nya lokscrien Sv 12 fiirdiga, med vilka man 
gjorde de forsta preliminiira p .rovkorningarna. 
I fraga om tryckluft- och bromsanordningarna pi\. 
les a lok gavR i fabrikationsskcdet direktiv 
at lokfabrikerna samt utfordes preliminiira 
kontroller samt overenskoms om do fi:iriindringar. 
som visat ig nodvandiga . Ifragavaramle lok 
har ntrustats m cl hjii.lpmotorforsedda Atla. -
Linnan1ori kompre soraggrega t, vars E>ffekt ii.r 
2 000 1/min 8- 10 kp jcm 2 ii.nda till ov rtryck. 
Brom.ssystemcl omfattar en autornati ]<. en 
direktverkande Ramt en handbr·oms. Den auto
ma tiska brom anordningen ii.r fOr edd mcd n 
eldriven hogsnabbhetsbroms. som tir beroende av 
hastigheten, och dess styrorgan ar forarventilC'n 
Knorr D2b, da diiremot den sti:irsta clelen av 
andra pneumatiska utrustningsdelar leYcrats av 
vVestinghouse-Bremsen G.m.b.H. Bromsrorelsen 
ar av sadan konstruktion a.tt don r egleras for 
hand och sasom friktionsorgan i hjulkranserna 
verkar bromsklo. sar med dubbla sulor. 

I frAga om bromsanlaggningarna pa d t nya i 
planeringsskede varande motortaget Dm8-CEiky
Dm8, forde flere overlaggningar bade med 
tagets framstallare Valmet Oy samt med Knorr
Bremse G.m.b.H. Under borjan av aret gjordes 
i Knorr-Bremse G.m.b.H:s for okslaboratorium 
prov m cl ifragavarancle tags bromsanordnings
delar for att utreda verksamhetssakerheten och 
regleringsvii.rdena. I detta ·ammanhang kern 
man aven overen om vissa andringar. Grund
tanken i fraga om bromsanordningar pa tag 
stoder ig belt plt elektrifierad styrning och iir 
en ny kombination av kiinda delfunktioner . En 
sadan komb.ination bar troligtvis int tidigare 
anvants. Stravan varit att na sii.kerhet, forenk
ling av anordningarna samt formaruighet i 
jiimfor lee med utliindska tags invocklade och 



<'l:vra anliigguingar. For att rorelseutrymmet for 
ifrAgavarande motortags boggiers bromsrorel e
anordningar skall bli tillrii.ckligt blev man tvungen 
att gora grundliga undet·sokningar tillsammans 
mecl boggiernas tillverkare, chwei7eriF~che 

Industrie-Gesellschaft. 
Planeringen av vagnarnas bromsanordnin<Yar 

fort atte pa amma sii.tt som under for gA.ende 
Ar. Detta planeringsarbete b.'Tii.ver mycket for
undersokningar ocb radpHtgningar bade bland de 
ogna verkstaderna och med underlev rantorerna. 
De planeringsarbet n, som satts i g ng under 
foregaende r betriiffande brom:sanliiggningarna 
i 2- och 3-axliga cisternvag1.ar, fortsatte och 
ritningarna blev fiirdiga under Aret. forra hi:ilft. 
Planeringen av i ' ynnorhet den 3-axliga Yagnen 
tyrinriittnings bromsstllngreglering var ett ar

betsdrygt problem. Enar man beslutat att 
ersatta boggierna i tjanstevagnarna A 30 och A 
90 med boggier av Miinchen-Kassel modell for 
att forbiitLra gangegenskaperna, blev man 
tvungen att. planera pa nytt dessa vagnars 
bromsanordningar. I slutet av Aret borjade man 
planera bromsanHiggningarna i Omk-vagnen samt 
tilHimpningen av den sti.i.ncligt kompenserande 
mekaniska Jastbromsanordningen pA Gks
vagnsserien. A v sistnamnda vagnar byggs till 
en borjan endast ett provexemplar forsedd med 
standigt kompenserande lastbroms. 

En ansenlig mangd foriindrings- och trans
formationsritningar for andra bromsanlaggningar 
pA va.gnar har utarbetats bl.a. for de nya porson
vagnar, fAngvagnar och makadamtran portvag
nar, som skall byggas pa Fredriksberg verkstad. 

Anskaffningarna har fortsattningsvis varit 
stora och i amband med dem bar man varit 
tvungen att radpliiga, gora utredningar och 
utarbeta uttalanden. I detta sammanhang har de 
tippvagnar, om planerats av nomen Auto
teolli uus Oy, fororsakat mycket arbete. 

Om tAgolyckorna gjordes utredninga1·. I detta 
hanseende foror akade de vidaste undersok
ningar den kollisioP, som agde rum mellan tva 
godstAg 28. 9. 1963 pA Naarajarvi trafikplat.s. 

I fragan om anvandningon av bromsar ut
arbetades direktiv samt studerade de faktorer, 
som framtriider i Ramband med anvandning och 
service. Tiden for genomsyn av de nya broms
anlaggningarna infoll nu efter 3 ars bruk och i 
det sammanbang gjordes undersokningar till
sammans med vcnska Aktiebolaget Bromsregu
lators, Knorr-Bremse G .m.b.H:s och Fredriks
bergs verl,stads ropresentanter, angaende des a 
anliiggningar slitage, rostning och nersmutsning. 
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I lokfabrikerna gjorde d till saken horande 
mottagningsgranskningarna av de lok, ·om 
blivit fardiga och i Fredriksberg verstad gransk
ning av byggda vagnars tryckluft- och broms
anordningar. 

Proiektering av varme- och sanitetstekniska 
anliiggningar 

Under berattelsea\ret gjordes av maskintek
niska byra\ns viirme- och ·anitetstekniska division 
projekt ov r viirme-. kallvattcn-, Yarnnratten-, 
och avloppsleclninga.r samt ventilationsanlagg
ningar for stationsbyggnaderna i Sockenbacka 
och Masaby, for ralssvetsningsanliiggningen;; :so
cialbyggnad i Kaipiainen. for Fredrik berg 
verkstads snickaravdelning, samt for haltpnnkt 
vid yslott salutorg. Dessutom gjorcles for 
Kaipiainen rii1ssvetsningRanlaggnings ocialbygg
nad och for snickeriavdelningen Yid Fredri ks
bergs verkstad tiickdiknings- och befolkning. -
skyddsprojekt. Viirme-, ],aJlvatten-. och adopp -
lednings- samt ventilation;;projekt gjord\"!' for 
ral& vetning byggnadcn i Kaipiainen. 

Kallvatten- och avloppslednings- samt Yen
tilationsprojekt gjorde for Kaipiainen:> riih<::<\·ets
nings fterbehandlingsbyggnad. 

Viirmc-. kallvatten-, varmvatten-, och adopps
ledningsproj kt har gjorts for stationshuset i 
Kemi, for banvaktens i Kouvola bostacl och 
for godsmaga inet i Jiirvenpaii.. 

Varme- och varmvattenledningsprojekt har 
gjorts for ett bostadshus i Va a och for en byrA
byggnad i Joensuu. Varme-, kallvatten- och 
avlopp projekt har gjorts for ett bostadshus pa 
Vilppula lag romrAde samt kallvatten-, varm
vatten- och avloppsprojekt for ett 4-familjers 
bus i Ammansaari. 

Enda t kallvattenledningsprojekt har gjorts 
for tations- och tuJlbyggnaden i Vaini.kkala. 

De sutom gjordes varmvattenledningsprojekt 
for fOljande byggnader: Avgaende godsets gods
magasin i Helsingfors, kontorsbyggnaden i Fred
riksberg, bostadsbyggnaden Kainuunmaki, sta
tion chefens tjii.nstebostad i Leppakoski, depA.
formannens bo tad i Idensalmi, ga verket i 
Frech.'iksberg, stationsbyggnaden i Pwl.kaharju. 
ralssvetningsanlaggningons vaktstuga i Kaipiai
nen amt ett bostadshu i Vesanka. Ett projekt 
har uppgjorts om att ansluta stationsbyggnaden 
i Lahti till stadens fjarrvarme ystem. 

Uppvarmings- och luftkonditionering;;projekt 
har gjorts for lokstallet i Idensalmi samt enbart, 
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varm,·attenledning projekt for bostadshus t Hei
kinkatu 2 i Jyvaskylii.. 

Luftkonditioneringsprojekt gjord s fOr fjii.rr
styrningscentralen pA Kouvola station, fOr die
selrummet i Pieksii.maki elektricitetsbyggnad, 
for motorvagnavdelningen och lyftavd lningen 
vid Fredriksborg depA. samt for transformatoran
li.iggningen pA Tammerfors station . 

Avloppsledningsprojekt bar gjorts for ute
kloakerna i Seinajoki lokstall. For svetsnings
ma kinen i Kaipiainen ri.ilssvetsning anlii.ganing 
och for vattenkylningen av Toijala posts re erv
kraftmaskin har gjorts projekt samt vagn
uppvarmningsprojekt for bangardarna i Riihi
maki och Helsingfor . 

Forutom projektering - och ritningsarbeten 
har divisionen utfort mottagningskontroller av 
bAde privata firmors och Fredriksbergs upp
stallda anlaggningar samt givit utlAtande i 
sadant, som beror varme- och sanitetstekniska 
orru·Adet samt deltagit i otaliga byggnadskom
mitt6ers sammankomster. Betra.ffande den rullan
de matcrielen har man fortsatt att utvockla reg
leringsanortlningarna i uppviirmningsanlagg
ningarna i samarbete med firman Oy Con troll Ab . 
Under il.ret forseddes 15 sovvagnar med •>Ter
moset•>-elektroniska regleringscentra, sa att alla 
de nyaste sovvagnarna med varmvatten bar for
setts med automatiska regleringsanordningar . 

Verkstiide1·na 

Ar 1963 hade statsjarnvagarna i verksamhet 
7 huvudverk tader belagna i Hyvinge, Fredriks
berg, Abo, Vasa, UleAborg, Kuopio och Pieksa
maki. Under beri.ittelseil.ret arbetade samtliga 
verkstader med 6-dagars arbetsveckor. 

l. Hyvinge verkstad 

Verkstaden har fortsattningsvis fungerat som 
reparation verkstad for motorlok och 1\nglok. 
1 slutet av Aret var totalantalet motorlok, vilka 
verkstaclen hade att underhalla 192 samt lmglok 
113. 

Vid sidan om reparationer av lok utfOrdes bl.a. 
foljande arbeten: Reparation av 331 lokgenera
torer. 320 luftpumpar, 340 smorjpumpar, 106 
Atlas-luftkompre sorer, 32 Westinghou!1e-luft
kompressorer, 13 2 u ppladdningsaggrega ter for 
lok, 2 matarpumpar, 1 739 specialpumpar for 
motorlok, 36 fullsti.indiga besiktningar av lok
pannor, 23 invandiga besiktningar ooh 54 snabb-

reparationer, l fullstandig b siktning och 2 
invandiga b siktningar av lyftkrans Angpanno1·, 
1 full tiindig besiktning av viirmopannor, 57 
fullstandiga och 52 invandiga besiktningar av 
luftbehtl.llare, 2 reparationer av lyftkranar, 
2729 lokfjadrar, vagnsfjiidrar 3 669 st amt till
verkning och reparation av skorstenar for lok 
9 st. repat·ation av fjaderanpassningar for 
vaxlar 5 par samt delar av vaxlat· 50 st, 

tillverkning av lokfjadrar 703 st, vagnsfjadrar 
7 744 st, dragluokar for vagnar 4 500 st, skarv
muffar for dragkrokar 500 par, lokcylindrar 4 st, 
belysning maskineri fOr lok 250 st, Angroservoar 
for lok 5 st, fjaderbockar for vagnar 8 200 st, 
hornblock for vagnar 2 200 st, hjalpkoppel for 
vagnar· 300 st, hjulsatser 10 st, bela tnings
modeller 3 st, 1 vinsch till unclersvarv for hjul
satser, fyllningsanordning for sandbel Allare, fja
deranpassningar for viixlar 349 r:ar, 4 kors
ningsvaxlar, 337 korsningar, 1 360 motstycken 
for skenor, 80 par spArbuffertar, 500 vaxelan
ordningar, stangningsklots for spAr 100 st och 
underreden till stangningsklots for spar 200 st, 

reparation av 60 banmotorer och 20 huvttd
generatorer, demontering av 80 banmotorer, 

svarvning av 1 518 bjulsatser och 16 hjul 
banbilar samt 604 lokhjul forsedda med hj turin
gar . 

Gjuteriet har utfort foljande arbeten: 

gjutit 2 753 lagerboxar, 3 354 lock for lager
bexar, 33 slidhackar, 354 kipprost, 20 435 
rostjarn, 6 796 mellanblock, 111 tmderlag for 
vaxelanordningar, 17 5 balansstycken for vaxel
anordningar, bromsklots 14 652 st, bromssulor 
75 444 st bromsblock 42 605 st. 

Verkstaden har utfort olika byggnads- och 
intallationsarbeten pil. bostad omradet, i lok
reparationsverkstaden, i pannverk taden samt i 
smedjebyggnad n. Verkstaden har under Arets 
lopp erhil.llit bl.a . foljande masklner: 1 bojnings
maskin for fjaderplattornas ogla, 1 elektrisk 
hardningsugn, 1 provbi.ink for diesel-munstycken, 
1 slipmaskin for diesel-insprutningsmtmstycks
nil.lar, 1 provbiink for diesel-briinslepumpar 
1 torkugn for elektriska motorer, 1 brokran, 
1 diskmaskin, 1 gran kning mikroskop for inspntt
ningsmunstycken, for=askin Malcus, 1 elektro
magnet for behandling av skrot, 1 slipmaskln for 
ventilsate, vlt.tcyklon CTA-1, 1 matanordning 
for vevstake, 1 ultraljudrengorningsmaskin. 1 
strAlanordning for tvattmedel, 2 mutterdragare 
samt 1 slipmaskin for ventiltallrikar. 



2. F r e d r i k s b e r g s v e r k s t a d 

Verkstaden har fortsii.ttningsvis tillverkat nya 
vagnar och reparerat personvagnar. Samtidigt 
med reparationsarbeten har verkstaden utfort 
foljande anmii.rkningsvii.rda arbeten: 

Tillverkat 934 nya oppna godsvagnar, litt. 
Hkk, 24 vagnur med flyttbart tak och vaggar, 
litt Gks, 106 godsvagnar, litt . Ob, 6 ft\ngvagnar 
med stAlkorg, litt. Not, 31 underreden for 
cisternvagnar, 32 K 14-boggier, 184 skydd for 
overgAng i vagnar, andrat 5 C-vagnar till Ggh
vagnar, 5 Ci-vagnar till soldatvagnar, 1 Ci-vagn 
till Eims-vagn, 8 CEm-vagnar till BT-vagnar, 
1 CEi-vagn till A-vagn, 1 SEi-vagn till bostads
vagn, 1 E-vagn till museivagn, 1 F-vagn till 
BF-vagn. 

200 Mas-vagnars behAllare forstorades frAn 
7.5 m 3 till 15 m 3 • 

3. A b o v e r k s tad 

Verkstaden har huvudsakligast reparerat Dm 
6- 7 motorvagnar, av vilka verkstaden hade 
209 att underhAlla i slutet av !\ret. Dessutom har 
motorlok och godsvagnar reparerats. 

Granskningar av tryckkii.rl: 1 fullstandig Ang
pannebesiktning, 1 invii.ndig Angpannebesiktning 
och 5 fullstandiga besiktningar av motorlokens 
luftbehAllare. 

Tillverkades 1 355 kabeltillbehor, 1 370 kannor 
av stAlplat, 300 lampor, 920 lampdelar, 510 
lyktor, 55 ogiltighetsmarken, 300 plognings
marken, 100 sprutor, 300 burkar for forbands
material, 456 kHidskt\p, 

elektriska artiklar: 
30 koppelskap och 800 stolpar, reparations

verktyg for hjul, 1 skorsten for lokstallet, 1 
varmlufttorkare. 

4. V a s a v e r k s t a d 

Verkstaden har fungerat som reparationsverk
stad fOr latta Anglok och godsvagnar och hade 
216 Anglok att underhAlla vid Areta slut. 

Dessutom har verkstaden utfort foljande 
arbeten: 

Reparerat 471 lokfjadrar, 1 sparmaskin, 1 
banbil, 18 spArtraktorer, 15 plattformtraktorer, 
9 smalok, 1 traktor Valmet MT 20, 5 131 
burpallar, 396 burvagnar, 2 omrorare fOr 
oljegrus, 1 underrede av profiljii.rn, hjulsats till 

6 5768 - GG 
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grii.vsmaskinen •>Terasmies*, reparerat och ren
gjort 10 behallare, installerat 110 nya hjulsatser i 
loken, ombytt 3 765 eldror och 338 flamror, 

utfort 26 fullstandiga och 28 invandiga ang
pannebesiktningar, 9 ombyten av pannor, 68 
granskningar av huvudluftbehallare, 223 svarv
ningar av hjulsatser for Anglok, 

tillverkat bromsklots 550, 10 hydrauliska 
kranar, 171 lastningsplattformer, 2 000 burpal.ar, 
200 lastpallar av ladtyp, 9 strAlkastare for lok, 
494 sidodorrar av stal for Gb-vagnar samt 300 
sidolammar for vagnar. 

5. U l e A b o r g s v e r k s t a d 

Verkstaden har fungerat som reparations
verkstad for godsvagnar och vid sidan om 
reparationsarbeten utfort foljande anmarknings
varda arbeten: 

Tillverkat 60 dressiner, 34 hjul for dressiner, 
12 hjulsatser for motordressiners slapvagnar, 
10 hjulsatser for rullvagnar, 14 300 golvplankor, 
47 600 vii.ggplankor, 8 260 plankor for soldat
vagnar samt 40 950 kg taksmorja for vagnar, 
reparerat 1 dressin och 1 banbil, 

svarvat 3 005 hjulsatser for vagnar och 6 
hjulsatser for loktender och boggier, 

slipat 14 kokillhjulsatser, installerat 66 nya 
hjnl atser for reparerad. materiel och luftbromsar 
for 108 Gb-vagnar samt sl<rotat 206 godsvagnar. 

Verkstaden har under Arets lopp erhallit 1 
elektriskt blockhjul. 

6. K u o p i o v e r k s t a d 

Verkstaden har fortsattningsvis reparerat Ang
lok, av vilka verkstaden hade 310 att underhAlla 
i slutet av Aret. 

Vid sidan om reparationer utfordes bl.a. 
foljande arbeten: Utfordes 46 fullstandiga och 
49 invandiga Angpannebesiktningar, 8 byten 
av Angpannor och 77 besiktningar av tryckluft
behallare, tillverkades 61 gnistnat for lokens 
skorstenar och 268 lagrar for lok, 

bearbetades 5 300 kolvbuffertar och s'·arvades 
1 146 hjulsatser for lolc 

Andringarna av varmesystemet slutfordes och 
de nya anordningarna for dusch- och luttvatt av 
lok blev fardiga under Arets lopp. Smedjans 
gjuteri- och traarbetsutrymmen stalldes i ord
ning for reparation av luftpumpar. Verkstadens 
telefoncentral automatiserades. Elinstallationerna 
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, ammaudrag av verkstiiderua presttLtiooer lh 1963 

Hyvinge 111red.riks-

I 
Abo 

I 
Vasa I UleA- I Kuopio I Pieksa-

I 
un1mn 

b rg borg miiki 

Y erkstiiderna har 
10 forbrukat stal ton 0 0 3 70701 9 56ooo I 70.4 161.0 12602 51.6 38300 14 05903 
20 * bromsblock och -sulor >> 0 0 7502 30600 6405 31.5 52ol 3908 7300 642ol 
30 >) annat gjutjii.rn * 0 0 Oo6 38700 1.7 - - 2803 - 41706 
4o >) massing och brons >) 00 26.4 l.O 205 2o2 Oo2 300 - 3503 
5o * vitmetall >) 0 0 90 7 3702 - 206 - 8.4 1200 69o9 
60 gjutit bromsblock och -sulor » 0 0 1 92701 - - - - - - 1 92701 
70 )) annat gjutjiirn >) 0 0 701.8 - - - - - - 701.8 
80 » massing och brons * 0 0 6902 - - 4o 7 - - - 7309 
90 » vitmetall >) 0 0 508 71.7 - - - 8.4 - 5o9 

100 forbrukat ele1:trisk strom kWh 0 0 0 0 0 4 995 600 3 559 519 443 867 230 474 268 600 351826 439 278 10 2 9 164 
11. antal arbetstimmar (1 000 h) 0 0 0 0 0 0 2 151.7 2 677.3 7150 o I 2540 2 234o9 3l0o.J. 39306 6 73701 
120 produktionsviirde (1 000 mk) 0 0. 0 0 0 0 19 698o6 39 144o3 724003 2321.7 3 20701 2 82803 5 1670 7 79 60 00 

Antal arbetstimmnr (1 000 h) 

fir 1963 ar 1962 dr 1961 

Huvudverkstadema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 73701 6 81009 6 67307 
Maskindistrikten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0=-0 _0 _0 0-0-0 _,;--~1;..::..,19~9~0 9.:.__+---=1-=1~6.;.0o:..:4 __ +-_ __,;1;.1;.7,..;5~ool.:.__ 

Summa 793 7oo 7 971o s 784901 

Produktionsvilrde (1 000 numk) 

I-luvudverkstiiderna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 6080 o 78 4150 o 70 1480 o 
:Maskindistrikten 0 0 0 0 0 0 0 0 . _ 0 0 0 0 0 0 .. 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 .. 0 0 7 5150 9 6 954o1 G 2230 o 

-Su_m_m_a-~-~87~1~23~.-9--~-~8~5~3~6~9-ol--~--76~3~71~0-o--

Antal nrbetarc, elever samt 

IIuvudverkstiiderna 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 3 321 3 375 3 31 
Maskindistrikten 0 0 o 0 0 0 . 0 0 0 . . 0 .. 0 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0=-o-· :..:0 0:..:0_.:_0 _,;---~9.;.25;,._ _ _!_------:,-,8;.:6:.;5 __ .c__ __ ---,--.;.8.;.28;,.-_ 

Summa 4 246 4 240 4 146 

forbattrades for okning av reaktiveffekts kom
p ensation och elspanningens iindringo 

Till verkstaden har anskaffats tid- och sti.i.m
p elklockor for central. ystemeto 

70 Pioksiimiiki verkstad 

Verkstaden har fungerat som reparations
verkstad for godsvagnaro Dessutom har yerk
staden utfort bl.ao foljand e arbeten: 

Tillverkat 4 68 ::;icloliimmar for Yagnar och 
23 1566 fj iiderlankm, gjutit 4 233 lagrar for 
vagnar, svarvat 9 440 hj ulsatser, for ett 1 719 
hjulsatser med hjnlringar, r parerat 12 529 

f jiiderlankar, 2 534 buffer tar, 779 skruvkoppel 
och 2 279 skarvmuffar samt s krotat 780 vagnaro 

Utbildningsverk oamhe ten: 
Fn\n verkstadsskolorna ntdirnitterades under 

ar 1963 3 lok !dare och 34 yrkesarbetareo 

Elektriska anli:iggninga1o 

tatsjiirnvagarna.s egna elverk har inte under 
b erattelsearet alstrat elen rgio 

Maaselka trafikplats utrustades mcd elbe
lysning, varfor antalet elektrifieraue trafik
p latser vid arets slut steg till 7120 Inte n enda 
vaktstuga forseddes m ed elbel ning, varfor vid 
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Repamtion av ruJiande materiel ih 1963 

Reparerad rullande materiel 

Anglok ~lotorlok )lotorva.goar 

~ Verk tiiderna M::tskin-
HuvudYerkRtaderna 

f~ ;:: distrikten m= 
"" .E ;..:-:r: 

Ll L2 M L+ L5 L6 _.\ B2 Bl Z + _gj :c -.c 

I I I ~ I I " " ~ ga 0 

""" I» A B c D 0 0 

'"'" " o'g 
d·~ 0~ ;: .-< 

""" A~ <>t::l 
I > 

Hyvinge 0 0 • • •••• •• 24 2G 37 1 96 - -J.7 32 11 29 2 92 10 

,: I 
- - - - - -

Fredriksber{!: ....... - - - - - - - - - - - - 9 4 27 - - -
Abo ............. . - - - - - - - - 1 - 1 26 - 24 41 48 - - -
Vasa .... . .. ...... 15 26 21 10 11 2 - - - - - - - - - - - - -
Kuopio ........... 36 43 48 Hi 21 4 -1 - - - - - - -I - - - - - -

Summa 
75 1 

95 106 27 128 6 
47 1 

32 
2 1 

29 3 118 10 34 1 33 45 75 - - -

J\iaskindJstrikten I 

1. ................ - - - - 1 526 14 - - - - 12 1 200 5 - - - - - -I -
2. ............ . ... - - - - - - - - - - - - - - - - 22 4 -
3. ............... . - - - - 194 10 - - - - 10 118 - - - 9 88 - 3 -
4. •••••• •• •• 0 ••••• - - - - 2 949 16 - - - - 23 15 757 - - - 3 002 12 - - -
5. ...... . ......... - - - - 1 581 8 - - - - 4 880 ll - - - - - - -
6. . . .... .......... - - - - 900 12 - - - - 16 200 4 - - - - 35 - J 
7. .. ........... ... - - - - 4 928 22 - - - - 6 574 5 

I 
- 7 1117 - - -

8. •••••••••••• 0 ••• - - - - 3 000 5 - - - - - 250 1 - - - 2 1 58 
9. ....... . ........ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 15 -

I 

15 078 1 

106 1 

87 -I 18 979 1 26 3 018 
I 

Summa 

75 1 
- - - - - 71 - - 1217 

611 
40 62 

-to I Totalsumma 95 27 15 206 1 93 47 I 32 2 29 7tt 19 097 36 34 33 3 063 1 292 61 62 

Rep.uerad rullandc materiel 

Person vagnar Godsvagnar Total-

j mellan· I Rnabb- I I full- I mellan- I snabb- I ~um::-
~ummn. 

star- full- umma star-
stiindig 

I 
stiind ig· l 

I --
Btwudrerkstiidenut reparation reparation 

---
u l Hyvinge •••••••• 0. 12 91 591 625 1319 4 202 1 107 324 1 643 

Fredriksberg ...... - - - 62 62 - 40 
341 1 

2 341 2 722 2 784 
Abo ......... ..... - - -- 16 16 11 1 6 27 95 319 335 
Va.sa •• 0 •••• •••••• - - 43 43 255 639 313 966 2 173 2 216 
Kuopio ........ . .. - -I 10 10 - 2 050 ' 587 437 3 074 3 084 

I 

270 1 

I 
Summa 

12 1 91 1 ii91 I 756 l!iiO 
3117 1 

1 279 3 946 8 612 10 062 

I I Maskin<listrikten I I 

1. Fredriksberg . ... - -I - 10164 10164 _I _I 188 9 830 10 018 20 182 
2. Riihimaki ..... . - - - 790 790 

=I 
207 5140 5 347 6137 

3. Abo •••• 0 •••••• - - 774 774 - 932 932 1 706 
J. Tammerlors ... . - - - 753 753 _I 1 032 6 363 7 395 14 
5. Seinajoki . ...... - - - 106 106 

I 
I 301 3 046 3 347 3 453 

6. meaborg ....... - - - 404 404 -I 347 3 434 3 781 4 185 
7. Kouvola ........ - -

I 
300 300 348 7 677 8 025 8 325 

8. Joen uu ........ =I =I 479 479 =I -=I 
563 1 371 1 934 2 413 

9. Pieksamiiki ... .. 182 182 444 7 656 8100 8 282 

I I 
Summa - -

591 1 
13 9ii2 13 952 - -I 3 430 I 45 449 48 879 62 831 

I 
Totalsumma 12 91 H 708 15 402 270 3117 ! 4 709 49 395 57 491 72 893 
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A.rets slut antalet elektrifierade vaktstugor var 
det samma som foregAende ar eller 635. 

Under Aret anskaffades 5 nya 32 m stral
kastarmaster (storlek II), vilka kommer att 
monteras pA foljande trafih.-platser: pA Ylivieska 
I, pa Vainikkala 2, i Valkom l och pA Seinajoki l. 
Fore slutet av Aret hade man anskaffat 160 av 
dessa stolpa.r till 39 olika bangArdar. 

Belysningen pA de fiesta bangArdar utokade 
och forbattrades genom att anvanda kvicksilver
och lysrorslampor . LikasA fornyades och utokades 
belysningen pA flere plattformer genom an
vandandet av stolpar av stAlrorskonstruktion. 
PA vissa trafikplatser andrades plattformbe
lysningen sA att den styrde av tidsur. 

Kabelnatet pA Helsingfors bangard okades med 
bl.a. en kabel mellan omformaren vid Helsing
for gjuteri och strAlkastarmasten Va. 

PA flere trafikplatscr overgick man till styr
ning av belysningen och dorrlAset med kopp
lingsklocka. 

Elektrificringsarbetena pA viindborden i 
yslott och Villmanstrand blev fardiga. Vid 

fu·ets slut fanns pa 36 trafikplatser sammanlagt 
46 viindbord. 

Flare byggnader elektrifierades. Bland dessa 
kan namnas: Haapamiiki, Ylivieska och Koria 
reservstationer, oljelagret pA Vihreiisaari, ban
avdelningens socialbyggnad i Pihtipudas, Valkom 
tA.gexpedition, Riihimaki lokstall, Kouvola per
sontunnel, Seini.i.joki depas reparations- och 
socialbyggnad, Toijala nya station, Abo nya 
forrAdsbyggnad, Viinikka vagnsreparationsverk
stad i Tammerfors samt banvakternas bastu
byggnad r pA mAnga olika trafikplatser. PA 
Toijala stat.ion utfordes dessutom reglering av 
matarkablarna samt montering av neonskyl
tar pa stationens och postens byggnader. En del 
av ovan namnda arbeten var iinnu halvfiirdiga 
Yid beriittelseArets slut. 

PA flere trafikplatser utfordes reparations-, 
fornyelse- och tillaggsarbeten pA elledningar i 
statsjiirnvagarnas byggnader samt forbatt
ringar pA byggnadernas inomhusbelysning. Bland 
dessa trafikplatser kan bl.a. foljade namnas: 
Helsingfors, Fredriksberg, Kuopio, Kotka, Tam
merfors, Lahti, Kouvola samt mindl·e trafik 
platser mellan Helsingfors och Kouvola. 

Under berattelsearet byggdes tre nya trans
formatorstationer med 2 X 200 kVA (effekt) 
i Tammerfors, 2 x 300 kVA (effekt) i Riihimaki 
och 2 X 500 kVA (effekt) i Seiniijoki. Trans
formatorstationen i Abo utvidgades sa, att dess 
effekt f6rstorades 2. 7 5 ganger . Byggandet av 

transformatorstationer fororsakade iindringar i 
kabelnatet, vilka redan delvis ar forverkligade. 
Transformatorn pA. Riihimiiki station fornyades. 
'l'ransformatorn pA Kemi station blev fardig i 
maj 1963. De tva varmepannorna i Nuppulinna 
centraltriidgard har iindrats for oljeuppvarm
ning, varvid de diirav fororsakade elarbetena 
utfordes iivensom de elarbeten som fororsakats 
av okningen av triidgardens apparater . Cent
raltriidgArden utrustades dessutom med siirskild 
matarledning. Av de tio elanslutningarna for nya 
triivarulyftkranar blev fern fiirdiga och krana.rna 
ficks i anviindningsskick. Elarbetena pa iindring 
a v kranen i Bjiirna for att iiven fungera med 
magnet blev fi.i1·diga. Stromledningarna for 
lyftkranen i otkamo som gar pa spar iindl·ades 
till elviirmeutrustad for att hindl·a frostbildning. 
Elarbetena pa bockkranens stromuttagningssys
tem i Kaipiainen utfordes. I Misi blev en ny 
bockkran fardig. 

I Kangasvuori tunneln monterades elbelys
ning och samtidigt forseddes tunnelns bada 
iindar med elmatardrivna dorrmaskinerier. 

Under aret utfordes olilta tekniska under
kraftanliiggningsslag som biist liimpar sig for 
jiirnviigarna. 

Under okningar rorande den reaktiva effektens 
kompensering har fortfarande utforts. 

Trafikplatsernas eltariffer bar fortfarande un
dersokts for att taga i bruk den for jarnvagarna 
formanligaste. 

Av de nya projekten kan niimnas nya trans
formatorstationer i Perkio, Riihimiiki och Hel
singfors, planeringen av Kaipiainen skensvets
ningsanHiggning, roparationsverkstad och social
byggnad, fornyandet av belysningen pa 
Pieksiimiiki bangard, fOrnyandet av belysllingen 
pa personplattformerna och bangArden i Tavas
tehus, bostad byggnaden i Ammansaari, Toijala 
personttmnel och elarbetena fOr Alphydrlans 
bergsskydd samt planerandet av transformatorn 
for Riihimiiki tagexpediton. Under beriittelse
Aret utfordes mottagningsprov pa 10 huvud
generatorer och 60 banmotorer samt pa, som 
reservmaskiner bestiillda, 1 huvudgenerator och 
4 banmotorer for Hr 12-loken (nris 2 232- 2 241) 
samt pa 18 huvudgeneratorer och 18 banmotorer 
samt till dem horande hjiilpgeneratorer for Hr 
13-loken (nris 2307-2315) i tromberg Ab: · 
fabriker i Sockenbacka. Dessutom utfordes i 
samband med lokens provkorning eltekniska 
mottagningsprov och kontroll pA 10 Hr 12-diesel
elektriska lok (nris 2232--2241). De under fore
gaende ar paborjade eltekniska mottagningspro-



ven och kontroll pa det fOrsta Hr 13 diesel
elektriska loket (nr 2301) fortsatte i samband 
med lokets typprovkoroingar samt fortsatte 
motsvarande pt'over och kontroll dessutom pa 
fern andra lok av sa=a typ (nris 2302-2306). 

Elektrotekniska byran bar giVIt begarda 
utlatanden rorande elektriska anlaggningar och 
gjort forslag bl.a. om att de under byggnad 
varande Sv 12-loken skulle utrustas med yttre 
anslutningsanordning, vilket forslag man aven 
beslot forverkliga. Samtidigt utfor i den gamla 
materielens Hr 11-lok, pll. grund av en intraffad 
eldsvll.da, elinstalleringsarbete som betydhgt 
minskar eldfaran och som underlattar skotseln. 

Mottagnings- och arbetskontroll utforde pa 
den under byggnad varande dieselmaterielen i 
tillverkaren fabriJ;:er och under provkorningar. 

Elanordningarna fOr personvagnarna av stal
konstru.ktion som skall byggas samt lysroren for 
de gamla expresstll.gsiitten och for Dm4-motor
vagnarna bestalldes. 

Elektrotekniska byrans ingenjorer bar verkat 
som Hirare i de lokforarkurser som anordnats vid 
jarnvagsinstitutet. 

I den i juni 1963 godkanda tilHi.ggsbudgeten 
gjorde riksdagen den andringen i 1963 ars 
budget 19 Ht. 1: 24 punkt 11, att de medel, som 
i sagda budget godkants for anvandande for att 
avsluta jiirnvagens arbeten pa elektrifierings
projektet ocksa skulle fa anvandas for pll.borjande 
av elektrifieringsarbetena. Ministeriet for kom
mnnikationsvasendet ocb allmi:inna arbetena 
berattigade dock jfu-nvagsstyrelsen at;t, av det 
i namnda punkt beviljade I 000 000,- marks 
anslaget under 1963, fA anvanda 500 000,- mk 
endast for avslutande av elektrifieringens pro
jekteringsarbeten. 

Jarnviigsstyrel en uppgjorde den 5. 10. 1963 
tt avtal med Oy Tecalex Ab om forhandspla

nering av luftledningen ocb om offert pa den 
luftledning som slmlle bebovas for elektrifieringen 
av bandelarna Helsingfors-Riihimaki ocb Fred
riksberg- Kyrkslatt. 

Jarnvagsstyrelsen slot avtal med Imatran 
Voima den 15. 11. 1963 om forhandsplanering av 
matarstationer och om offert angaende till
verkning av de matarstationer som kommer att 
behovas vid elektrifiering av bandelarna 
Helsingfm·s - Riihimaki och Fredriksberg
Kyrkslatt. 

Imatran Voima Oy inlarnnade till jarnvags
atyrelsen offert rorande leverans av elenergi till 
de bandelar som skall elektrifieras. PA jarn-
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vagens anhallan forliingde Imatran Voim~ offer
tens giltighetstid in pa 1964. 

Rosten 1963 uppgjordes forberedande projekt 
rorande utredning for besta1lning av elektriska 
motorvagnstag hos utomstaende firmor. 

Tillsam.mans med elkontrollverket fordes 
underhandlingar om de fordringar som ·kulle 
stiillaR pa elbanornas anlaggningar och man 
overenskom om belastningsberakningar som 
skulle anvandas vid matandet av luftledningarna 
och om de fria avstanden rorande korni:itet. 

Elektrifieringens forberedelsekommitte, roed 
overdirektor Pirinen soro ordforande bar gett 
riktlinjerna for utvecklandet av elelurifierings
fragan samt rekom.menderat avgoranden som 
gjorts i olika fragor. 

Under berattelsearet byggdes nya koppar
ledningar for telekommunikationsnatet 1 166 
trAdl;:ro och nya stAlledningor 17 tradkm. 

Sammanlagt 545 tradkm koppartelefonled
ningar revs. 

Koppartelefonledningarnas langd okade sa
lunda med 1 126 tradkm och stAlledningarnas 
langd minskade med 528 trAdkm. 

En ca 13 kro lang stolplinje roellan Saaks
jarvi-Lempaala revs. Arsreparationsarbete ut
fordes som fullstandig stolpfortatning pA 89 
bankilometer, som partiell fortatning pa 29 
bankm, som tung arsreparation pa 144 bankro 
och som latt arsrep~ration pa 813 bankm, 
varvid sammanlagt 3 681 stolpar restes. 

Alia stolpar var kreosotimpregnerade. 
Av ji:irnvagens egna ledningar iordningstalldes 

9 320 tradkm och av post- och telegrafstyrelsens 
ledningar 10 442. s tradkm eller sammanlagt 
19 762. tradkm. 

Kabellaggning for telekoromunikationsled· 
ningar utfordes pA · banstrackorna Riihirnaki
Parola och Fredriksberg-Grankulla, och i sa=a 
dike drogs aven kabeln for linjeblockering. 

Sammanlagt 71. 6 km telefonkablar monterade 
i vilka trAdlangden var 3 084. s kro. Dessutom 
utfi:irdes mindre kabeldragningar i olika eloro
J'aden. 

PA. grund av banutratningsarbeten maste man 
flytta kablar pa banstrackorna Moromila-Lahti 
och Kouvola- Pieksamaki. 

Tre nya automattelefoncentraler togs i bruk 
och till dem ansli:its samroanlagt 55 av den pro
visoriska f j arrtrafikens f j arrvalsfOr bindelser. 

Under ar 1963 monterades fyra nya 3-kanals 
barfrekvenssystem och fyra nya mellanforstarkarc 
for 3-kanals barfrekvenssystem. 



Dessutom flyttades och monterades p n.ytt 
lltta l-kanals barfrokvens ystem, ii.ndutrustning 
for ott 3-kanalssystem och tre mollanforstarkare 
for 12-kanals barfrekvenssystem. 

I statsjarnviigarnas anviindning fanns vid 
arets slut sjutton 1-kanals, fjorton 3-kanals och 
fern 12-kanals barfrekvenssystem. Barfrekvens
forbindelsernas sammanlagda langd var vid arets 
slut 17 339 km. 

Under ar 1963 blev Helsingfors teleprinter
automatcentral, tre 6-kanals och sjutton 1-
kanals telegrafbiirfrekvenssystem fardigt mon
terade. Till statsjiirnvagarnas teleprintercentral 
finns anslutna 32 teleprinterapparater. En skild 
teleprinterforbindelse finns mellan Vainikkala
USSR. Till post- och telegrafstyrelsens telegrafnat 
iir fortfarande sex Telex-anslutningar anslutna. 

Statsjarnvagarnas egna teleprinterforbindelser 
omfattade 6 788 km vid slutet av 1963. 

Selektortelefonanlaggningarna utokades under 
1963 genom att man monterade induktiva 
selektortelefoner for banvakterna och stationerna 
pa banstrackorna Pieksamaki-Kuopio, Ulea
borg- Tuomioja, Tuomioja- Ylivieska och Kuo
pio- Idensalmi for var och en tva ledningar och 
pa banstrackorna Tuomioja-Brahestad, iilin
ji.i.rvi- Juankoski , Pieksamaki-Nyslott, Pieksa
maki- Jyvaskyla, Abo-Toijala, Abo-Nystad 
och Abo-Karis en ledning var. Pa Helsingfors 
hamnbana utbyttes likstromsselektortelefonorna 
till induktiva selektortelefoner. Dessutom ut
fordes kompletteringar pa de tidigare induktiva 
och likstromsselektorledningarna. Anslutningar
nas an tali dessa var sammanlagt 270. 

Vid arets slut var selektortelefonledningarnas 
sammanlagda langd 6 181 km och anslutningarnas 
antal 1 276. 

Storre monteringsarbeten ifraga om svag
stromsanlaggningar utforde arbetslagen i sam
band med ibruktagandet av automatcentralerna 
i Kuopio, Pieksamaki och Abo, flyttningen av 
anli.i.ggningarna stallverksrummet i Lahti 
samt kabeldragnings- och monteringsarbetena 
pa Toijala nya station. 

Snabbtelefonsystem inrattades for jarnvags
styrelsens direktOrer, transportbyran och divi
sionen for sakerhetsanordningar, for Pieksamaki 
forrad, Joensuu trafikdistrikt, Gamlakarleby 
station och godsexpedition samt for Seinajoki 
elomrade. 

Nya hogtalarsystem monterades pa Toijala, 
Hango, Loimaa och Tuomioja stationer. Hogta
larsystemen kompletterades pa Seinajoki bangard 
och Abo station samt bangard. Sammanlagt 

fanns vid slutot a,· lt rot 82 hogtalarsy t em och 
i d essa 869 hogtalare och 112 forstarkaro. l! or
starkarnas gemensamma effokt var 8 808 Vi-'. 
Fern nya centrahusystem monterades under aret. 

Pa bandelen Kouvola- St l\llichel monterades 
ott signaltelefonsystem med fyra ledningar av 
typ 61B, som utvecklats vid elektrotekniska 
byrltn. Till ystemet hor 81 signaltelefoner och 
16 relaer. Dessutom monterades 10 stycken 
signaltelefoner pA- banstriickan Riihimaki- M:om
mila och 13 stycken pa striickan Riihimiiki
J okela . PA elektrotekniska byran utvecklade 
man en ny typ av ledningstagare. 

I Helsingfors monterades ett 24 kW reservkraft
verk, som formar mata automatcentralen med 
barfrekvensanlaggning, skyltanordningen for av
gangssparen samt belysningen i tagexpeditorerna 
expediti.on ooh i handcentralen. 

I december kordes for forsta gangen ett vax
lingslok med radiomanovrering utan forare. De 
radiotekniska anordningarna som anvande vid 
manovringen bar planerats v id elektrotekniska 
byran och de pneumatiska anordningarna i 
HyYinge verkstad, dar aven anlaggningarnas 
montering utfordes. 

Till Toijala--Haapamaki linjeradiosystem 
monterades 4 trafikplatsstationer och 26 loksta
tioner. 

Sammanlagt 87 portabla radiotelefoner togs 
i bruk. 

Till Helsingfors och Kom-ola bangardar ans
kaffades 7 fiokavsandare och 5 fickmottagare. 

Sammanlagt 20 fiokradiotelefoner togs i an
vandning pa prov av de arbetslag som monterade 
kablar och elektriska sakerhet anordningar samt 
av divisionen for sakerhetsanliiggningar, i .Joen
suu trafikdistrikt och i Helsingfors elomrade. 

Vid Arets slut anvandes vid statsjarnvagarna 
sammanlagt 68 fasta, 76 rorliga och 144 portabla 
radiostationer . 

De under elarbetslagens byra lydande arbetsla
gen fOr sakerhetsanlaggningar utforde under ar 
1963 pa 64 trafikplatser arbeten. 

Av de storre arbetena var de mest anmark-
ningsvarda fjarrstyrningscentralen Kouvola 
for striickan Kouvola-St Michel. 

Fyra reliistallverk b lev fardiga. 
Till storsta delen utgjordes de mindre arbetena 

av ljus - och ljudvarningsanlaggningar. Av dessa 
blev 31 nya fard.iga, pa 8 gjordes ii.ndringar och 
togs ur bruk. 
Halvbommar monterades pa tva p lankorsningar 
forsedda med l jus- och ljudvarningsanlaggningar. 



Vid Arets ::;lut hacle man i bru.k 2 fjarr tyr
ningscentraler, 42 reHi.stallverk av vilka 20 
fjarrstyrda, 425 elektriska vaxelanlaggningar, 
300 km linjeblockering och 180 ljus- och ljudvar
ningsanlaggningar av vilka 4 forsedda med halv
bommar. 

Pa basen av korsningsansokningar gavs under 
berattelsearet 256 tillstand for elledningskors
ningar och 218 tillstand for telefonledningskors-
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ningar. 46 ansokningar om ratt att installera elek
triska anordningar beviljades och 41 ansi:ikningar 
om att installera telefoner. Fern granskningar av 
elledningskorsningar och installeringar av elan
laggningar utfi:irdes pa elektrotekniska byrans 
forsorg och under i:ivervakning av bandistriktens 
chefer byggdes 7l starkstri:imsjordkabelkors
ningar. Sammanlagt 127 nya hem- och tjansttele
foner beviljades under berattelsearet. 

V. FORRADEN OCH ANSKAFFNINGARNA. 

Forrddsbyggnaderna 

Vid fi:irsta fOrradsdistriktets byra i Helsinfors 
utfOrdes en grundreparation, varunder man 
bland annat overgick fran ugnseldning till 
centralvarme. Likaledes utfordes en reparation 
i arbetarnas socialutrymmen. 

Man kunde i oktober 1963 fira taklagsfest vid 
huvudforrAdsbyggnaden i Abo, som var under 
byggnad. Enligt entreprenadsavtalet torde bygg
naden bli fullstandigt fru·dig tills april 1964. 
Fi:irradsbyggnadens totalvolym ar 10 407 m 3 . 

I kiillarvAningen, vars areal iir 995 m 2 , inredes 
aven fi:irutom fi:irrAdsutrymmen ett befolknings
skydd. Forsta vAningen, som ar ovan jordytan, 
inrymmer forrAclsutry=en till en aroal av 
1 040 m 2 • I andra vl1.ningen inrymmes byrA
samt arkivru=en vilkas gemensamma at·eal ar 
112 m 2 , samt fi:irrAdsutrymmen till en areal av 
928 m 2 • Dartill inriittas i byggnaden nodvandiga 
socialutrymmen samt en paketeringshall. For 
transporter mellan olika vaningar installeras 
hissar i byggnad n. 

Upplagrings- och dist1·ibutionscisterner 

Under beriittelsell,ret blev tvll, upplagrings
cisterner pa 8 milj. liter fardiga vid Vihreiisaari 
oljehamn i Uleaborg amt i Pieksamaki. forutom 
de tidigare cisternerna, en ny pd. 3 340 milj. 
liter for forlagring av <lieselolja. FrAn Vihrea
saari i Uleaborg byggdes ett 270 m Langt olje
transportror. vars inre diameter ar 150 mm, till 
de tidi.gare byggda cisternerna pa Pikku-Hevos
sa.ari. I Heinola byggde en distributionscistern pfi 
33 000 Liter. Niir dessa blev fardiga, var ~·tatsjarn
vagarnas cisternutrymmen for Jagring av olja: 
upplagringscisterner om.kring 87.2 milj. liter 
samt distributionscisterner omkring 2. 2 5 mi lj . 
liter. 

Anskaffningarna, konsumtionen samt jo?·siilj
ningen 

Under berattelsearet var huvudforradens samt 
triivaru- och bransleforradets ansk.affningar 
14 456 082.17 mark mindre an motsvarande 
anskaffning ar 1962, beroende niirmast pa 
strejken i mars 1963. Anskaffningarna var under 
11.r 1963 184 942 602,24 mark. 

I den av finansministeriet den 28. 5. 1963 
utfardade skrivelsen uppmanades statens ver.k 
amt de ambetsverk och inrattningar, vilka har 

ratt att anvanda lagerkonto, att pa gruncl av sta
tens betungade kassalage inskriinka beloppet av de 
medel. som var 31. 5. 1963 bundna i lager, till 
11.rets slut med minst 10 'Jo. Man skulle strava till 
att bibehalla den salunda uppnadda nivan till 
Atminstone slutot av ar 1964. Man kunde dock ej 
fi:irverkliga detta, eniir det Aligger jarnviigsverket 
att handhava sakerhetsforrad bland annat av 
fasta och flytande briinslen, parforni:idenheter, 
slipra.r och vii:xelsliprar samt av vissa andra 
storre fi:irni:idenhetsgrupper. Tvartom steg de pa 
Yarukonton befintliga varornas medelvarde Lmder 
beriittelsearet frAn 88 674 597,30 mark till 
97 172 487,61 mark ellor med 9.7 °0 . 

ForrAdens totalomsattning, anskaffningarna 
och konsumtionen tillsarnmans, var under beriit
telsearet 374 754 949,81 mark eller 4.4 °0 mindre 
under Ar 1962. Av denna summa var andelen aY 
forsaljningen av forradsfOrnodenheter, begag
nade varor amt skrot och avfall till utomstaende 
sammanlagt 7 766 075,05 mark, vilken andel var 
25. 4 % storre an under fi:iregaende ar. Av for iilj
ningen var pa varukonton befintliga varornas 
and 1 3 228 290,42 samt begagnade varorna , 
slrrotets och avfallets andel 4 537 784,63 mk. 

Rena nottofi:irsaljningsinkomsten, dA frl1.n brut
toforsaljningssumman 4 537 784,63 mk subtra-
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heras hanterings- frakt- samt andra kostnader, 
inalles 223 844,66 mk, steg till 4 313 939,97 mark. 

Ur nedanfoljande tabell framgtl.r per huvud
forrAd varuanskaffningarna mm. 

HuvudflirrAd 

I 
LagerbestAndets I Anskaffningnrna I Konsumtionen I Totalom-
medel viirde sii ttn iugen •) 

I 1

: Tota.lkost
n,.derna. 

FlirrMets 
omloppstal 

mk mk I tiik mk mk mk 

Helsrn 
Hyvm 
Abo 
Ulea 
Kuop 
Popu 

gfors ........ 34182 417,00 48 146 090,86 48 876 969,67 97 023 060,53 843 705,82 1,43 
ge .... .. - .. . 19 515 787,01 33 920 754,91 36 283 464,58 70 204 219,49 565 381,20 1,86 
••••••••••••• 0 7 151 235,40 10 157 686,28 10 542 022,44 20 699 708,72 389 815,36 1,47 

5 926 613,291 borg .......... 21 415 264,07 23 900 832,17 45 316 096,24 385 392,73 4,03 
io .. . .... ... 7 554 997,04 26 875 191,21 25 588 349,13 52 463 540,34 422 289,74 3,39 
.... • • •••••• J 22 841 437,87 44 427 614,91 44 620 709,58 89 048 324,49 3 089 990,71 1,95 

SammanJagtJ 97 172 487,61 , 184 942 602,24 ,189 812 347,fi7 ,374 7fi4 949,81 1 fi 696 fi7fi,fi6 J 

•) = anskaffningarna + konsumtionen 

1,91> 

A v de to tala anskaffningarna var de 
utlii.ndska upphandlingarna andel 33.5 % eller 
61 970 467,78 mark. Enligt varuslag fordelades 
anskaffningarna frAn utlandet i foljande huvud
grupper: 

Stenkol och koks 146 578 ton 6 243 335,34 mk 
Hjul och hjul-

ringar 
Rii.ls och rii.lstill-

behor ...... . 
StAt .. ..... .. . 
StMplAtar .... . . 
Oljor .. . . . . . .. . 
Diverse materia-

liar ... . ..... . 

3 024 

61 607 
2 487 
3 658 

11 727 

3 149 719,84 

28 328 543,7 5 
1 497 041,09 
1 806 914,47 
1 283 598,07 

19 660 315,22 

Sammanlagt 229 081 ton 61 970 467,78 mk 

Bransle- och travaruforradet 

Bokforingsvii.rdet av brii.nsle- och trii.varor var 
under Ar 1963 i medeltal22 841 437,87 mark. 

Bransle- och trii.varuforrAdet bar enligt huvud
boken emottagit tmder Ar 1963 743 876 m 3 ved, 
vars sammanlagda pris var 10 202 616,56 mark 
eller i medeltal 13,71 mk/m 3 • Denna ved har 
huvudsakligen levererats at Statsjarnvagarnas 
Brii.nslebyra (VAPO). 

Till huvudbokforingen bar inforts under Ar 
1963 ovriga trii.varor: 

Sliprar ...... 1 221 438 st 14 499 268 ,60 mk 
v axelsli prar 48 082 906 077,95 >) 

Byggnads-
timmer ... 368,4 lm 1 048,01 

Ledningsstol-
par ....... 4 726 st 115 226,10 

PMar ....... 13 618 13 673 ,50 

Dieselbrannolja har anskaffats under Ar 1963 
enligt huvudbokforingen 68 181 096 normalliter 
till ett anskaffningspris av 6 326 009,76 mark. 

Branslekonsumtionen under Ar 1963: 

Totalforbruk:ningen 
vid VR 

Ved ........ 583805. 5 m 3 

Stenkol . . . . . 2 718 016 dt 
Koks . ..... . 
Torvbriketter 
Dieselbransle 

6 401.8 
2 450.0 » 

52 367 294 nl 

Lokens a.ndel "v 
flirbmkningen 

351 676 ms 
2 602 261 dt 

2 450.0 dt 
48 844 494 nl 

Forutom statsjii.rnvii.garnas ovannamnda kon· 
sumtion har till jarnvagens personal sAlts 92 473 
m 3 samt till stationsrestaurangerna mm 403 m 3 

ved. 
16 365 dt stenkol bar salts till sjofartstyrelsen. 
Upplagrings- och hanteringskostnaderna av 

brii.nsle var: 

Kostnaderna for vedarbeten 1 132 580,13 mark 
Kostnaderna for stenkols-

arbeten . . . . . . . . . . . . . . . . 930 353,70 » 
Kostnaderna for torvbriketter 1 478,39 
Kostnaderna for dieselbransle 70 717,14 

2 135 129,36 mark 

Personalen vid brii.nslelagren var: 
borjan av Ar 1963 44 arbetsledare och 331 
arbetare 
slutet. av Ar 1963 41 arbetsledare och 267 
arbetare 
Mottagningssystement av travaror samt dera 

bokforing har totalt fornyats. Lag~·ingen och 
bokforingen av oimpregnerade trii.varor handhavs 
numera helt ooh bAllet av brii.nsle- ooh travaru
byrAn. 



I Fredriksberg, Lahti och Braheatad har 
remtransportorer tagi ts i bruk for bransledistri
butionen for lok, och man har diir utfort en 
nyorganisation av arbetena. I Tornea, Kem.i, 
Uleaborg och Lahti har man reparerat och 
fornyat sAgnings- och distributionsplattformer 
samt istAndsatt planerna vid forutnamnda brtinR
lelager. 

Trots rationaliseringsAtgarder har koE~tnaderna 
per distribuerad enhet stigit omkring 9 °~, vilket 
motsvarar stegringen av arbetarlonerna. I hant
eringskostnaderna for fasta branslen har under 
aret skett en minskning pa 155 432,44 mk. 

Kemiska laboratoriet 

Arbetsuppgifternas antal vid laboratoriet var 
1660. Pa bifogade forteckningar ar arbetsupp
gifterna specifierade enligt varugrupp och for
delade enligt den avdelning, som givit uppdraget. 

Arbetsuppgifternas antal var mindre an i fjol, 
men pa antalet inverkar i stor grad utf6rings
metoden av stora leveranser. Bland annat rik
tades arsanskaffningarna av smorjamnen under 
fjolaret till samma firmor som tidigare. Labora
toriet har ej sil.lunda bokfort det till antalet av 
flere hundra stigande anbudsprov, v ilka ansluter 
sig till des sa anskaffningar. 

De av forradsavdelningen i uppdra& givna 
arbetsuppgifterna minskades till 603. Labora
toriets uppgift som driftlaboratol"ium for bela 
jarnvagsverket har fortsattningsvis forstarkts. 

Av maskinavdelningen har erhallits samman
lagt 863 arbetsuppgifter. Samarbetet har varit 
livligast mellan metallaboratoriet och gjuteriet 
vid verkstaden i Hyvinge. Metalhmdersokning
arna, vilka bestallts av dem, har forandrats och 
blivit mycket tidsodande. FrAn samma stalprov 
kan man anhalla om att fa faststiilla t.o .m. 12 
olika amnen, bland dem s.k . sparamnen, vilkas 
bestammande ofta tar lang tid . Verkstaden i 
Hyvinge siinde sammanlagt 441 metallprov och 
de ovriga verkstaderna sammanlagt 178 prov. 

Vid utvecklingen av metoder samt vid an
skaffandet av ny apparatur har huvudvikten allt 
fortsattningvis lagts darvid, att arbetsuppgif
terna kan utforas till alla punkter enligt stats
jiirnvagarnas leveransbestammelser eller enligt 
andra i bruk varande standarder och drifttek
niska fordringar. 

Man har aven anvant sig av Iaboratoriets 
sakkannedom vid utarbetandet av nya stan
darder. 

Samarbetet med andra laboratorier har under 
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fjolarot gi.illt jamforandf' analyser av metall
analyser, vilka utfordes av inallos 11 laboratorier 
vid metallindustrin. gjnterier och forskningsa
anstalter i landet. 

Under Ar 1963 utfordes aluminium-, silumin
och rodmetallanalyserna och i slutet av aret 
borjade man med undersokningen angAende de 
jamforande analyserna pa fern aluminium-, 
silumin- och rodmetallanalyser. 

Av dessa sande vArt laboratorium ett Rtal- ooh 
ett gjutjarnsprov. Proven utfordes av verkstaden 
i Hyvinge. 

Man sammanfor resultaten fran olika la bora
toriet, efter det de blivit fardiga. Den ji.i.mforande 
analysverksamheten har skett inom ramen for 
den metallanalytiska sektionen av Finlands 
Kemistforbund. 

PA. initiativ av laboratoriet anornades tvenne 
foredragstillfallen vid Centrallaboratorict i Hel
singfors. Vid det tillfalle presenterades gU:mmits 
kemi och teknologi samt gummiundersokningar. 
Sammanlagt 18 ingenjorer deltog i dessa till
fallen. 

Kemiska laboratoriets uppgijtm· specijien.tde enligt 
uppgiftemas a1·t. 

Metaller 

Stal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 
Gjutjarn . . . . . . . . . . . . . . . . 217 
Kopparlegeringar . . . . . . . . . 46 
Tenn- ooh blylegeringar . . . 168 
Aluminiumlegeringar . . . . . . . 7 
Rena roetaller . . . . . . . . . . . . . 7 

Fmorfamnen 

Vagnsolja ............... . 
Cylinderolja .......... . .. . 
Maskinolja ............... . 
Motorolja ... . ... . .... .. . . 
Transformatorolja ...... . .. . 
Anvande oljor ........... . 
Smorjor ................. . 
Broms- ooh kylvatskor 

Flytande branslen 

11 
9 
2 

48 
5 

48 
41 
19 

Dieselbransle . . . . . . . . . . . . . 136 
Bensin 

Fasta branslen 

Stenkol 

Farger 

Olje- ooh lackfarger ...... . 
Rostskyddsfarger .. .. . . . . . . 
Fernissa och thinner ...... . 

2 

15 

132 
17 

6 

697 

183 

138 

15 

15!) 
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Textilp1·odukter 

Presenningar . . . . . . . . . . . . . . I4 
Trassel............ . ...... 95 
Tyger till tjanstedrakter . . . I 

Oy Impregno Ab 25 I02 f-m 3 • Lapin Kesto Oy, 
Aavasaksa, har impregnerat 9 820 f-m. 3 travaror 
Den totala mangden impregnerade travaror steg 
sAlunda till 116 637 f-m 3 , vilket belopp ar 0.5 °o 

Golvmattor . . . . . . . . . . . . . . . 25 I35 storre an resultatet i fjol. Vid de egna impregne
ringsverken anvandes i medeltal 64. 3 kg kreosot
olja per f-ma. 

Vattenprov 

Dricl<s-och hushallsvatten II3 
Matningsvatten for pannor . . 7 

Fran impregneringsverket i St Michel levere
rades foljande impregnerade varor: 220 731 

Ovriga vattenproblem . . . . . . 24 

Diverse 

Tvattmedel 

I44 sliprar, 17 582 vaxelsliprar, I 6I6 ledningsstolpar, 
6 333 stangselstolpar, 5 09I stolpar for oppna 
godsvagnar samt 940 m 3 sagvaror. Konsumtionen 
av kreosotolja var 1 595 I97 kg. 

26 
Lim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Pappersprodukter . . . . . . . . . 4 
lmpregneringsamnen..... . . 57 
Otillstallbara varor . . . . . . . . 2 
Under transport skadade 
varor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ovriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 193 

P1·od1(ktionsinrdttn·ingarna 

:::----:-----~ 
Sammanlagt I 660 

Viet impregneringsverket i St Michel impregne
rade 24 679 f-m 3 travaror, vid impregnerings
verket i Kajaani 26 107 f-m 3 samt vid Haapamaki 
impregneringsverk 30 929 f-m 3 travaror. Man 
impregneracle salunda vid de egna impregnerings
verken sammanlagt 81 715 f-m 3 tri:ivaror. Dartill 
impregnerades for statsjarnvagarnas rakning 
enligt ett avtal m ed G.A. Serlachius Oy samt 

Im pregneringsYerk 

Kolho ....... .. ................... . 
Holja.kka 
Impregno 

Sliprar 

30 588 st 
I58 868 >) 

27 244 >) 

Impregneringen kostade i medeltal 21,48 mk/f-m 3 • 

Fran impregneringsverket i Kajaani levererades 
foljande impregnerade varor: 232 274 sliprar, 
9 098 vaxelsliprar, I I50 ledningsstolpar, 
5 I 7I stangselstolpar, 25 7 3 7 stolpar for 
oppna vagnar samt 637 m 3 sagvaror. Konsum
tionen av kreosotolja var I 66I 739 kg. Efter det 
att anlaggningen for borrning M ' sliprar och 
fastskruvande av underlaggsplattor borjat sin 
verksamhet vid impregneringsverke t i Kajaan.i, 
har man dar borrat och forsett med under
laggsplattor 54 898 sliprar till slutet av ar I963. 

Fran impregneringsverket i Haapamaki levere 
rades foljand e impregnerade varor: 292 769 
sliprar, 4 893 vaxelsliprar, 60 ledningsstolpar, 
6 452 stangselstolpar, 7 730 stolpar for oppna 
vagnar och 949 m 3 sao-varor. Konsurntionen av 
kreosotolja var 2 000 503 kg . 

Enligt impregneringsavtal m ed G. A. Serlachius 
Oy sarnt Oy Impregno Ab impregneracles vid 
olika irnpregnet·ingsverk travaror enligt fi:iljancle : 

Lednings
stolpar 

2IO st 

Vaxel
sliprar 

2 378 st 
377 )) 

Stiingsel
sto lpar 

Sdgvaror 

2 966 

Avvecklingen av verksamheten vid Konnunsuo branntorvsindustri begynte vid borjan I963 och 
var slutfi:ird den 3I maj I963. 
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Faatigheternaa och inventariernaa kapitalva1·de samt fordndringarna i dem unde1· cireta lopp 

Kapitnlvarde 
1. 1. 63 

Okning Amorteringar och 
a vskri vningar 

ForsAlda varor Kapitalviirde 
31. 12. 63 

Arbetsmaskiner ...... . 233 992,74 
1 724,50 

104 654,16 169 542,33 169 104,57 
1 652,50 Slipar . .... . ........ . 

Kontors- bostads- och 
socialbyggnader .... . 

Forradsbyggnarlerna .. . 
Byggnaderna och anHi.gg

ningarna vid impreg-

26 294,05 
862,75 

72,-

814,-
27,-

25 480,05 
835,75 

neringsverken ...... . 434 772,87 
162 010,18 

251 117,59 15 131,36 670 759,10 
162 010,18 Sagens omraden ..... . 

Byggnaderna vid Kon
nunsuo branntorvsin-
dustri ....... . ... . . . 52 847,18 52 847,18 

Summa: 912 504,27 355 771,75 185 586,69 52 847,18 1 029 842,15 

VI. TRAFIKEN. 

Trafikplataer och allmanna trafikbeatammelser 

Under verksamhet Aret grundades 17 nya 
haltpunkter, 2 vaxlar och 1 plattformvaxel. 
Dessutom hojdes 2 haltpunkter och 1 haltpunkts
vaxel till plattformvaxel. Pa motsvarande satt 
indrogs 3 haltpunkter och 1 plattformvaxel. 9 
stationer sanktes till hallplatser och 2 station r 
till linjeexpeditioner. Likasa sanktes 5 stationer 
och 11 hAllplatser till platt.formvaxlar samt 3 
hlillplatser. 16 plattformvaxlar och 1 vaxel till 
haltpunktsvaxlar och dessutom 3 plattformer 
och 4 haltpunktsvaxlar till haltpunk-ter. Utover 
ovan angivna andringar hojdes fyra 3. klass 
stationer till 2. klass och tv!\ 4. kla s stationer 
till 3. klass. 

Den 26 maj oppnades utratningsbanan mellan 
Luumaki-Villmanstrand for fullstandig person
och godstrafik. Ban tdickan Tuupovaara- Hera
jarvi oppnades den 1 augusti for godstrafik med 
helvagnslaster och den 1 oktober aven for per
sontrafik. 

PA ban trackan St Michel- Kouvola borjade 
man medfjarrmanovrering den 1 juli. Pa strackan 
"t Michel- Pieksamaki dar man foregaende ltr 
tagit i bruk fjarrmanovrering fOrlopte trafiken i 
enlighet med fordringarna och forvantningarna 
utan niimnvarda storningar. Daremot uppstod pA 
den banstriicka dar man under verksamhetsaret 
tagit ibruk fjarrmanovrering, svarigheter i tmfil<
skotseln pti grund av banans dtiliga skick. 
Rtorsta delen av storningarna berodde pA rals-

brott, da dii.remot storningar som hii.nforde sig 
till den verkliga fjarrmanovreringen var obetyd
liga. Pa bandelen Lovisa-Valkom upphorde man 
med persontrafiken frAn och med den 1 oktober. 

Jarnvagsstyrelsen faststallde den 8 maj for 
nyade bestammelser angAende lastning av gods; 
dessa bestammelser triidde ikraft den 1 oktober. 

amtidigt upphavdes motsvarande bestammel 
ser av ar 1948. Vissa andringar och tillagg gjordes 
tmder verksamhetsAret i Stations- och tAgtjiinst
reglementet samt i Trafikreglementet. LikasA 
gjordes vissa anchingar i reglementsamlingen 
nr V. 

Under verksamhetsaret uppgjordes 383 avtal 
rorande omrAden, som byrts pA trafikplatser. 
mm. avtal eamt gavs 4 tillstlmd, som avvek frAn 
de allmanna bestammelserna, rorande sAgvaror 
s.k. knippeslastning, 

Sammanlagt 1 221 undersolmingsakter rorande 
skador och olyckor som skett under vaxling -
arbete och i tltgtrafiken, behandlades och dess
utom 56 disciplinara falL PA material som hop
samlats frAn foregaende Ar uppgjordes och 
trycktes en Olycksfalls- och skadestatistik. 
Enligt den hade sammanlagt skett 237 olika 
skador och olyckor i tAgtrafi],en och i vaxeltra
fiken motsvarande 780 samt ifraga om rorliga 
arbetsmaskiner 61. I dessa siffror ingar inte 
olyckor som intrtiffat vid plankorsningar; anta
let sAd ana var namnda ar 277, inte heller skadade 
eller dodsfall, sammanlagt 59. 
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'I'idtal>ellerna och tugens gcing. 

I tidtaboll 129, vill<en gallde anda ti ll d!"n 30 
maj. gjordes endast obetydliga ancb:ingar under 
vl'\.rens lopp. desHa andringar rorde huvudsak
ligast godstagen. I Lidt.ahell 130 overfordes 
snalltagstrafil<en till den nya utratningsbnnan 
Luumaki Villmanstrand, vilket forkortade dessa 
tags kortid med 15 m in . PA grund av att banan 
fortsii.ttrting ·vis iAtandsattes stannade en tlel av 
godstagon iinnu ln·ar pa den gamla banan under 
sommarpenoden. 

Tack vare ibruktagandet aY fjarrmani:ivrering 
och linjeblockering pa bandelen Kouvola- l:lt 
Michel kunde gorlstagens tidtabel1 r gi:i ras nagot 
snabbare. 

Pa Osterbottens bana bi:irjade man trafikera 
med tunga diesellok ii.ncla fram till Uleaborg. 
, n all- och godstagens fiirdhastigh et okade . Pa 
bandelar som undergick reparationer Rll.som 
Abo- Toijala, H elsingfors- Kouvola, leaborg
K emi, J oensuu- PiAk samaki daremot blev i syn
n rhet . nalltagens tidtabell r IB.ngsammare for 
att derai" t urer skull bli sakrar e . 

D en 1 oktober overfordes godstagen till utrat
ningsbanan Luumiiki - Villmanstrand. 

Trafikd.istrikt 

D en 1 december andrades pd. striickan H lsing
fors- Karis vis a pe1·son- och godstags tidtabeller, 
em dan dubbelsparet "1asaby- Kyrk latt blivit 
fiirdigt. 

Und r Yinterporiod n kedd inga nanun•iirda 
storningar i tAgens gAng. Diiremot skedde under 
sommarpor ioden tamligen ofta forseningar p 
grund av banarbeten. v rast var situationen 
pA UleAborg- Kemi banan. diir man samtidigt 
utforde utbyte av rals, makadamiserinl! och 
ballastering och dar man diirfor i:iverhuvudtaget 
inte kunde folja tidtabellerna. 

Godstrajiken 

Under B.r 1963 last ades Rammanlag-t 1 500 180 
vagnar mot 1 653 6 4 vagnar foregaende B.r. 
Minskningen var 153 504 vagnar ellcr 9.3 °11 • 

Minsk.ningen bar fi:irorsakats delvis av arbetsin
stallelsen i mars, men aven av minskning i trans
porterna. Endast i Vasa och Uleaborgs distrikt 
skedde ingcn minRk.ning, i den forstnamnda pd. 
grund av i:ikade anrikningstranf'porter oeh i d t 
senare pA grund av ovanligt stora ra;vi.r
k e transporter oderut till fabrik rna . Minsk
ningen enligt trafikdistrikt ar fi:iljande: 

Lnstade minsknin12: 
' 'ugnnr vagnar a 

" 
H e! ·ingfors .. . .................... . 132 415 18 667 12. a 
Lahti . .......................... . 164 300 24 164 12. 8 
Abo . . ........................... . 86 934 10 571 10. s 
Tammerfors ... . . . ... .. ..... . . ... . . . Hl4 873 25 013 11. 3 
Kouvola .. ..... . . .. ... ........ . . . . . 313 230 43 452 12.1 
Joensuu .......................... . 103 620 17 112 14.1 
Jyvaskyla .. .. .. . . . ....... .. . . .... . 180 309 25 381 12.3 

Enligt god slag fordelade ig d en kommer s iolla vagnslasttrafiken pa foljande satt: 

La•tnde .O!iJ»kning (- ) eller iikuiuJZ I- ) 
vagnar vn.gnar " u 

Exportgods .. .. .... .... .. . ... .. ... .. . ... .. .. .. .. . 380 362 33 798 . l 

Importgods ............. ... . .. . .. .. . .. . . .... . .. . 120 970 14 447 - 10.6 
Livsmodel . . .......... . .. . . .. ..... . . . .. . ....... . . 36 390 4 719 - 11.4 
Industriprodukter .. . ........ .... . . ....... . .. .. . . . 125 100 9 648 7.1 
Godse! och foder .. . . . . . . ... .. ......... . . . ...... . 43 558 4- 741 9.8 
,J ord- ooh stenarter ..... . .. . . . . ...... . .. . . .. .. .. . 116 09 1 + 2 ()24 + 2. 5 

Travaror ... . .............. . .. . ........ ... ...... . 219 529 17 153 7. ~ 

Onigt gods . . ... .. ...................... .. ..... . 7 7 4-22 3 047 3. 7 

Flumma:--::-::-:-:~~----=-:--::-:::--:------=---1 119 422 84 629 7. n 
Styckegods 234 031 24 924 9.6 

Sammanlagt kommersiell t gods: l 353 453 - 109 553 7. 5 



Efter den manadsl!\nga trejken under mars 
var april och maj stora lastningsmanader, under 
vilka rlet iiven forekom brist ifraga om vagns
materielen. ::iituationen utjiimnades dock under 
juni mAnad, men nu och da har, om ocksil. endast 
lokalt, vagnsbriRt forekommit ifraga om vissa 
vagnstyper. 

Vaxlingsarbetstimmarna steg under bela Aret 
inom bangil.rdsdejoureringen till 637 133 av vilka 
183 32a timmar eller 29 °0 kom pil. huvud
rangeringsbangltrdarnas del. 

Timantalet var 8 . 7 ° 0 mindre an foregAende 1\.r, 
vilken minskning till storsta delen berodde pa 
arbetsinstallelsen under mars manad. Rang· 
eringsM.gens fiircltimmar har. frAn borjan av 
april mil.nacl cla banlastbilarna borjade anvandas, 
minskat med 20 147 timmar eller c. 20 °•0 . Det 
med banlastbilar utforda uppsamlings- och ntdel
ningsarbetet har varit mycket inten ivt och bet,yd
ligt billigare an det som utfors med loktag. 

Med virkeskranar lastades under berattelse
aret sammanlagt 26 852 vagnslaster vilka om
fattade ca 900 000 m 3 ril.virke, 2 800 std s!gvaror 
och 22 000 ton annat gods - huvudsakligast 
jiirn. 10 nya lyftkranar bestalldes men ingen av 
dem blev fiirdig under berattelsell.ret. 5 mobil
kranar anskaffades 1.mder aret. Med mobilkra
narna utfordes under aret arbete, sammanlagt 
161 000 ton av vilken mangel ungefar 215 000 m 3 

utgjordes av triivaror. I bruksavgiftor uppbars 
for travarukranarna 120 413 mk for mobilkra· 
narna 200 493 mk. 

690 100 ton fraktstyckegods avsandes vilket 
ar 103 200 ton eller 13. 0 % mindre an ar 1962. 
Efter str~'>jken fran april till december dll. strej
kens inverkan inte langre hade nagot inflytande 
pA. trafiken, ntgjorde minskningen jamford med 
foregaende Ar 29 600 ton eller 5. a 0{, . 57 500 ton 
expressgods avsiindes, minskningen var salunda 
14 700 ton eller 20.4 %- Sammanlagt avsiindes 
747 000 ton styckegods under bela 1\.ret. Minsk
ningen var i aUt 117 900 ton eller 13.6 % for 
bela aret och for tiden april-december 35 500 ton 
eller 6. 2 %-

Vid Arets slut fanns foljande godshanterings
redskap: 202 gaffeltruckar, 777 gaffelvagnar, 
160 000 lastpallar och 20 000 burpallar. Saro
roanlagt 136 000 lastpallar uthyrdes till kl.m
derna. Antalet till kunder uthyrda lastpalla.r 
okade under aret med 31 300, vilket var en 
betyclligt storre okning an under de foregaende 
aren. 31 000 nya 1astpallar b lev fiirdiga, vilket 
antal endaat rootsvarade okningen av a.ntalet 
uthyrda.. For de kasserade lastpallarna f ick 

man inte alls nil.gra nya. sa att diirfor uppstod 
ibland brist pA pallar. Detta forbAllande kommer 
aven att forsaroras under 1964, dA antalet ut
hyrda lastpallar bela tiden starkt stiger . 

Den astra godssamt'rafiken 1 o s s 

Ar 1963 siindes frll.n Finland till Sovjetunionen 
och vidare till nAgot tredje land export, traru;ito
och andra laster sammanlagt 33 124 vagnvti-rden. 
Motsvarande siffra for fOregAende A.r var 37 721 
vagnvarden, varfor vil.r export osterut fortfarande 
visar nedgang, minskningen var 4 597 vagnvarden. 
Den mest betyda.nde roinskningen forekom i 
papper veden (- 5 767) och i sAgad varor 
(- 1 017). Detta kommer sig av, att exporten 
av pappersved till Sovjetunionen upphorde helt 
under foregAende Ar och att exporten av sA.gade 
varor fortsattningsvis minskade. A ven exporten 
av cellulosa min kade med 1 631 vagnviirden, 
maskiner ocb apparater (- 782), snickeripro
dukter (- 285), symaskiner (- 130) och diverse 
sandningar (- 269 vagnvarden) . 6kning skedde 
huvudsakligast ifril.ga om pappersprodukter 
( + 3 293), dessutom kartonger ( + 658), jord
bruksprodukter ( + 197) och kattingar for farjor 
( + 181 vagnvi.i.rden). Exporten av ovriga gods
slag per jarnvag forblev niistan oforandrad. 

Ex:porttransporterna till tredje land, vilka 
1962 omfattade 2 488 vagnvarden okade med 
1 131 till 3 619 vagnviirden ar 1963. 6lmingen 
berodde huvudsakligast pA till Jugoslavien 
avsanda trtihustransporter ( + 1 483). Minl<k
ning forekom di.i.remot ifrAga om till Bulgarien, 
Polen och Tjeckoslovakien avsanda transporter. 

Under 1\,r 1963 anlande till Finland fran 
Sovjetunionen importvaror per jarnviig till en 
miingd av 91 437 vagnviirden, motsvarande 
mangd under 1962 var 67 016 vagnvarden varfOr 
okningen steg till 24 421 vagnva,rden. Detta 
fororsakades av, att fran Sovjetunionen impor
terades 34 896 vagnvarden pappersved till Fin
land. Dessutom importerades till Finland sA
kallade sagningsstumpar (294 vagnv.) for att 
a.nviindas som raamne i vil.r traforiidlingsindustri. 
En dylik import bar inte tidigare forekommit. 
Dessutom okade importen av bl.a. foljande varor: 
roaakiner ( + 1 293), brannoljor ( + 2 296), fodor
kakor ocb kli ( + 1 040), mineraler l + 881 ), 
antrasit ( + 847), jiirnvagsrals ( + 182), melass 
( + 254), spanader 1 + 190), salt l + 302) ocb 
sagstockar ( + 318 vagnvarden). Minskning 
skedde ifril.ga om importen bl.a. inoro foljande 
varuslag: Vete (- 3 248), majs (- 1 030), rl\g 
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(- 439), socker (- 736) , bilar (- 2 628), stenkol 
(- 4 233) ja rn och stA.l (- 1 124), metaller 
(- 499) och spatit (- 746 vagnvarden) . 

t: rii nsstation Antal overlr.tna vagnviirden 

F inska 

Antalet dagligen overlAtna och anlanda vagnar. 
tomvagnarna medraknade, fordelade sig enligt 
gran stationerna meddelanden pa foljande siitt: 

I 
Antal anliLnda vagnviirden 

F'inska !'\RR-fi.irh. 

I t 
1

1
SRR-fOrlJ. t 

[ Summn I I I t Summ ·:t 

57 256 1 Vainikkala ...... . . - - 2 386 
~iirala . . ...... . . .. - - 4 738 6 753 1 
Imatrankoski ...... - - -

Summa I -1 
l = laster , t = tomvag-nar. 

I medeltal per dag overUits till Sovjetunionen 
sammanlagt via alia gr an sstationerna 287.4 
vagnvarden (1962 198.7 vagnv.) och anlande till 
Finland 291.6 vagnvarden (1962 201.4). Av alla 
de overl t'l.tna vagnarna g ick 1963 88.2 % v ia 
Vainikkala (foregfl.ende fl.r 79. s % ), via Niirala 
ll. s % (Ar 1962 20 %). Av de vagnar som anlande 
till Finland kom 99. 2 % via Vainikkala (mot 
95 .7 °,0 1962) och via Niirala 0. 8 % (4 % lh 
1962). Via Imatranko~ki passerade ingen sam
trafik. I den ostra samtrafiken under ar 
1963 anvandes inga finska godsvagnar. I medeltal 
om dagen fanns 2 085.6 vagnvarden i Sovjetiska 
vagnar i Finland, motsvarande tal under 1962 
var l 552 vagnvarden. 

Biltraji ken 

Trafikavdelningens bilanskaffning stannade vid 
endast tredjedelen av det normala arliga nyans
kaffningsbehovet. Dfl. man trots detta kasserade 
slutkorda bilar i enligh et m ed tidigare program, 
minskade bilparken med 49 bilar eller med 8 %
Det anmarkningsvarda var att det i kasserings
programmets forverkligande inte fanns nagon 
prutmll.n, ty de ifrfl.gavarande bilarna hade redan 
under aret blivit skrot och odugliga att repareras 
och darfor tagits ur trafik. En sfl. kannbar minsk
ning av bilparken ar naturligtvis agnad att 
begransa aven biltrafikens verksamhetsfalt. Dess 
tyngdpunkt maste darfor riktas cnbart pa 
stravandena att med d et m .inskade materiel
antalet klara tidigare Magna trafikskotselfor
pliktelser. D a det av samma skal var oundgang
ligt att avstA frAn nya uppgifter, kan man pa 
verksamhetsarets konto nu endats anteckna 

I 
6 822 1 5 6-!2 - -I 90 917 1 97 739 

1] -191 - 520 299 1 819 
- - - -

-I !II 437 1 7 121 98 aos 

foljande utvidgade verksamhetspunl{ter, n am
ligen Aanekoski-Viitasaari godslinjes fortsat
tande till Jyvaskyla fr.o.m. 1. 3. 1963, p abor
jandet av centraliserad hemtransportverksamh et 
i Hango frfl.n den 1. 5. 63 oppnandet av buss
linjen Toijala- Viiala-Valkeakoski frAn den 
2. 5. 63. I d etta sammanbang kan d e s utom 
namnas, att man for att la tta upp den atstra
made bilsituatione (l , r aknat fran den 1. 11. 1963 
overlat skotseln av spridningslinjen Seinii.joki
Kauhava och fran den l. 12. 1963 den fran Kotka 
skotta hemtransportverksamheten i FredrikR
hamn, som ackorsarbete till privata yrkestra
fikidkare. 

Daman beaktar dessa forandringar, omfattade 
trafikavdelningens biltrafik vid verksamhets
arets slut sammanlagt 14 persontrafiklinjer, total
langd 458 km, 18 godslinjer 2 079 km, 49 stycl<e
godslinjer 3 220 km samt 60 trafikplatser opp
nade for h emtransporter . 

Biltrafil<linjerna korde sammanlagt 10.oo miJj. 
km. Persontrafiken transporterade 2 113 000 
resande samt hemtransport-, spridnings- och 
godstrafiken sammanlagt 725 700 ton gods. 
Jamfort med foregAend e Ar okade det totala 
antalet korkilometer m ed 2. 8 5 %, antalet r esande 
var praktiskt taget konstant och d en transpor 
terade godsmii.ngden minskade, ur statistisk 
synpLmkt med 5. 2 a %, men d et bor observeras . 
att i detta fall vikterna nligt statistiken into 
ar jamforbara som sadana, em edan man fore
gaende Ar uppgjorde statistiken for den trans
porterade tonmii.ngden i enlighet med tariff
vikten, m en under b erii.ttelsearet pfl. basen av 
d e fah-tiska vikterna. 

Under berattelsefl.ret anskaffades endast spm·
samt ny bilmateri el , 25 lastbilar, 2 slapvagnar 



och tre utbytesflak. Dii.remot ka serades och 
Aides l porsonbil, 3 hussar och 67 lastbilar 

samt 3 slapvagnar. SMunda omfattade trafikav
delningens bilpark v id verksamhetsA.rets slut 
sammanlagt 21 personbilar , 34 hussar och 475 
Ia tbilar samt 43 sltipvagnar ocb 113 utbyteskor
gar och -flak. Dessntom omfattade biltrafiken s 
ervice- och reparationsverksamhet 202 truckar, 

96 traktorcr och plattformvagnar, 39 spA.rtrak
t orer, 26 minilok, 10 rangeringsbanbilar , 18 
Domag-kranar och 16 bockkranar. 

" aknat och skadat gods 

Under verksamhetsA.ret inkom 4 650 anmiil
ningar om att till befordring eller forvaring 
mottaget gods saknats. ForegA.ende A.r var 
antalet 4 963, varfor minskningen var 313 eller 
6. 3 6 %- Av de inrapporterade fallen klarades 
68.6% upp. 

D et ingick 18 572 anmiilningar om att till 
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befordning inliimnat god s kadats, foregaende 
A.r var motsvarande siffra 18 626. varfor minsk
ningen utgjorde 0. 2 5 %-

I H elsingfors bolls under verksamhetstl.ret 7 
auktion r, vid vilka forsA.ldes hos jarnvii.gen 
kvarblivet, outtaget ocb overblivet gods. Forsii.lj
ningsparti ernas antal var sammanlagt 1 870. 
Motsvarande tal for foregll.ende ar var och 2 5 11. 

D e utbetalade ersiittningarna fordelade s ig 
procentuollt enligt de erlagda beloppen pA. fol
jande siitt: F orkommet gods, stolderna medriik
nade 11. 6 °0 • skadat gods 40.4 %, vattenskadade 
e:xportpapper- och kartongforsiindelser 29. s 0

0 

och skadat vid tagmissoden 18. 4 %- Det totala 
utbetalade ersiittningsbeloppet var 391 989,15 
mk. men om man avdrar 204 200,82 mk som 
erhallits vid forsaljning av outtaget, overblivit 
samt skadat gods kvarstll.r som slutlig summa 
187 788,33 mk. Totalbeloppet foregaende ar 
steg till 39 359 360 ga.mla mark och motsvarande 
rest 18 873 142 gmk. 

VII. T ARIFFER. 

Under loppet av ar 1963 andrades f.o.m . den 
15 februari 1963 grunderna for sA-dana 
fraktrabattersattningar 15 Ht. II : 24, vilka 
ersattas jiirnvagen, m odels a.v ministeriet for 
kommunikationsvasendet och de allmanna arbe
tena den 7. 2. 1963 daterad skrivelse nr 
122/712-63. DA sammanslogs all slags brannved 
att hora. till en och sa.mma rabattklass H l. Av
gifterna steg sa, att frakterna for bjorkved och 
briinntorv steg med ca 23 % och for barrved med 
ca 59 %- Medels samma beslut hojdes fra.kterna 
for utlandsk sad med ca. 23 %- Medels forord
ningen (314/63) given den 20.6. 1963 hOjdes 
pri en for turbiljetter och for pll. turbiljet.t 

Resebi ljetter- : 

baserade biljetter i medeltal med ca 10 %
Avgifterna for res-, express- och fraktgods steg 
med 5 %, forutom snar forskamning underkastat 
expressgods, vars forhojning var 29 %- Forhoj
ningen trii.dde i kraft fr.o.m. den l. 7.1963. 

Inhemsk persontra.fik 

Uppdebiteringen av persontra.fik under ar 
1963 utgjorde 78 194 127,20 mark, vilket jam
fort med foregaende ar utvisar en minskning av 
2 809 101,22 mark. 

Ovannamnda markbelopp fordela.s sMunda: 

71 760 239,87 mk 

(tur-, tur- och retur- , manad -, distri1..-ts- och riksdagsmfumens-, skol-, arbetar
manads-, allmiinna tids-, huvudstads-, turist- , internationella-, bil- , siillskaps-, 
familje-, ring-, konduktorscheckbiljetter och militartra.nsporter) 

Ovr-iga per-sontrajikinkomster-: 

(sovplats-, sittplats- och sniilltAgs tillaggsbiljetter. Resgods. godsuppbevaring, 
friimmande trafikforetags bilj etter. Ovriga inlwmster) 

6 433 887,33 mk 

78 194 127,20 mk 
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Forstili11 ingen av 1Jiljette1· betjanande den egent.
liga turisttrajiken: 

For. iiljning n av ringbiljetter omfatLande 16 
olika ringrPROl'. steg under beriittelsedret till 

308 463,92 mark. Minskningen jamfort med 
fOregA ndo Ar utgor 29 892,48 mark. 

Forsiiljningen av turistbiljotter .... . ............. 760 566,65 mk, okning 36 522,41 mk 
Forsiiljni ngcn av siillskapsb il jet ter .............. . 799 946,06 mk, minskning 132 661,51 mk 
Forsalj ningen av familjebiljetter ................. 999 492,73 mk, minskning 44 388,79 mk 
For»ii.ljningen av internationella biljettcr •• • 0. 0 •• 5 440 187,74 mk, okning 2 062 804,18 mk 
Forsiiljningen av sovplatsbiljetter ................ 2 729 994,87 mk, minskning 374 909,86 mk 
ForRaljningen av sittplatsbiljetter ..... . ......... I 707 904,84 mk, minskning 118 484.23 mk 

Jarnvagsreklam 

Reklamanslaget for berattelseAret utgjorde 
460 000 mark, av vilken summa 110 000 mark 
avsetts for officiell annonsering och 350 000 mark 
for egentlig reklam. 

U tstallningar 

Under arE~t nppstallde jarnviigarna en r sebyra
avdelning pa utstallningen >>Navigare-63>> i Mass
hallen i Hel ingfors samt en avdelning i mass
taget som arrangerats av Oy Merkonomi-Mainos 
Ab och som korde omkring i landet. 

~ kddejonster 

Pa Kouvola station har tmder hela aret ott 
skAdefonster varit reserverat for statsjarnvagar
nas egen reklam. De sutom har privata resebyraer 
(30) under februari manad i sina fonster 
skyltat med vinterrabatter och under jnni manad 
med ringresor . 

T1·yckalste1· 

Som vanligt har vinter.rabattbroschyr n ocb 
vikbladet om hostrabatt publicerats samt 
bro chyren om ringr sorna utgetts pi\ finska, 
svenska, engelska, fran ka och tyska. om helt ny 
publikation utgavs den s.k. ficktidtabellen i 
amband mod kampanjen for affarsman. Den 

u tlade bland kundkretsen genom de torre 
stationerna och resebyrAerna. En broschyr om de 
nordiska rundresorna har aven utg tts. Till 
bildsamlingen over transportmaterielen publi-

cerades en ny del 4, omfattande banan, banmaski
nerna, automobil- och specialmaterielen. Dessu
tom publicerades en ny upplaga av del I g:ods
vagnar . En reklambroschyr har utgetts over 
storbehallat·e. Om befordring tid rna for frakt
och expressgods utgavs likasa ett reklamblad. 

Filmer 

PA onskan av Ministeriet for kommunikation 
vasendet och allmanna arbetena producerades 
for yrkesrAdgivningen en film kallad •>Den mo· 
derniserade jarnvag n- ocksA din arbetsgivare>> 
samt, i samarbetc rued Talja, filmen >>For vern 
ringer klockorna>>, som framstaller faran som 
lurar vid nivAovergangarna och 1\tgiirder fot· 
dess bekampande. Utover dessa har filmningen av 
en dokumentarfilm rorande statsjarnvagarnas 
elektrifiering och modernisering pAl>orjats. 

Annonsering 

Under Aret bar i tidningarna inforts annonser 
om vinterrabatt, t·ingresor och hostrabatt. De su
tom paborjades i slutet av Aret en sk. affars
mannakampanj i tidskrifterna, som fortsa ttes 
annu foljande ar till varen. 

lnternationell goclstrafik 

V iistlig samtrafik 

Till foljd av pa finska och danska jiirnvagar 
genomforda tariffhojningar, andringar i avgifter 
for befordring av snabbilgods samt omorganisu
ring av flere stationers xpediering:ssatt for-



fattades 8 tillagg till Nordisk godstariff. Kom
mitten, som tillsattos for att utreda mojligheter 
till enhetliggorande av jarnvagstarifferna i de 
Nordiska landerna, inlamnade sitt delbetankande 
till resp. jarnvagsforvaltningar, samt ett forslag 
till nedsatta enhetstariffer, s.k. NET -tariffer. 
Enligt kommittens forslag besli:it man pa forsok 
infora namnda tariffor fran borjan av ar 1964 
i tv!Uandstrafik, d.v.s. i samtrafik grannlanderna 
emellan. 

Under loppet av verksamhetsaret traffades 
overenskommelse om andring av redovisnings
be. tammelser for finsk-svensk godstrafik. 

Oatlig aamtrafik 

Vid jarnvagsgranskommitteernas underhand
lingar, forda i februari ooh september 1963, 
fattades beslut om atskilliga samtrafiken Fin
land-Sovjetunionen gallande fragor, bland vilka 
som de viktigaste kan namnas bestammelser for 
lastning av kabelrullar ooh pappersved i hog
vaggiga 4-axliga vagnar, andring av avgifter 
for begagnande av behallare, lastning av gods 
adresserat till vissa jarnvagar i Sovjetunionen 
uteslutande i 4-axliga vagnar, utvidgande av 
samtrafiken over Svetogorsk-Imatrankoski att 
omfatta aven brannoljetransport till Finland, 
tillokning av forteokningen over godsslag som 
kan overlatas till Finland i vagnsgrupper bes
taende av fern vagnar samt hAllfasthetsberak
ningar gallande fiistandet av godset som ovet·
skrider lastningsprofil. 

Internationell persontrafik 

Biljett- ooh redovisningssystemet for inter
nationell persontrafik genomgiok en grundlig 
omgestaltning under aret. A.ndringen grundade 
sig pa de europeiska jarnvagarnas gemensamma 
beslut ooh den genomfordes i etapper. I borjan 
av Aret infordes de enligt ny modell tryokta 
biljetterna i trafik med Skandinavien, Tyskland, 
Schweiz rom, ooh i trafik med langre bort be
lagna lander aUt eftersom forberedelserna och 
tryckningsarbetena i de skilda landerna avan
oerade tillraokligt. Innan Arets slut tradde det 
nya systemet i kraft i alia till TCV-tariffen 
(Gemensam Internationell Tariff) horande lander, 
utom Storbritannien. 

Till foljd av det nya biljettsystemet mAste 
aven nya redovisningsforeskrifter for inter
nationell persontrafik utarbetas. 

8 5768-66 
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IfrAga om biljettmodeller bor omgestaltningen 
av de nordiska rundtursbiljetterna sar kilt om
namnas. Dessa biljett r utgores nu av tvA- eller 
tredubbelvikta blanketter, som omvandlas till 
egentliga resebiljetter genom att en TCV-blanko
kupong fastnitas vid dem som bevis for betal
ningen. Samtidigt fornyades rundtursprogram
met for Aren 1963- 64. 

Tullformali~eterna for i internationell trafik 
avsant resgods bar betydligt forenklats under 
Aret. I juni triiddo i trafik mellan Finland, 
Sverige ooh Norge ett nytt kontrollsystem i 
kraft, som baserar sig pA jarnvagsfunktionarens 
muntliga fragor till den resande och pa anviind
ning av etiketten >>Tullfri reseutrustning>>. Tull
myndigheterna har dock ratt att genom stickprov 
overvaka iakttagandet av tullforeskrifterna. I 
december infordes i trafik med vissa liingre bort 
belagna Hinder en av Internationella Tull
samarbetsrAdet rekommenderad tulldeklarations
blankett, som ifylles och underteokna av den 
resande. Blanketten fastgores vid resgodsfoljse
deln och den befriar den resande fran att person
ligen framvisa sina reseffekter till tullmyndig
heterna. Nodiga tullformaliteter skotes i detta 
fall av jarnvagen. 

G r an s k n in g en a v b e for d r in g s
a v g i f t e r o c h u p p b o r d s r e d o v i s
ningar 

Kontrollbyran har under berattelseAret enligt 
faststallda bestammelser kontrollerat prissatt
ningen och redovisning~n av befordringsa -
gifterna i inhemsk trafik. Betraffande person
trafiken har kontrollen resulterat i utskrivandet 
av 729 kreditnotor till ett viirde av 15 279,96 mk. 
70 restitutioner till ett varde av 1 276,45 mk och 
2 523 debetnotor till ett varde av 32 733,49 mk. 
Betrii.ffande godstrafiken har utskrivits 66 kredit
notor till ett varde av 3 500,75 mk ooh 8 112 
restitutioner, varde sammanlagt 468 253,21 mk. 
Debetnotor i godstrafiken har utskrivits 11 407 
till ett sammanlagt varde av 427 626,79 mk. 
Dessutom har medelst 1 289 remisser debi
terats sammanlagt 14 322,60 mk. Medelst 
balansbrev har redovisningsfel korrigerats 
154 fall. Resekontrollorerna bar pA trafikplat
serna och i resebyraerna utfort 1 079 revisioner 
av kassor och biljettforrad. Revisionerna har 
givit upphov till 194 anmarkningar, vilka for
anlett atgiirder av olika slag. 
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Jarnvags tat. istik 

Publikationen •>Jarnvag statistik for Ar 1961; 
ar publikation (F.O.S.XX)•> utkom i mars 1963. 
Und r berattelsearet uppgjordes manuskript till 
publikationen •>Jiirnvagsstatistik for ar 1963 
(F.O.S.XX)». Publikationen »Statsjiirnviigarna: 
manadsstatistik>) utkom for tiden augusti 1962-
juli 1963. 

Under beriittelsearet blev foljande gnmd
statistiker fardiga: godstrafikstatistik for ar 1962 
(i maj 1963), persontrafikstatistik for ar 1962 
(i april 1963) och tagtrafikstatistik for ar 1962 
(i april 1963). Omedelbart efter fiirdigstiillandet 

av ovan niimnda tatistiker paborjades arb tet 
med grundstatistikerna for ar 1963. 

For tariffpolitikens behov uppgjordes for Ar 
1962 stati tik over vagnslastgodstrafiken enligt 
godsslag och enligt avstandsgrupper vilken 
statistik uppstiilldes i form av kortsystem. 

For Internationella JiirnvagsfOrbundet (Union 
Internationale des Chemins de fer) uppgjordes 
arsstatistik for Ar 1962, 4 kvartalsstatistiker och 
produktivitetsstatistik. Darutover uppgjordes 
skilda internationella statistiker och utredningar. 

Forntom de tidigare namnda uppgjordes sta
tistiska utredningar for jiirnvagsmyndigheterna 
och for myndigheterna i statens ovriga v rk 
samt aven for enskilda for kare. 

VIII. PERSONALEN. 

S ocialver ksamheten 

Jiirnviigsvasendets socialverksamhet har under 
berattelseAret fortsatt pa sedvanligt satt sasom 
socialverksam et utovad av arbetsgivaren, vilken 
betraffande jarnvagarna ti ll . tor d I ar lagstad
gad. Divisione:~ for ·ocialvard har for sin delover
vakat och lett denna verksamhet som mangen 
jiirnvagsmyndighet i egenskap av arbetsgivare 
har forverkligat sAsom soc ial trygghet. sporrad 
sjiilvverksamhet och personalens trivsel, genom 
att darav skota niirmast den frivilliga sektorn. 
KliidvArden har under beriittelseAret kon
centrarats pA anordnandet av gemensamma 
anskaffningar i enlighet med stadgandena om 
tjanstedriikt. Man har under hela Aret kunnat 
ordna bestallandet av kostymer mcdelst over
ensh:ommel or och pa grundval av dem for
fiirdigades under berattel eAret sammanlagt 3 Ofi7 
olik<t tjiinstedriikter . Den av jarnviigsstyrelsen 
1960 tillsatta tja.nstedriiktskommitten over
riicktc pa hosten under berattelseAret ott tam
ligen Yidlyftigt betankandc angaende fornyelsen 
och kontrollen av de bestiimmelser, som givits 
om ambets- och tjiin tcinnehavares tjiinste
kostymer. I enlighet med sin uppgift har kom
mitten i sitt betankande avgett sitt utlAtande 
angaende n at.uraformanskommittens betiinkande 
rorande uniformer och be tarot sig i fragan 
roranue ystemval for penningbidragssystemet. 
Da det i sin nuvarande form iinda kriiver en 
justering, har kommitten des utom utarbetat 
ett forslag till enhetliga regler angaende tmiform
bidrag samt foreslagit att bidraget skulle betalas 

beroende av uniformsbidragskla sen. Kommitten 
mAl bar ytterligare varit forenhetligandet av 
form e rna inom de til!Atna granserna for uppgif
ternas nattu·, amt att taga alit iindamAlsenligare 
driikter i bruk. 

Till den ti llfiilliga inkvarteringen vid fiirdiga 
banor bar man sasom det under tidigare Ar varit 
sed anvant inkvarteringsvagnar, i vilka man 
placerat sadana. personer, som kommenderats 
utanfor sin tjanstgoring eller arbetsplats, i kurser 
e li ot· arbete. I vissa fall bar man i frAga om in
kvarteringen bl ivit tvungen att ty sig till gamla 
sovvagnar. For att forbattra den tillftilliga in
kvarteringen bar man planerat att anskaffa aven 
for fiirdiga banor bu vagnar med medar, vilka 
kan transporteras i oppna vagnar. Till de nya 
husvagnarna, som skaffats under beriittelseAret 
at semaforarbetslagen har man anskaffat bl.a. 
radiomottagare. Till jiirnvagsbyggnaderna har 
man tmder beriittelsearet inte kaffat nagot nytt 
massinkvarteringsmateriel. ty dess fOrnyand 
sAviil for arbetsplatsernas som for smamaterle
lens del. ar pA forsorg av vardkommitten for 
statens arbeton som bast igAng, vareftcr man 
omedelbart kall krida till anskaffningar. Ett 
nytt familjebostadsomrade har blivit fiirdigt 
under beriittelseAret vid Parkano jiirnvagsbygg
nad. 

Pa olika hll,ll av banniitet har reserverats 
nodiga utrymmen fOr matserveringar pa arbets
platserna. De har skotts dels av privata andels
lag eller av jarnvagens andelslag . Den storsta 
foriindringen pa detta omrade intriiffande under 
beri:ittelseAret, i Uleaborg, niir verkstadens mat-



servering fl yttade till socialbyggnadens ntrym
men, vilka ar fOrsedda med mod rna matser
veringsanlaggningar. Forutom underhAllet hor 
till provianteringsscrvicen renoveringar och for
andringar enligt matserveringsoverenskommelsen 
samt kontroll av maten beskaffenbet. Provian
teringen vid rna sinkvarteriDgarna plL jarnvags
byggnaderna bar skotts av Valtion Ravit emus
keskus. Matserveringarnas lonsamhet har allt
jamt varit av det skralare slaget, ty i synnerhet 
de stamanstallda forfarcligar jalva sin mat. 
Till matserveringarnas fornodenheter har 
anskaffats kylvagnar av glasfiber, vilka ersatter 
kallarutrymmen och av vilkas anvandning man 
har positiva erfarenheter. 

Jarnvagspersonalen sjalvstandiga bostadspro
duktion har alltjamt fortsatt livligt plL bela 
bannatet. Trots den synnerligen trama kredit
m!trknaden fick de foretag, som att ig i rorelse 
vid arsskiftet av berattelseltret sina arbeten 
i gAng inom den stipulerade tiden. D t bar varit 
relativt vltr att erhAlla aravalltn under de sista 
Aren bAde for vAnings- och i synnerhet for radhus, 
vilka inte lampar ig att pllborjas som vinter
arbete. Mod sikte pa kommittens fortb •stAnd 
kulle det vara onskdirt, att man kulle kunna 

oka arava-anslagen, enar byggnadskostnaderna 
under berattelsearet har stigit enligt b ggnads
inclexet med ca 8 ° 0 • Fyra arava-vllningshu 
blev under beratt€'1 ell.ret fardiga, namligen i 
Helsingfors. Dickursby, Jyvaskyla och .1: y lott. 
Hu ens totalvolym ar 29 741 m 3 och i dem finns 
inalles 123 bostader. De utom fick 4 bostads
aktiebolag und r berattelseAret bo tadslanr ser
vering, men de fiesta andra bAd vlinings- och 
radhu an lag blev oforverkligad . Man bar ener
g:iskt forYarvat nya tomter genom att for oka 
fA omn\den niira banan. sa att trafikforbind 1-
serna ar goda och ekonomi ka for jarnvagstjanste
mannen. PA socialdivi. ionen initiati v bar man 
ocksA fast uppmarksamheten vid att gora aldie
lanen ocb bo tad bidragen kanda bland jarn
Yiigstjam;temannen. 

Av de A.tga.rder, . om . toder personalens egna
hemsbyggnacl verksamhet ka.n sA. oro de framsta 
niimnas an kaffni.ngen av tomter, och frAgor som 
hanfor sig till valet aY byggnadstyp, finansie
ringen av byggen samt delvis ock a byggnad -
tekni ka fragor, samt clistribuering av egna
hem rit.ningar ocb instruktionshi.i.ften at villiga 
byggare samt hartill horand informationsarbete. 
Tomter uthyr s endast at jarnvagstjiinsteman, 
vilka sjalva bot· bo p tomten. Av denna anled
ning har man mAst utfora en standig kontroll 
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och i vi sa fall har man funnit sig foranlAten att 
hoja hyrorna, i det fall att byggnaden pa tomten 
har hyrts eller salts At nAgon utomstaende. Man 
bar kontinuerligt. bevakat anvandningen av de 
bostads- och egnahem 11\n , v ilka tidigare bevil
jats at jarnviigsman tillsammans med de lane
inrattningar, vilk.a. fungerat som medlare. For
faringsreglerna vid Ian har kompletterats sA
lunda, att det ar mojligt att behA.Ua llillet iiven 
om lA.ntagaren har avglitt eller avskedats fran 
tjansten vid jarnvagarna, savida detta intraffat 
p.g.a. sjukdom, brist pll arbete eller overgAng 
till annan statlig tjanst.. Fragorna om bygg
na.dsplanen for Vehma egnahemsomrade i Riihi
maki och Kemijiirvi egnahemsomrade bar annu 
inte avgjorts. Man har satt i gAng med att gora 
en nyplanering av det 14. 6 ha stora bo tadsom
radet i Piek amaki. En lag om inlosning av tomten 
bar utfiirdats vilken grundar sig pa det hyres 
kontrakt som uppgjort med 31 arr ndatorer om 
Kruunupuisto egnahemsomrltde, belaget i Hy
vinge, med vilken stat. -rAd t har ratt att avsta 
de anhA!lna tomten1a till arrendatorerena. 

Man slutforde filmning arbetet av egnahems
filmen . I filmen pre enteras do hittills uppnadda 
resultaten pA VR:s egnahem omraden och g s At 
egnah msbyggarna viigledning i fragor 1·orande 
forverkligandet av bygget. Pa jarnvag mannen. 
rekreationsomrade belaget i uoniemi kornmun 
bar man under beratt.els Aret utfort istand att
ningsarbeten och Inan har utrett frAgor. som 
beror tomter ocb utbyte av omraden bLa. i fraga 
om det rekreationsomrlide soro planeras 
Lappvik. 

Man bar tmder berat.telsearet sarskilt fast 
nppma.rksamhet· vid den byggnadsverk amhet 
som hor till inrattningens sociala verksamhets
omra.de. For personalens behov bar under det 
gllngna aret byggt nya ocialutrymmen. de 
gamla grundreparerats och m.oderniserats samt 
utarbetats pa flere punkter planer for reparering 
a,- brister och olagenheter. som framkommit 
i de socials ut.rymmena. De fiirdigblivna ocial
utrymmena namnes pa annan plat . (II Banan, 
byggnader och anlaggningar). Under uyggnad 
iir bl.a. depaernas i Tammerfors ocb einiijoki 
socialutrymmen. Som reservationsanslag an
vand s under berattelsearet 9. 5 milj. mark 
for att bygga bostads-, arbets-, och socialut
rymm.en och till grundreparationer, 0. 6 milj. 
mark i sysselsattningsmedel och till underhAll 
och ltrsreparationer anslag for 6. 5 milj. mark 
eller med andra ord inalles 16.6 milj. mark. Under 
berii.ttelseAret skaffade man upplysningar an-



60 

gil.ende personalens vid ban-, lager-, och trafik
distrikten socialbehov (pil.ldadnings-, tviitt-, klad
torknings· och matutrymmen). 

De gjorda undersokningarna v isar, att byggan
det och reparationsbehovet av socialutrymmen 
for personalen utgor en 4 . 9 miljoner stor utgifts
post. Den gjorda koordineringen av behovet av 
socialut r ymmen ger battre mojligheter an forr 
att systematiskt battra socialutrymmena och i 
de fall, dar tilliimpningen av tidpunkten for 
bygget och utrymmenas ratta dimensionering 
ingil.r i nybyggnadsplanerna, bygges socialut
rymmena dil. de kravs for en bestamd tid me
deist til lfii lliga lOsningar. F or olycksfallssitua
tionens del v id statsjarnvagarna kan man kon
statera, att antalet olyckor, som intraffat under 

1961 

Doda i olrcksfall 

arbetst id , har sjunkit jamfort rued il.r 1962 ru d 
10. o %. dil. minskningen frA.n 1961 till 1962 
var 3. s 0 ~ . Anmiirkningsviirdast var min k
ningen for trafikavdelningen del (20. 5 ° 0 ) men 
aven i verkstiiderna kunde man konstatera en po
sitiv utveckling. Olyckorna rued dodlig utgA.n5 
var 16, av v ilka bangA.rdarnas andel var 8, trafik
distriktens andel 4 och jarnvagsbyggnadnrnas 
andel likasil. 4. Tre av dessa skedde pA. hem
vagen sA.soru trafikolyckor . Foljande tabell 
innehil.ller arbetso lycksfall , vilka har fororsakat 
forl ust av ruinst 4 arbetsdagar samt olycks
fallens tathet pro tusen arbetare. For jarufOrel
sens skull innehA.ller tabellen ruotsvarande siffror 
for aren 1961 och 1962. 

1962 1963 

DOda i olycksfall Dada i olycksfall 

an tal I tiithet I antal antn l I tiithet I antal an tal I tathet I an tal 

J iirnvag,sstyrelsen . . ..... . ...... 16 -
Banav elningen ................ 1 028 122 
Maskinavdelningen ..... ... .... . 522 76 
Fomi.dsa vdelningen . . . . . . . . . . . . 100 121 
Trafikavdelning~n .. . . . . . .. ... .. 1129 8 
Banbyggnadsavdelningen ........ 183 146 

Sammanlagt I a 619 1 

Alit som all t intraffade under berattelseA.ret 
3 619 olyckshandelser och 1 393 tjansteinnehavare 
och 2 226 arbetare berordes av dem. 

I arbetsskyddskommittekretsar har man oupp
horligt effektiverat arbetsskyddsverksamhet ge
nom att foretaga kontroll- ocb rA.dplagningsresor 
samt genom att bedriva undervisnings- ocb 
upplysningsverksamhet. Arbetsskyddskomrnit
Merna bar i allmanhet satt sig val in i sitt arbete 
genom att bedriva kontrollverksamhet pA. eget 
initiativ regelbundet samt bibringa till arbets
g ivarnas representanters k annedom sA.dana bris
ter och olagenheter, vilka innebar en fara for 
arbetssakerheten. Sarskild uppmarksamhet bar 
lagts vid att fA. h ela personalen med i d enna 
verksamhet. P A. kurs r, soru anordnats av bl.a. 
trafikdistrikten, har man fOrelii.st om arbets
skyddsfrA.gor, forevisat filmer i amnet samt givit 
praktisk undervisning pll. arbetsp1atserna. Tapa
turmatorjunta ry:s t idsskrift »Varokeino•> bar 

- 35 - - 19 -
8 1031 121 6 1 087 138 10 

- 562 83 2 517 1~~ - 117 134 1 132 
4 1 422 111 6 1436 114 -
4 190 126 - 255 146 1 -

110! 

be tallts till alla arbetsskyddskommitteer sarut 
till distrikten, verkstii.derna och jarnvagsbygg
naderna. 

I saruband m ed upplysningsverksambeten har 
man ocksA. bestallt tidningen >> Talja m eddelar>>, 
planerat en broschyr rorande anvandningen av 
truckar, givit forhA.llningsr egler i frA.ga om den 
fara, som anvandningen av ldor m.fl. sadana 
giftiga amnen utgor sarut byggt en utstallnings
vagn, som v isar skyddsr ed kap amt annat 
upplysningsmaterial. vilken under berattelse
A.ret besokte a lla storre trafik- och arbetsplatser. 
Forberedelserna till den av det internationella 
jarnvagsfOrbundet (UIC) planerade arbetsskydds
kampanjen, soru iir gemensaru for 7 lander , 
borjade man fOr upplysningsmaterialets del 
genom att utarbeta fOr verkstads- och banans 
underhii.Uningsarbeten en publikationsserie >>D en 
v ise ar forsiktig•> (•>Viisas varoo»). 



Den av jarnvagsstyrelsen understodda ocb av 
jarnvagsper onalen ledda fritidsverksambeten bar 
aven efter VR:s jubileumsltr fortsatt livlig ocb 
mltngsidig utan nltgon som h eist down-period: 
snarare kan man notera, att de intellektuella 
och konstnarliga fritidssyss lsattningarna av 
ju bil eumsA.ret har begltvats med nya impulser. 

Det arbete, som utforts for att beframja 
jarnvagspersonalen-g idrotts- och rorelseverk
samhet bar skett sll.som ett samarbete mellan 
ocialdivisionen och den av jarnvagsstyrelsen 

tillsatta 16-mannaidrottskommitten. Berattelse 
ltret inrordes i annalerna sAsom ett konditionsid
rottsAr, under vilket man sarskilt betonade 
betydelsen av standig motion for att bevara 

Centralforvaltningen 1) . ...... . . .... .. .... . .. . . . . 
Linjeforvaltningen 1) •••••• • • • •••• 0 •• • •••••• • • • 0 

Darav: 
Ekonomiavdelningen ••• • • • •• 0 • ••••••••• 0 ••• 0 ••• 

Ban t ............. .. . .......... . 
Maskin >) 

•• 0 • • • ••••••••• •• •• • • • • 0 ••• 

Fornlds & • ••••• ••• ••••••• • • • 0 • • • • • •• 

Trafik » .... . . ... . . .. ... . . . . ....... 
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arbetskondition n och oka den. Under berattelse 
ltret tog man i Vuokatti ockslt i bruk Hiekkaniemi 
semesterby, i vilken nya ryrnliga familjestugor 
bar blivit fiirdiga. I dem hann man redan under 
senhosten bo sammanlagt l 302 dygn. I Riva 
del Sole semesterby i Italien tillbringade 126 
jarnvagsman med familjer sin semester. 

Personalen 

Av foljande tabell framgltr personalens storlek 
vid varje avdelning samt motsvarande siffror 
fOr fi:iregAende ltr: 

Ordinarie Extraordinarie Arbetare Summa 
persoua.J o. tlllf. personal approximativt 

1962 1 1963 1962 I 1963 196"2 1 1963 1962 I 1963 

552 553 191 200 115 11 7 858 871 
14 027 14 091 6171 6 300 13 402 13 320 33 600 33 710 

68 71 100 101 16 26 184 198 
1156 1182 70 77 7 324 7 175 8 550 8 434 
4 416 4451 1979 2 014 4 796 4 920 11 191 11385 

164 160 123 122 583 526 870 808 
8 223 8 227 3 899 3 986 683 673 12 805 12 886 

Central- och linjeforvaltn . tillsanunans 1) . .. . .... . 

Jarnvagsbyggnadsavdelningen 2) ••.••• • • • ••• •.•. . 1
14 579114 6441 

49 46 
6 3621 

136 
6 500113 517113 437134 458134 581 

142 1 316 1 310 1 501 1 498 

Totalt 114 628, 14 6901 

') tan jiirnviigsbyggnadsavdelningen. ') Central- ocb linjef6rvaltnlng. 

-
1962 ... . J 

t9'i3 

Antal 
olyckor 

364 
355 

Kolli-
stoner 

IX. OLYCKSHANDELSER. 

25 
17 

Overk6rningar 

vld plan-
korsnlng 

150 
173 

I pi\ annan 
plats 

61 
63 

UrspAr-
ningar 

48 
50 

Andra 
orsaker 

80 
52 

-

Diid>t 

90 
98 

k>tdade 

29 
44 
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X. DET EKONOMISK.A LAGET. 

Statsjarnvagarnas kapitalva1·de ( mk) 

Enligt bokfOringen utgjorde kapitalvardet av statsjarnvagarnas 
fardiga banor vid utgAngen av ar 1962 . .. . ............. . 

under ar 1963 har tillkom.m.it: 
Vardet av nybyggnader .. .... . ...................... . . . 
Vardet av ny rullande materiel ......... . ........ . ..... . 

115 807 001.2 
78 670 331 42 

1095 713160,54 

Vardet av nya arbetsmaskiner (frAnriilmat arbetsm.ask inerna 
vid jarnvagsbyggnaderna samt br11ksinventarierna) ...... . 

Harifran avgA.r fOr ll,r 1963: 
Under A.ret har avskrivits: 

PA vard et av fastigheter ...... . . . ........ ... .. . ..... . 
•> arbetsm.askiner .. . . . .......... .. . . ..... . 
>> rullande materiel .... . .... .. ........... . 

Under aret bar am01·terat : 
Pa vardet av fastigheter .............. . . . ..... ..... . . 

•> arbetsmaskiner ............ . ............ . 
•> rullande materiel ............... . ...... . 

Kapitalvardet av statsjiirnvagarnas fardiga banor utgjorde 
salunda vid utgangen av ar 1963 ...................... . 

Hartill biir laggas de nya banbyggnadernas fastighetsvarde, sam-
manlagt ................... . .... . .................... . 

Hela kapitalvardet utgjorde salunda vid utgangen av a.r 1963 1 ) 

8 201 159,44 

91 602,74 
676 540,19 
161 266,11 

LO 325 577,-
3 354 100,-

10 453 741,-

202 678 492,14 

1 298 391 652,68 

25 062 827,04 

1 273 328 825,64 

336 047 446,09 
1 609 376 271 ,73 

1) Hari ingar icke bmksinventari~rna., vilkas varde vid redogiirel eaTets slut utgjonle 12 ]()() 811,65 mk. 

Av de fardiga banornas kapitalva.rde beliipte 
sig pa fastigheter 746 992 923,21 m.l<, pA rullande 
materiel 478 56 1 239,15 m.k och pa arbetsmaski
ner 47 774 663,28 mk ell er procentuellt resp. 
58.67, 37.58 och 3.75. 

Statsja1·nvagarnas inkomster (mk) 

Statsjarnvagarnas bruttoinkomster steg ar 
1963 till 383 284 687,23 mk. Fran denna summa 

Jarnvagar m.fl. samt restitutioner till jarn
vagens trafikanter sammanlagt 16 231 247,12 mk, 
varfiir for redogiirelseA.ret aterstAr som. slutlig 
nettoinkomst 367 053 440,11 mk. Da fiiregAende 
ars netto in1wmst steg ti ll 374 869 219,48 mk bar 
inkomsterna minskat m ed 7 815 779,37 mk eller 
2.08 %-

PA olika huvudgrupper fiirdelar sig de slutliga 
inkomsterna nndcr aret 1961- 1963 pa fiiljande 

biir avdragas utbetalningar ti ll frammande siitt: 

Inkomsternas art 1 ar 1963 ar 1962 ar 1961 I okning .tr 1963 
jamfort med :\ r 196~ 

~---- - - - --- --- -

lllk % mk mk mk I % 

Persontrafikinkomster .... 72 846 257,70 19.85 1 76 159 963,91 72 561 171,31 - 3 313 706,21 - 4.35 
Goclstrafikinkomster ...... 255 795 033,26 69.68 262 861 405,38 348 180 112,51 - 7 066 372,12 - 2 69 
Ovriga trafikinkomster ... 7 187 510,44 1.96 6 253 190,88 6 463 676,21 934 319,56 14.94 
Telegrafinkomster ........ 7 504,64 0.02 9 706,72 11 551,28 - 2 202,08 - 22.68 
Ersattning for postbeforcl-

6100 000,- 100 000,-ring en ................ 5 800 000,- 1.58 5 900 000,- - - 1.69 
Diverse inkomster .... . ... 14 167 134,07 3.85 12 423 159,43 12 439 825,07 1 743 974,64 14.03 
Ersattning for rabattrans-

porter . . ... . .......... 11 250 000, - 3.06 11 261 793,16 11 103 989,96 - 11 793,16 - 0.10 

Summa! 367 053 440,11 1 100.00 J au 869,48 1 356 860 326,34 1 7 815 779,37 1 2.08 
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Utgifterna for tatsjiirnvagarnas forvaltning, 
nnderhall och trafikering uppgick ar 1963 till 
403 024 152,76 mk. ForegAende ars utgifter var 
378 547 848,96 mk, varfor utgifterna utvisade on 
okning med 24 476 303,80 mk eller 6. 4 7 °'o· 
Utgiftsprocenten, dvs procentfOrhA.llandet mel. 
Ian utgifter och inkomster utgjorde Ar 1963 
109.79, Ar 1962 var den 100.98 och Ar 1961 
100.61. 

Jamvagsstyrelsens utgifter u t.gjorde llr 1963 
12 347 859,23 mk och linjeforvaltningens LLt
gifter 390 676 293,53 eller i procent av utgifterras 
totalbelopp resp. 3. o o och 96. o 4 ° 10 • 

tgiftens art 

.! ~r'r!viigsstyrelsen 
Avlomngar ........... ................ .. ... . 
l!;xtra personalens arvodeu ........ ........ . . 
Yikariat arvoden .... . ..................... . 
Resekostuader ............................. . 
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra 

pen ioner ............................... . 
Yrkesundervisningen ....................... . 
Generaldirektorens dispositionsmedel ... .... . . 
Varme, lyse, vatten och renhaUning ..... .. .. . 
'l'ryckningskostnader .... . .................. . 
Diverse utgifter ... ...... ........ .... ..... . . 
Tmfikekonomiska forskningsorganet ...... .... . 
A v staten i egenskap av arbetsgivare erlagda. 1 

barnbidrags- och folkpensionspremier ..... .. . 

Summa l 

J iimviigens linjeforvaltning och drifltttgifler 

P .. e ~ s o n a l u t g i f t e r 
A vlonmgar ....... ............ ........... , . . 
Arvoden ar extra personal och arbetskraft ... . 
Vi.kariatsarvoden . .. ... .......... .......... . 
Tjanstgoringspengar ersiittning fOr overtidsar-

bete och sondagsarbete och premier for inbe
parade fornodenheter och tageJ.:peditors extra-
arvoden . . ...... . ... ... .... .............. . 

Resekostnader, dagtraktamenten och ersattningar 
for flyttningskostnader .. . ................ . 

Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra 
pensioner ............................... . 

Under aret beviljade extra pensioner ........ . 
Statsjiirnvagarnas andel till familjepension fon-

den och begravningsunderstod ............ . 
kadestand for olycksfall ......... . .. ....... . 

Ovriga vii.rdutgifter . . ................. . ... . . 

[nventarier ocb driftmaterialier 
Driftinvertarier deras nnderhall och inventering 
Bran le ................................... . 
Oniga driftmatcrialier och diverse anskaffning 

Ji.imforda med foregaende Ar fordelar ig 
ntgiHerna pa de olika momt n pa foljande satt: 

Htgifter mark 

1\r 1963 

6 002 988,7-1 
2 819 572,43 

45 952.44 
1 1841,43 

1 448 088,87 1 
185 439,63 

2 000, 
128 737,69 

34 841,87 
941 802,94 

98 425,98 

458 367,21 

12 347 859,23 

Ar 1962 

5 200 344,80 
2 514 342,49 

40 705,56 
188 564,87 

1 293 722,-
J 66 355,70 

2 000,-
149 715,74 
30000,-

992 852,03 
82 945,20 

389 828,46 

11 0i)J 376,85 

110 610 658,38 103 741187,42 
31 775 455,33 30 188 978,21 

6 136 997,87 5 291 688,66 

22 197 682,69 

2 107 363,04 

32 728 203,52 
55 319, 

8 625 276,69 
2 22 71,15 

363 304, 8 

18 023 680,91 

1 931 895,39 

29 753 439,05 
44 567,33 

7 887 426,52 
2 176 174,51 

369 176,46 

I Okning eller minskning 
(-) 1\r 1963 

mk 

-

802 643,94 
305 229,94 

5 246, 8 
6 723,44 

154 366,87 
19 0 3,93 

20 97 ,05 
4 -11, 7 

51 049,09 
15 480,7 I 
68 338,75 

1 296 482,38 

(j 69 470,96 
1 586 477,12 

845 309,21 

4 174 001,78 

175 467,65 

2 974 764,47 
10 751 ,67 

737 850,17 
52 696,6-1 

5 871,58 

1160 499,62 1 2 051 390,03 - 890 890,41 
2 551 105,73 31 552 635,24 3 001 529,51 

7 528 529,90 7 633 007,52 - 104 477,62 

15.43 
12.13 
12.89 

- 3.57 

11.93 
11.4 7 

- 14.01 
16.1-l 

- 5.14 
18.66 

17. 5:l 

U.73 

6.62 
5.25 

15.97 

23.1~ 

9.0 

9.99 
24.12 

9.35 
2.42 

·- 1. 59 

-43.4::1 
9.51 
l.3 7 
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Utgiftens Mt 

Baua och byggnader 
UndcrhiiU av bana, banomnide samt byggnader 

ndorht\11 av anla.ggningar for elektrisk drift 
jamte ledningar for starkstrom, telegraf och 
telefon .. . ............................. . . 

Rorlig materiel 
Underhiill av ru llande materiel, a.rbetsmaskiner 

och rna kinella anordningar .. . . . .......... . 
Ersattning for begagnande av friirnmande rul-

lande materiel .... . ................ . ..... . 

Ovriga sakutgifter 
Tryck!Ungskostnader .............. . ........ . 
Skadeersattningar och brandskydd ........... . 
Skatter ....... . . ... ..... . .......... . .. . .. . . 
Diverse utgifter . .. ....... . ...... .. .... . ... . 
For oforutsedda behov, till jiirnviigsstyrelsens 

forfogande .... . ........... . . . .... . ...... . 
Amorteringar och avskrivningar . .......... . . . 
A v staten i egenskap av arbetsgiva.re erlagda 

barnbidrags- och folkpensionspremier ....... . 
Rabatterna beviljade pii transportavgifter ... . 

U tgifter i mk 

Ar 1963 

41 473 940,90 

1 230 872,31 

45 306 9 0,59 

594 371,77 

888 765,21 
809 258,69 
309 579,85 
924 331,24 

18 863,68 
24 108 611,58 

8 267 266,61 
12 674 183,30 

I t\r 1962 

39 085 992,25 

1087 804,39 

44 227 359,59 

666 901,22 

844 489,76 
564 771,79 
285 806,99 
784 203,34 

45 256,84 
20 423 677,47 

7 219 472,74 
11 615 488,48 

Okning eller minskning 
(-) Ar 1963 

mk 

2 387 948,65 

143 067,92 

1 079 621,-

72 529,45 

44 275,45 
244 486,90 

23 772,86 
140127,90 

26 393,16 
3 684 934,11 

1047 793,87 
1058 694,82 

Linjeforvaltnlngen sammanlagt 390 676 293,63 367 467 4 72,11 23 179 821,42 

Inalles 403 024102,76 378 647 848,96 + 24 476 303,80 

6.1 u 

13. l5 

2.4.-l 

10.87 

5.2~ 
43.29 

8.31 
17.86 

58.31 
18.04 

14.5 1 
9.11 

6.13 

6 .67 

Enligt statsjiirnviigarnas bokforing t.ltvisade det 
ekonomiska resultet av statsjiirnviigarnas drift 
under Ar 1963 en brist ph 36. o milj. mk. DA 
motsvarande resultat for Ar 1962 utvisade en 
brist pA 3.7 milj . mk, var 1963 Ars ekonomiska 

resultat jamfort med foregliend Ar 32. s milj . 
mk eller 877 . 83 % siirnre. I exakta siffr or fram
gAr vaxlingarna i ifrAgavarande ekonom isl<a 
resultat av foljande sammanstiillning: 

I 
Ar 1063 
mk I 

Ar 1962 
mk 

Olrning (lr 1963 

Inkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 053 440,11 374 869 219,48 7 815 779,37 2.08 
Utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 024 152,76 378 54.7 848,96 24 476 303, 0 6.4 7 
Overskott eller brist ( -) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -35 970 712,65 -3 678 629,48 - 32 292 083.17 77.8:{ 

Helsingfors, jiirnviigsstyrelsen den 30 decembet· 1964. 

E R KKI A A L T O 

Eel'o Jaakkola 


