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YLEISKATSAUS 

1. Rautatiekulj etustcn kysyntii. 

Kertomusvuoden tavaraliiikenne oli lahes sa
mansuuruinen kuin v :n 1962 liikenne, vaikka. 
maalislruussa 1963 olikin 27 paivii.n lakko. Itse 
asiassa tonnikilometrien rnaii.ri:i. olisi ilman lakkoa 
kasvanut aavistuksen ven·an enernman kuin reaa-

Tav:ualiikenne 

likansantuote, mutta ei kuitenkaan niin paljon 
kuin teollisuustuotannon volyymi. Sen sijaan 
henkiloliikenne olisi vahentynyt edellisesta vuo
desta ilman lakkoakin. 

muutos % 
1962 1963 1962/63 

milj. tonnia ...... . ...... . ............... . 18. G 

4 910 
18.1 2. 7 

milj. tonnikm . ........ . . . ............... . 

Henkiloliikenne 

milj. matkaa .. ........... . .. . .... .. . . . .. . 
milj. henl.:iliikm ........ .. .. . ..... . .. . . .. . 

37.3 
2 360 

4 928 

30.0 
2 130 

+ 0 . 4 

~17.2 

- 9.7 

Kaupallisen tavaraliikenteen tonnikilometrien 
muutokset tavararyhmittain v:een 1962 verrat
tuna olivat: ravinto- ja nautintoaineet seka maa
taloustavarat - 9 %, kivi- ja maalajit seka rna!-

mit - 3 %, puutavarat ja teokset + 3 %, paperi
teolli uustavarat + 6 %, metalliteollisuustavarat 
- 13 % ja k emiallisen ym. teollisuuden tavarat 
+ 9 o,, . 

Taulukko L Rautatieliikenteen kysyntaan vaikuttavien ulkopuolisten tekij o iden kehitys v . 1959-63 

. 'uorite 

1. 'l'eoJ?suus, _volyymi .. . ..... . .. ...... .. . 
- ka1vanna1s ........ . .......... . ..... . 
- tehdas ...... .... .. . ... . ... . ........ . 

2. Metsatalous ....... ..... ... .......... . 
3. Rakennustoiminta, volyyrni ........... . 

- taloruakennus . ..................... . 
- maa- ja vesirak. ......... . ... . .... . .. . 

-!. Reaalikansantuote .. .. . . .. .. . . .. . .... . . 
5. 'l'uonti , volyymi .... . ... . ... . .... . .... . 
G. Vienti, volyymi . . .... .. ... . .... . ..... . 
7. Ammatt.moottoriajon.liikenne, volyymi .. 

- tavaraliikenne . . ... . . .... ...... .. . . 
- henkiloliikenne ..................... . 

. Reki teroityjen kuorma-, sailio- ja paketti-
autojen .. ....... ... .. .. ............. . 
- luku1 ) ... ... . ... . ............. . ....• 

- kantavuustonnit1) .•.•..• . .••• . . .. •••• 

!). Hcnl<iloliikenne moottoriajoneuvoilla . .... 

I Yksikko 

1954= 100 

kpl 
tn 

106 hkm 

1959 I lOGO 1961 1962 1963 

123 140 154 164 181 
151 163 1 2 187 223 
121 138 151 160 175 
102 117 123 119 118 
119 123 134 137 140 
105 123 143 146 146 
144 122 116 119 126 
116 126 135 139 144 
132 165 177 186 183 
131 152 160 168 170 

125 134 139 139 142a 
127 136 156 172 189a 

55 600 62 300 72 000 79 200 2 300 
197 000 214 000 228 000 2-!1 000 249 600 

7 400 8 600 9 800 10 650 11 400a 

') kunukin vuonnn kahden per-iittiiisen yuoden (vuodrn lopun tilantcen) keskian·o 
a = arvioitu Juku 

Muutos ·. 1962/63 

+ 10.4 
+ 19.3 
+ 9.4 

0.8 
+ 2.2 

+ 5.9 
+ 3.6 

J.; 

+ l.Z 

+ 2.0 
+ Hl.o 

+ 3.9 
0 + 3.6 
+ 7.0 
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Henkiloliikenteessa . 1962 all<anut la!<kusuun
ta voimistui. Vahennys kohdistui matkojen maa
raan, joka ilman 1akkoakin olisi ollut n. 8 ~0 
pienempi kuin v. 1962. Henkilokilometreja olisi 
ilman lakkoa kertynyt lahes saman verran kuin 
edellisena vuonna. Tama on merkkin'i. siita, etta 
lybytmatkaisia matkoja on tebty vahemman kuin 
ennen. 

2. Ruljetukset ja niiden hoito 

Taulukost.a 2 selviaa, etta tavaran keskikulj e 
tusmatka kasvoi edelleen . Tasta huolimatta pai
vittainen vaunuylijaama oli n. 19 % suurempi 
kuin v. 1962. Kun kuljetettu tonnimaara vaheni 
vain vajaat 3 % . vaunuylijaaman kasvu selittyy 
suurimmalta osalta silla, etta. vaunuihin kuor
tiin keskimaarin enemman tavaraa kuin edelli
sena vtlOnna. Niinpii keskikuorma kappaletavara
vaunut mukaan luetttma v. 1962 oli 12.7 tn, 
mutta v. 1963 se nousi 13.4 tn:iin. On kuitenkin 
huomattava, etta uudet vaunutyypit olivat kaikki 
kaytossa ja ett.a ylijaamaa alkavat vuosi vuodelt.a 
yha enemman kasvattaa joutilaat vanhat vau
nut. Tavaraliikenteen junakilometreista hoidettiin 
dieselvedolla 40 %. kun tamii. osuus v. 1962 oli 
35 %· Vaihtotyotunteja ratapjhapaivystyksessa 
kertyi 637 133, joka on liihes 9 % vahemmiin kuin 
v. 1962. Maaliskuun lakko selittii.ii enimmalta osin 
taman vahennyksen. Jarjestelyjunien matka
tunteja kertyi veturijunilla 91 485, joten vahen
nys on edellisesta vuodesta 48 283 tunt.ia eli lahes 

Moottoriajoneuvoliikentees. a 1{asvoivat henki 
IOkilometrit lahe entista vauhtia, siUa v. 196~ 

lisay ·olin. 9 ~~ ja ...-. 1963 n. 7 %- Ammattimai
se sa moottoriajoneuvoliikenteessa henkiloliil<en
teen volyyroin kasvu oli 10 % eli sama kuin v 
1962, tavaralillienteen volyymi puolestaan nousi 
n. 2 %, ktm se pari edellista vuotta oli pysynyt 
sa mana. 

35 %· SyYJ1ii. tii.ban ei ole enii.a yksin lakko vaan 
lisaksi se, etta huhtih."Uusta alkaen saatiin kii.yt
toon ratakuorma-autoja, aluksi 7 kpl ja sittem
min lisiia niin, etta niita vuoden lopussa oli 10 kpl. 
N ii.illa ajettujen jarjestelyjtmien matkatunteja 
kertyi 13 758, joten jB.rjestelyjuni.en matkatun
tien yhteismaara oli 105 243 eli 25 % pienempi 
kuin v. 1962. Ratakuorma-autojen ki.i.ytto on 
huomattavasti halvempaa kuin veturien kaytto 
niis ii. jarjestelyjunissa, joissa tallaiseen vetovoi
maan voidaan siirtya liikenteen vabyyden puoles
ta. Puutavaranostureita oli kii.ytossa sama mii.ii.ra 
kuin v. 1962 eli 16 kpl. Niilla kuormattiin 26 852 
vaunua, joka on 8 435 vatmua eli 46 % enemman 
kuin edellisena vuonna. Liikkuvien nostureiden 
maara kasvoi 5:llii. ja oli siis ~uoden lopu sa 17. 
Niillii. kuormattiin ja purettii~ yhteensa 161 000 
tn, kun mii.ii.ra v. 1962 oli 90 000 tn. Kertomus
vuonna suoritettiin 10 puutavaranosturin lopulli 
nen tilaus: niista oli valmistajan kans a neuvo
t.eltu jo v:n 1962 puolella. 

Taulukko 2. Rautateiden kaupallinen liikenne v. 1959- 63 

Suorite 

I 
Yksikko 

I 
1959 

I 
1960 

I 
1961 

I 
1962 

I 
1963 Muutos 

% 
1962/63 

'l'A V ARALilKENNE 

1. Kuljetettu tavaramiiiirii ......... ... .... 106 tn 17.0 19.0 18.8 18.6 18. 1 - 2. 7 
2. Nettoliikenne .... .. ............ . ...... 106 ntkm 4 205 4 865 4 719 4 910 4 928 + 0.4 
3. Keskikuljetusmatka • •••••••• • •• ••••• • 0 km 253.3 260.2 255.3 268.6 276.9 + 3.1 
4. Vaunuylijiiama keskim. paivaa kohti .. . .. kpl 2 365 695 914 1169 1388 + 18.7 
5. 'l'ybjanii Jnilku ................... . . . .. % 28 28 30 31 31 
6. Volyym.i-indeksi .. .................. .. 1959=100 100 114 111 114 114 

HENKILtlLIIKENNE 

1. Matkat .. . ........ . . . ..... .. . ....... . 108 matkaa 31.3 36.6 38.9 37.3 30.9 - 17.2 
2. Henkilokilometrit .......... . ......... . 108 hkm 2 270 2 340 2 540 2 360 2130- 9.7 
3. Junakilometrit ... ... .......... . . . .... . 

siita nr6ottor~alustolla ... . : . .. . .... .. . 
4. Kayttosuhde ......... ................ . 
5. Volyymi-indeksi .. . ..... .. . . ......... . 

108 junakm 25.4 26.4 27.0 27.5 25.8 - 6.2 
% 66.1 71.5 75.2 78.6 83.0 + 5.6 
% 37 36 37 34 33 - 3.4 

1959= 100 100 101 109 104 93 - 10.4 

k = korjattu lulm 



Kappaletavaraa, l<iitotavara mukaan luettw1a, 
kuljetettiin 747 000 tn eli vajaat 14 % vahenunan 
kuin v . 1962. Kasittelyvalineita oli vuoden !opus
sa: 202 haarukkatrukkia, 777 haarukkavaunua, 
160 000 avolavaa ja 20 000 hakkilavaa. Naista 
oli as.iakkaille vuokrattu 131 00 avolavaa ja 
4 200 hakkilavaa. 

H enkiloliikenteen aikatauluis. a tapahtui va
haisiii. muutok ia toukokuun 31. paivasta alkaen, 
jolloin aikataulu 130 tuli voimaan. Pikajtmalii 
kenn siirt.yi uudell e Luumaen- Lappeenrannan 
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oikoradalle ja naiden junien kulkuaika lyheni n. 
15 min. Pohjanmaan radalla alettiin liikennoida 
ra kailla diesel-vetureilla Ouluun saakka, jolloin 
pikajunien nopeutta voitiin lisa.ta. Sen sijaan sel
laisilla rataosilla, joilla t ehtiin rtmsaasti korjaus
toita., hidast.ettiin varsinkin pikajun.ien aikatau 
luja junien kulun varmistamiseksi. Naista rata
osista mainittakoon Turku- Toijala, Hel inki
Kouvola, Oulu- K eni ja J'oensuu- Pieksamaki. 
J'unakilometrien ja.kautuma v etovoimatyypeit
tain on seuraava: 

kiito- ja pikajunat henkilojuoat yhteensii 
10' junakm •.. 

l o 10' juoakm .. 
/ 0 10' junakm t}~ 

moottorivetnrit 0 • • • • ••••••••• 3 381 51. 2 334 l. s 3 715 14.4 
moottori vatmut . . ...... . .... 1 550 23. 5 618 3. 2 2 168 8.4 
kiskoautot •••••••• • ••••• 0 • •• 15 479 80. 8 15 479 60.1 
hoyryveturit • • 0 0 •••••••••••• I 670 25. a 2 720 14.2 4 390 17.1 

17hteensa 6 601 100 19 151 100 25 752 100 

Royryveturien osuus on jalleen pienentynyt 
21.4 % :sta v. 1962 17.1 % :iin v. 1963 moottori
veturien osuu kasvanut 11. 7 % = ta 14. 4 %:iin ja 
kiskoautojen osuus samoin kasvanut 57.9 % :sta 
60.1 % :iin . 

Rautateiden autoliikentees ii. kuljetetun t.ava
ran maii.ra yhteensa kotiinkuljetus-, jakelulinja
ja tavaralinjaliikenteessa oli 725 700 tn eli n. 5 ~0 
pienempi kuin v. 1962. Todellisuudessa tavara
mii.ii.ra ei ilmeisesti pienentynyt, silla v. 1962 
tilastoitiin tavaramaara tariffipainon, mutta v. 
1963 todellisen painon mukaan. Kiristyneen ka
lustotilanteen vuoksi toimintaa voitiin vain hiu
kan laajentaa: Aanekosken- Viita aaren tavara
linjaa jatkettiin J yvaskylaan 1. 3. 1963 alkaen ja 

3. Tekni et tuotantoviilineet ja varastot 

Uusi -ta radoi ta valmistui kertomusvuoden 
lopu · ·a Joensuun- Ilomantsin radasta Tuupo
vaaran-Her~jarven 8. o km:n mittainen vali. Se 
liit ttiin valmiisiin ratoihin kuitenkin vasta 1. 1. 
1964. Tavaraliikenne talla rataosalla, aluksi 

aunukuormin, aloitettiin 1. 8. 1963 ja henkilo
liikenne 1. 10. 1963. Suolahden- Haapajarven 
radalla, joka jo aikaisemmin oli avattu liikentee l
le, tyot paattyi viM rau tatierakennusosaston osalta 
30. 6 . 1963. Toitii. jatkettiin Kaulirannan- K ola-

Hangossa aloitettiin keskitetty kotiinkuljetus 1. 
5. 1963. Kalustotilannetta auttoi kuitenkin sc , 
etta Seinajoen-Kaubavan jakelulinja annettiin 
1. 11. 1963 ja Kotkasta kasin hoidettava Rami
nan kotiinb.·uljetus 1. 12. 1963 urakka-ajoina yksi
tyisille anunattiautoilijoille . Henkiloliikentee sa 
avattiii1 yksi uusi linja, nimittain Toijala- Viiala 
-Valkeako ki 2. 5. 1963. Vuoden lopussa oli 
tavaralinjoja 18 ja niiden ybteispituus 2 079 km, 
jakelulinjoja 49 yhteispituudeltaan 3 220 km seka 
kotiinkuljetus jarjestetty 60 liikennepaikalla. 
Henkilolinjoja oli 14 ja niiden yhteispituus 458 
km. Matkustajia kuljetettiin 2 113 000 eli Sl.um
nilleen sama mii.arii. kuin v. 1962. 

rin, Herajarven- llomant in, Taropereen- Par
kanon- einajoen ja Parikkalan- Onkamon ra
doilla seka Jyvaskylan- uolahden radan muu
tostyomaalla. J yvaskylii.n- J'ii.msankosken radan 
rakentaminen voitiin aloittaa, kun 12. 12. 1963 
saatiin ensimmainen maararaha toiden aloitta
miseksi rataosalla Jyviiskyla- Sii.ynatsalo. 

Kiskojen vaihtoa raskaisiin eli 54 kg:n kiskoi 
hin suoritettiin eri puolilla rataverkkoa yhteensa 
354 raidekilometria. Uusiin keskiraskaisiin 43 kg:n 
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kiskoihin vaihdettiin vanhoja kevyempia kiskoja 
28 raidekilometrin ja kaytettyihin 43 kg:n kis
koihin 16 raidekilometrin matkalla. Kiskon kat
kealnia tai murtumia, kaikki vanh jen kiskoj en , 
sattui 1 461, kun miiii.rii edellisenii. vuonna oli 
1 603. Paaraiteesta oli vuoden lopu ·sa 1 205 km 
eli 20. s % varustettu 54 kg:n kiskoilla. 

epelointia suoritettiin normaaliin vahvuuteen 
Jarvelan-Uudenkyliin, Ylistaron- Vaasan ja 
Oulun- Olhavan valilla ja vajaaseen vahvuuteen 
rom. Turun- Loirn.aan ja Joensuun- Varkauden 
vii.lilla. Vuoden kulu ssa lisii.antyi sepeloidyn ra
clan pituus 341 km. Vuoden paattyessa oli va.l 
miiksi tai puolivalmiiksi sepeloitya rataa 1 999 
kro eli 34.5 % paaraidepituudesta. )l"aroa luvut 
edellisen vuoden lopussa olivat 1 658 km ja 29.0 %. 
SepeHa kaytettiin 695 000 m 3 ; maara oli v. 
1962 501 500 m 3 . 

Suuria ratapihan laajennus- ja muutostoita 
tehtiin Hameenlinnassa, Porissa, Kouvolassa, 
Pieksamaella ja Uimaharjussa. Valonheitinmas
toja pystytettiin lisaa 5 kpl, joten niita oli vuoden 
lopussa 39 eri liikennepaikalla yhteensii 160. 

Radan oikaisutoista valmistui rantaradalla 
Kilon, Rodbrotti.n ja Pinjaisten- Pohjankurun 
seka Savon radalla Pitkalahden- Toivalan ja 
:Nerkoon- Soinlahden valilla. Radan peruspat·an
nusta suoritettiin MikkeHn- Pieksaroaen valillii., 
jo sa poistettiin routivaa maata 37 000 m 3 ja 
jonne ajettiin soraa 93 000 m 3 seka Varkaudesta 
itii.an, jonne aj ettiin soraa 128 000 m 3 , ja Oulun
Tornion valilla, jo sa soraa kaytettiin 263 000 m 3 • 

Riihimaen- Lahden valille v_ 1962 kokeeksi asen
netun pienehkon betonipolkkyeran tarkkailua 
jatkettiin ja tilattiin lisaa 70 000 betonipolkkya. 

Huonerakennuksista oli merkittavin Toijalan 
asema- ja post italo, joka valmistui syy ·kuussa. 
Rakennuksen tilavuus on 18700 m 3 ja kustannuk
set 2. 7 mmk. Eraita vanhoja linja-asemien raken-

hoyryveturit .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dieselveturit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
moottorivaunut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ldskoautot . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 
raidetraktori t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

yhteensa 

Henkiloliikenteen vatmuston uudishankinnat 
kasittivat kuten ede lliseniikin vuonna vain kisko -
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nul{sia uusittiin ja l•orjattii.n perusteelli ~>ti. 

Naista roainittakoon Haapa.maen ja Punkaha•·jnn 
asemarakennuk et. 

Itsetoiminen linjasuojastus valmistui Kouvo
lan- Harjun ja Otavan- Multamaen valille, jon
ka jii.lkeen koko Kouvolan- Pieksamaen rataosan 
linjasuojastus on itsetoiminen. Kauko-ohjau ,.; 
Kouvolan-Mikkelin valille otettiin kayttoon 1. 
7. 1963. R eleasetinlaitteet otettiin kayttoon ;{tyt
tylassii., Multamaessa, Selanpaassa ja Vuohijar
vella. Linjasuojastus valmistui Riihimaen-Mom
milan ja Lempaali:i.n - Tampereen vi:i.lilli:i.. Viesti.
yhteyksii:i. k ehitettiin ja lisattiin: vuoden lopussa 
oli kaytossi:i. viisi 12 -kanavaista (ei 1isiiysta edelli
sesti:i. vuodesta), n eljatoista 3-kanavaista (lisi:i.ys 
4 kpl) ja seitsemantoista 1-kanavaista (ei lisaystii) 
kantoaaltoj arj estelroaa. Kantoaaltoyhteyks ien pi
tuus oli vuoden lopu sa yhteensi:i. 17 339 km; 
vuoden 1962lopussa 15 572 km. K ertomusvu01ma 
a ennettiin Helsingin kaukok:irjoitinautomaatti
keskus ja siihen liittyvanii kolme 6-kanavaista ja 
seitsemi:i.ntoista 1-kanavaista lenniitinkantoaalto
jarjestelmiiii seki:i. 32 kaukokirjoitinkonetta e1·i 
pisteisi in rataverkolla. Valtionrautateiden o1nien 
kaukokit·joitinyhteyksien pituus oli vuoden lo
pussa 6 788 km. Selektoripuhelinjohtojen pituus 
oli vuoden lopussa 6 181 kro ja liityntojen luku 
1 276, kun miiari:i.t v:n 1962 lopussa olivat 5 3:2:3 
km ja l 006 liityntiii:i.. 

Rautateiden sahkoistystysta varten eduskLmta 
muutti v:n 1963 tulo- ja menoarvion 19 Pl. I:24 
roomenti.n 11. kohdan perusteluita siten, etta 
sahkoisti:i.misen suunnittelutyon loppuun saatta
mista varten royonnettya 1 milj . mk:n suuruista 
mi:i.ararahaa saadaan kayttaa myos si:i.hkoisti:i.mis
toiden aloittamiseen. 

Vetovoiman miia.ra vnoden lopu. sa ja muutok
set olivat: 

1962 1963 lisiiys tai 
kpl kpl vahennys 

kpl 

639 fi39 
179 201 + 22 

23 23 
208 209 + l 

57 75 + 18 

106 1 147 + 41 

autokalustoa: 2. lk :n matkustajavaunuja s~;Hjaa 

Eiab 2 kpl, konduktoo•·i- ja postiosastoisia liite -



Yaunuja sarjaa FPoan 2 kpl ja sarjaa PFoab 2 
kpl; viimeksitnainitut 2 kpl ovat posti- ja lenna
tin.laitoksen vaunuja. Yankivaunuja r arjaa Not 
Yalm.istui 6 kpl. Kaupallisen henkili:iliikenteen 

kaupallisen liikenteen vaunut .. ..... . .. 
virkatarvevatmut .................... 

yhte nsa 

Avattavakattoi ia ja -sema1s1a umpivaunuja, 
sarjaa Gks, valmistui 24, avovaunuja sarjaa Hkk 
934 ja sarjaa Ob 106. Lisaksi valmistui yksityisia 
sailii:ivaunuja 29. 

Varastojen keskimaarainen arvo nousi edellisen 
Yuoden 88.7 mmlcsta 97.2 mmk:aan eli lahes 10 
%- Tahan oli syynii. rautateille maaratty velvoi
tus pitaa huomattavan suuria kiinteidenja neste-

4. Talons ja tariffit 

Jos poistoja ei oteta huomioon , kaytti:imenot 
kasvoivat nimellisesti 5. 8 % - Kun hintatason 
muutos oli +7.t 0 ~, Iaski kustannusten reaalinen 
maara hiukan edellisesta vuodesta. Poistojen 
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vaunuja oli vuoden lopussa 1 283 lipl ja niis a 
yhteensa 65 633 paikkaa, kw1 luvut edellisen vuo
den lopussa oli,·at 1 313 vaunua ja 66 477 paikaa. 

Tavaravaunustoa oli vuoden lopussa: 

ttmpi- avo· sailio- yhteensii 
vaunuja vaunuja. vaunuja 

9 070 14 195 348 23 613 
624 3 082 88 3 794 

9 694 17 277 436 27 407 

mii.isten polttoaineiden, raidetarvikkeiden ym. 
varmuusvarastoja. Mainittuun summaan sisii.lty
vii.n polttoaine- ja puutavaravara ton keskimii.ii.
rainen arvo oli 22.8 mmk eli 2. 8 mmk suurempi 
kuin v. 1962. Varastoihin hankittiin tavaraa 184.9 
mmk:lla eli 14 mmk:lla vahemman kuin edelli
sena vuonna. 

kanssa kii.yttomenot kasvoivat 24. s mmk:lla eli 
6. 5 % :lla. Tulot sen sijaan vii.henivat 7. s mmk:lia 
ja nain syntyi 36 mrnk:n alijaama, lnm v. 1962 
alijii.ama oli 3.7 mmk. 

Taulukko 3. Rautateiden kayttomenojen1 ) hintaindeksit v. 1959-63 (1954 = 100) 

llintaindeksi 1959 

I 
1960 

I 
1961 

I 
1962 1963 Muutos 

% 
1962/63 

Jienkilomenot ••••••••••••••••••• 0 ••• • • 0 •••• •••••• 147 154 166 173 188 + 8.7 
Yetovoiman polttoaineet2) •••••••••...••••••.•••.••• 90 90 91 86 85 -1.2 
Radan, rakennusten ja laitteiden knnnossapito ........ 124 131 138 143 153 + 7.0 
Kuljetuskaluston ja tyokonciden J,.-unnossapito ....... . 126 131 137 141 150 + 6.4 
Sekalaiset menot 3) ••••• 0 •••••••••••••••• •••••••••• 121 121 122 122 124 + 1.6 
11einen kayttomenojeu indeksi .. ..... . ........... ... 131 135 144 148 15 + 6.8 

1 ) Ei sisalla poistoja 
') Veturien ja moottorivaunujen polttoaineet 
') isiiltaa mm. antojen polttoaiueet, mutta ei kiiyttomenoihin kirjattnja rahtialennuksia 

Henkilomenot li aantyivat 19. s mmk:lla eli 
9. ~ %:lla. J ollei maaliskuun lakkoa oli i ollut. 
lisays olisi ollut Yajaa 11 % · Kun palkkata on 
nousu oli n. 9 %, erotus selittyy seka tyossa etta 
lakkeella olevan henkilokunnan lievalla lisayk

Rella. Vetovoiman polttoainemenot vii.heniva.t, 
snhte Uisesti lahes ·aman verran kuin v. 1962 
nimittain 11.7 ° 0 • Ti:ista oli n. 1 % hintojen ale-

2 122-65 

nemista ja loput maii.rallista vahenemista; lakko 
tuntui tas ·akin. Radan ja sen laitteiden seka kul
jetuskaluston kunno sa pitoon kii.ytettiin 5 % 
enemman varoja kuin v . 1962. Hintataso '10usi 
kuitenkin 6. 7 %. joten reaalisesti varoja kaytet
tiin vahemman kuin edellisena vuonna. Kirjan
pidon mulmiset poistot kasvoivat kokonaista 18 
~0 ; v. 1962lisays oli 11 %-
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Taulukko 4. Rautateiclen kirjanpiclon mukaiset kayttomenot, tulot ja vuositulos v. 1959- 63 miljoonaa 
markkaa 

I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1063 

Henkili:imenot •••••••• • ••••••• • 0 ••• ••• • 0 •••••••••• 

Vetovoiman polttoaineet 1) .. . ....•...............•• 

Radan, rakennusten ja laitteiden kunnossapito . . . . . . . . 
Ku.ljetuskaluston ja tyi:ikoneiden ktmnossapito ........ 
ekalaiset menot 2) • 0 •••• ••• 0 0 •••••••• 0 •• •••••••••• 

Kirjanpidon mukaiset poistot ................. . ..... 

Kaytti:imenot yhteensa I 
Tulot . ... . ... . .......... .. ............... .. ...... I 
Kaytti:itulos ...................................... I 

') Veturien ja moottorivaunujen polttoaineet 
') isiiltlliL mm. autojen polttoaineet 

HenkilOliikenn tulot vahenivat 4. 4 %- Tariffe
ja korotettiin 1. 7. 1963 niin, etta menolippu
tariffin perusteella laskettavien lippujen hintoja 
korotettiin 10 ° ~ ja kuukauslippujen hintoja 29 
%- Keskimaarainen korotus oli n. 12 %- Kun 
korotus tuli voimaan vasta heinakuun alusta, 
hintatason nousu koko vuonna olin. 6 %-Tavara
liikenteen tulojen vahennys oli vain l. 5 %- Tarif
feja nostettiin 1. 7. 1963 n. 5 %, joten hintatason 
nousu koko vuonna olin . 3 %, kun lakko otetaan 
huomioon. Kun volyymi pysyi lakosta huolimatta 
v:n 1962 ta olla, mutta tulot vahenivat, Iaski 
hintaindeksi n. 2 °~ . Rautatiet olivat siis myonta
neet yha enemman erilaisia rahtialennuksia. 

Edellisessa kertomukse a ennustettu valtion 
kas. atilanteen huononemisen vaikutus rautatei
den investointeja p .ienentavasti ni.i.yttaa alkaneen 
toteutua. usiin rautatierakennuksiin valtio 
myon i tosin seka v. 1962 etta v. 1963 saman ver
ran varoja, mutta investointeihin valmiilla ra
doilla saatiin v. 1963 varoja 21 mmk vi.i.bemmii.n. 
Tama sutmtaus tu1ee nahtavasti jatkumaan, si ll a 
va1tion taloudessa kaytantOon otetun ns . pitkan 
t.abUiyksen finanssisuunn ittelun puitteissa on 

176.05 185.67 202.58 216.43 23G.u 
31.48 32.38 29.9 26.44 23.3.! 
33.67 35.30 38.57 35.18 38.0 
33.22 37.u 39.65 44.23 45.31 
25.10 31.19 29.92 35.85 35.9-! 
13.23 16.02 18.3-t 20.42 24.11 

312.7 5 337.70 359.04 378.55 403.02 

308.85 344.56 356.86 374.87 

-3.90 + 6. 6 -2.18 - 3 .68 - 35.97 

tiettavasti jo nyt todettu valtio11 juoksevien m e
nojen tuleva11 labivuosina kasvamaa11 niin, etta 
investoi11teihin ei tule riittamaan sellaisia mai:i.ria 
kuin esim. v. 1960- 62. Kohta1okkaat voivat 
seuraukset tasta olla rautateille, jotka Inuutenkin 
ovat jo jaancet investointimi:i.ararahoja jaettaes ·a 
tieliikentee11 varjoon. 

Vuosi 1963 olisi ollut aliji:i.ami:i.inen ilman lakko
ak.in. Kustannustuson nousu yleensa, mutta et n
kin henkilomenojen pai. uminen yleisten palkan
korotusten vuok i ovat lisanneet laitoksen menoja 
paljo11 nopeammin kuin on voitu peitti:i.ii. ratio
nalisoinnein ym. toimin. Unohtaa ei myoskaan 
sovi sita ra itu ta, jota jo yksistai:i.n rataverkon 
epakaytan11ollisyys useine vahaliikenteisine rata
osineen merkitsee. ~ain ollen pitaisi o11a ai,' an 
riittavasti perusteltuja rautatiehallituksen useissa 
yhteyksissa tekemii.t esitykset erini.i.isten rasit
teiden, kuten esim. yli uurten elakemenojen tie
tyn osan yms., korvaamiseksi tai pienentamisek i 
valtion varoilla varsinkin, kun tallaiset eduskun
nal1 maarattavissa olevat rautateiden budjetin 
muutokset eivat mitenki.i.an vaikuttaisi valtion 
kassatilanteeseen. 

I. YLEINEN HALLINTO 

H a 1 I i 11 n o 1 I i n e 11 j a k o. Kulkulaitosten 
ja yleisten toiden ministerion kesakuun 18 paiva-
118. 1963 tekema11 paatoksen mukaisesti liitettiin 
J oensuwl- Koveron- Herajii.rven rautatiera
rakennukseen 9. 1 km:11 pituinen rataosa Tuupo
vaara- Herajti.rvi valmiisiin ratoihin ja avattiin 
tavaraliike11t elle taysin vaunukuormin elokuu11 

1 paivasta 1963 1ukien seka myos henkiloliiken
teelle lokakuun 1 paivast.a 1963 lukien. Hallin
nollisessa ja ti lastollisessa suhteessa puheena oleva 
ratao a kuuluu Joensuun liikennealueeseen, 2. 
talouspiiriin, 12. ratapiiriin, 8. konepiiriin, 5. va
rastopiiriil1 ja 8. liikennepiiriin. 



Knlkulaitosten ja yleisten toiden ministeri6 
pii.atti marraskuu.n 25 pii.ivii.nii. 1963, etta Kauli
rannan-Kolarin rautatierakennuksen 42.1 km:n 
pituinen rataosa luovutetaan yleiselle vii.liaikai
selle liikenteelle rautatiehallituksen mii.ii.rati.mii.ssii. 
laajuudessa tammikuun 3 paivii.stii. 1964 lukien. 
Rataosa kuuluu hallinnollisessa ja tilastollisessa 
suhteessa Kemin liikennealueeseen, 2. talouspii
riin, 8. ratapiiriin, 6. konepiiriin, 4. varastopii
riin ja 6. llikennepiiriin. 

Rautatiehallitus paii.tti siirtaa rataosalla Haa
pajarvi-Suolahti 5. ja 7. ratapiirin, 5. ja 9. kone
piirin, 3. ja 4. varastopiirin, ja 5. ja 9. liikenne
piirin, 7 _ ja 9. sahkoalueen sekii. 3. ja 4. opastin
alueen rajan kesakuun 1 pii.ivana 1963 lukien 
Kumisevan ja Muuraksen liikennepailtkojen va
lille. 

H a 11 into as e t u k s en m u u t tam i-
n e n. Kesakuu.n 20 paivanii. 1963 annetulla ase
tuksella (315/63) muutettiin va1tionrautateiden 
hallinnosta 21 paivana joulukuuta 1932 annetun 
asetuksen (398/32) 5 §:n 2, 9 ja 11 kohta, 14 §:n 
1 momentin 3 kohta, 15 §:n 1 momentin 2 kohta, 
27 §:n 4 momentti, 41 §, 42 §:n 2 momentti, 43 §:n 
1 ja 3 momentti, 46 §:n 1 momentin 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ja 7 kohta seka 2 ja 3 momentit, 48 §:n 2 momen
tin 1 kohta ja 81 §. seka jou1ukuun 13 piiivana 
1963 annetulla asetuksella (582/63) 31 §:n 3 mo
mentin 3 kohta, 43 §:n 1 momentti, 45 §, 46 §:n 1 
momentin 4 kohta, 49 §:n 7 momentti, 50 §:n 1 
momentti, 51 §:n 1 momentti, 53 §:n 2 momentti, 
56 §, 58 §:n 2 momentti, 69 §:n 3 momentti, 70 §, 
80 § ja 82 §:n 2 momentti seka kumottiin 48 §:n 3 
momentti. 

Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi muiden 
valtion virastojen ja 1aitosten kanssa oli rautatie
hallituksen mielesta syyta muuttaa linjahallinnon 
jakson nimi piiriksi ja entinen piirin nimi a1ueeksi. 
Tama nimien muutos aiheutti vastaavat muu
tokset hallintoasetukseen. Myos uusien virkojen 
perustaminen ja vanhojen Yirkojen 1akkauttami
nen seka uusien virkanimikkeiden kaytt66notta
minen aiheutti useita muutoksia hallintoasetuk
seen. V. 1960 annetulla 1ailla virkamiese1akkeistii. 
oli e1akkeiden myontaminen siirretty va1tiokont
torille. Taman vuoksi muutettiin hallintoasetuk
sen 5 §:n 9 ja 11 kohtia. Kun rataosaston rata
teknillinen toilnisto jaettiin kahteen eri toilnis
toon, ratate1rnilliseen ja rakennusteknilliseen toi
mistoon, muutettiin saman asetuksen 14 §:n 3 
kohta. 
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R a u t a. t i e h a 1 1 i n n o n t y 6 j a r j e s
ty s. Jou1ukuu.n 4 paivana 1963 muutettiin rau
tatiehallinnon tyojii.rjestyksen 15 ja 16 pykalien 
alkul-.appaleet, 22 § ja 26 §:n 18 kohta seka lisat
tiin uusi 22 a§. 15 ja 16 §§:ien muutoks t johtui
vat siita, etta rautatiehallituksen yleisen toimis
ton ja lainopillisen toimiston. paallikoiden virat 
muuttuivat apu1aisjohtajien viroiksi. 22 §:ssa 
maaritellaan ratatekcillisen toilniston, 22 a §:ssii. 
rakennusteknillisen toimiston ja 26 §:ssii. sii.hk6-
teknillisen toilniston osa1ta kuka toilnii toimiston 
pii.ii.llikk6na, toimiston jako jaostoihin eka toi
mistojen tehtii.vat. 

K i e 1 e 11 in en j a o it us. Kun va1tioneu
vosto oli oikeusmini teri6n esitelysta 1 pii.ivii.nii. 
kesakuuta 1922 annetun kielilain 2 §:n nojalla, 
sellaisena kuin se on 7 paivanii. joulukuuta 1962 
annetussa 1aissa, virallisen tilaston pohjalla maa
rannyt, mitka roaan virka- ja itsehallintoalueet 
on vuo ina 1963-1972 katsottava suomen- tai 
ruotsinkieliseksi tai kaksikielisiksi, antoi rauta
tiehallitus tammikuun 28 paiviinii 1963 maii.
riiykset piirien, liikennepaikkojen ja konepajojen 
kie1ellisesta jaoituksesta. 

T y 6 a i k a. Lokakuu.n 27 paivanii. 1963 tuli
vat va1tionrautateilla voimaan uudet ty6aikalain 
soveltamismaaraykset, joilla kumottiin marra -
kuun 2 paivana 1954 annetut vastaavat mti.iirayk
set ja niihin my6hemmin tehdyt lisaykset . Naita 
maiirayksiii. sovelletaan valtionrautateillii niihin 
virkamiehiin, joiden ty6aika maaraytyy ty6aika-
1ain sove1tamisesta julkisten yhteis6jen viran tai 
toimen haltijoihin annetun asetultsen (938/46) ja 
ty6aikalain soveltamisesta ty6njohtaja-asemassa 
oleviin virkamiehiin annetu.n asetuksen (90/55) 
mukaan seka my6s ty6suhteessa oleviin ty6aika
lain alaisiin ty6ntelrij6ihin, mikati ty6ehtosopi
muksissa niin on sovittu. 

H e n k i 1 6- j a o s o i t e r e k i s t e r i n 
i 1 m o i t u k o r t t i. Eraiden henkil6tietojen 
sekii. postiosoitteiden keskitetyksi rekister6imi
seksi otettiin valtionrautateilla kaytanto6n 1 
piiivasta elokuuta 1963 1ukien benki16- ja osoite
rekisterin ilmoituskortti. 

0 h j e s a ann 6 t. Opetustoimen ohjesaan
n6n 45 §:n 6 lisamaaraysta, mika koskee rata
auton ja liikkuvan ty6koneen kuljettajan pate
vyysvaatimuksia, rautatiehallitus muutti helmi
kuun 20 paivana 1963 seka saman ohjesaann6n 
liitteeksi n:o 7 otetun liikenn6it ijain paivystys-



12 

miehiston patevyysvaatimukset helmikuun 27 
paivana 1963. Marraskmm 6 paivana 1963 vah
vi~tettiin ohjesaanto terveydentila- ja palvelus
kelpoisuusvaatimuk ista otettavaksi kaytantoon 
tammilruun 1 paivasta 1964. Samasta ajankoh
dasta lukien on kumottu huhtilruun 13 pi:iivasta 
1954 vahvistettu laakarintarkastusohjesaanto, 
siihen myohemmin tehdyt lisaykset samoinkuin 
sairaan- ja terveydenhoidon ohjesaannon 2 §:n 1 
kappaleen 1o kohta ja 9 §:n 2 kohta ja 10 §. 
Samassa yhteydessa muutettiin viime mainitun 
ohjesiiannon 2 §:n 1 kappa.een 9 kohta, samcin 
myos lai:ikarintodistuksen liittamisesta hakupa
pereihin annetut maaraykset seka maaraysko
koelman I osan ja Opetustoimenohjesaannon 
eraita naita asioita koskevia k ohtia. 

K a y t t 6 k om i t e at. VR:n linjahallin
non jaksojen muututtua piireiksi muutettiin nii
den alueille asetetut jaksonkayttokomiteat nimel
ti:i.an kayttokomiteoiksi joulukuun 20 paivana 
1963. 

M u in a is j a ann o s t en suo j e 1 e m i
n e n. Eduskunnan siHi.dettya 17 pi:iivani:i kesa
kuuta 1963 muinaismuistolain antoi rautatiehal
litus taman johdosta syyskuun 4 paivana 1963 
valtionrautateilla noudatottavat lisaohjeet. 

To i m i k u n nat. Vuoden 1963 aikana rau-
tatiehallitus asetti toimikunnat 

laatimaan ehdotuksen Iokakuun 16 paivana 
1930 annetun ohjesaannon, joka koskee ve
turiniammittaja- ja ammattioppilaiden otta
mista valtionrautateiden konepajoihin ja hei
dan opettamistaan, uusimiseksi; 

]aatimaan erikoismai:i.raykset ja ohjeet, joiden 
mukaan vaitionrautateiden rakennuksiin voi
daan asentaa nestekaasulaitteita seka oljy
kayttoisii:i. Uimmitysiaitteita ja miten niita 
hoidetaan; 

tutkimaan mahdollisuuksia ja tekemaan rau
tatiehallitukselle ehdotuksen Eduskunnan 3. 
5. 1963 esittaman toivomuksen johdosta val
tionrautateiden autokuljetusten jarjestami
seksi liiketaloudellisesti edullisimmalla ta
valla; 

vuosittain tammikuun aikana paii.ttamaan, 
kenelle Suomen Veturimiesten liitto r.y:n 
valtionrautateille 100-vuotispi:i.ivana luovut
tama pokaali edellisen vuoden toiminnan tai 
saavutusten tai merkittavan teon perusteella 
luovutetaan seuraavaan jakokertaan saakka; 

maaraaikaistarkastustoimikunnan kasittele
maan vuoden 1964 alusta voimaan tuleran 
ten·eydentiia- ja paiveiuskelpoisuusvaatimuk
.·et isaltavan ohjesi:i.annon 30 §:n 2 kappa
lees ·a mainittuja asioita. 

L e h t i p a I v e I u. Kertomusvuoden aika
na lehtipalvelu on hoitanut normaaiiin tapaan 
aiaansa kuuluvaa tiedotustoimintaa. Suomen 
teievisiossa on esitetty kyseisena vuonna kaik
kiaan kahdeksan sellaista rautatieta kasittele
vaii. ohjeimaa, joiden Iaadinnassa lehtipalveiu on 
tavalla taikka toisella ollut mukana. Laajin oli 
laitoksen esittelyohjeima 27. 5., jolloin televi io 
lahetti 45 minuuttia kasittavan yksinomaan 
rautateihin keskittyvan dokumenttiohjeiman. 

Tesvisiossa on rautatieohjelmaa esitetty koime 
kertaa. Radion rautatieaiheisten lahetysten Iuku 
on 17. 

Koko vuoden ajan lehtipalveiussa on suunni
teitu sisaisen tiedotustoiminnan tehostamista 
entisestaan. Laitoksen henkilOkuntaiehti •>Yhta 
matkaa•> e i tiedotustoiminnan ka1malta ole osoit, 
tautunut tarkoituksenmukaiseksi, m.inka Iisaksi 
se jaettiin tyopaikkojen kautta eiki:i. yleensa saa
vuttanut koteja Iainkaan. Rautatiehallitus paii.tti
kin lakkauttaa taman lehden seka perustaa lai. 
tokselle oman sanomalehden, joka toimii sen 
henkilOkunta- ja uutislehtena. Uusi lehti sai ni 
mekseen >>Rautatieuutiset•> ja sen naytenumero 
ilmestyi kertomusvuoden marraskuussa. Lehti 
jaetaan suoraan koteihin postin valityksella. 

R aut at i e suo j e I u. Rakenteellista suo
jeiua on maararahojen puitteessa jatkettu. Viime 
sodan aikaisista suojista (vara-asemat) saatiin 
suurin osa kunnostetuik:si ja loppujakin kunnos
tetaan. Uudisrakennustoiden yhteydessa on suo
jia valmistunut rom. Toijalaan, Turkuun ja Sei
najoelle. 

Erilaisten suoj eluvaiineiston hankintaa on 
jatkettu maararahojen puitteissa. 

Suojelusuunnitelmien tarkastelu on saatettu 
piiatokseen. 

Rautatiesuojelun johtohenkiloston kouiutusta 
on jatkettu. Maaliskuun 12.-20. paivina jarjes
tettiin 5. rautatiesuojelujohtajakurssi. Vaeston
suojelukm·ssi ll e osallistui elokuussa 3 edu stajaa 
VR:lta. Lisaksi on rautateiden henkilOkuntaa 
osallistunut eri paikkakunnilla toimenpantuihin 
yleisiin suojelujohtajainusseihin. l\fyos ensiapu
kurssin yhteydessa annettavaa omakohtaisen 
suojelun opetusta on jatkettu. 
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Rautatiehallituksessa v. 1963 kiisiteltyjen asiain lukwmiidrd 

Osasto, joka. on esitcllyt asian Yleisi•tnnto 
I Osastoistunto 

I 
Esittcly paii· tai E ittely Ybteensii 

1962 I 1963 1962 

Hallin to-osasto .... ......... . .. 2 5 416 
Talous » ................ 10 12 366 
Rata • . . ............ . . 11 4 563 
Kone » . ............. . . 11 11 194 
Varasto • . .•..•.••... .. 0. 1 2 696 
Liikenne I) •••••••• 0 ••••••• 20 224 
Tariifi >) ••••••• 0 •••••••• - - 117 
Rauta tierakenn usosasto ........ - - 132 

Yhteensa -!3 54 2 708 

A mrnattiopetus 

Rautatieopistossa pidettiin kertomusvuonna 
ybteensii. 19 lrurssia 69 1 oppilaalle. Li ii.k i jar
jestettiin sii.bkoasentajatutkintoja 59 o anotta
jalle. 

Muusta kou.lutustoimi.nnasta mainittakoon, 
etta liikennepiireis a jarjestettiin 12 alokaslnrrssit 
333 oppilaalle, ki koautonrahastajakurs eja 243 
osanottajalle, junamiebiston taydennyskoulu
tusta (kansainvalisten lippujen tunteminen ja 
kasittely) 831 oppilaalle seka kauko-ohjauskoulu
tusta ja ilmajarrulwulutusta liikennetarpeen 
edellyttii.massa laajuudessa. 

Edelleen sai 240 eri osastoille kuuluvaa oppi-

Ylempi koulutus: 

ylijohtaialle johtajalle 

I 1963 I 1962 I 1963 1962 I 1963 1962 I 1963 

377 52 57 5 097 4 770 5 567 5 209 
365 13 7 501 532 890 916 
515 20 24 3112 3 210 3 706 3 753 
170 45 21 2 901 2 32 3 151 3 034 
639 24 -!1 1974 2 070 2 720 2 752 
291 322 402 4460 4 620 5 014 5 333 
113 41 29 12 3 0 27 261 12 538 27 403 
121 72 31 717 883 921 1035 

2 591 589 612 31142 46178 34 507 49 -±35 

lasta liikkuvan tyokoneen kuljettajien koulu
tuksen ja 948 henkiloa ensiapukoulutuksen. 

Konepiireissa pidettiin kolmet yleismoottori
kurssit 61 oppilaalle, kahdeksat "koneapulais
kurssit 27 5 henkilolle seka kolmet veturinlam
mittajakurssit yhteensa 53 oppilaalle. 

Kielitutkintoja suoritti rautatieopistossa 
eng,lannin ja sak sa11 kielissa yhteensa 6 henkiloa 
sekii kirjanpitotutkintoja 3 henkiloa. Rautatie
opiston kirjeelliseen opetukseen o allistui 3 kielten 
ja 24 kirjanpidon opiskelijaa. Kirjeopistoissa 
harjoitti 21 henkiloii. rautatieopiston valvomia ja 
osittain kustantamia kieliopintoja. 

Rautatieopistossa pidettyjen kurssien osan
ottajat jakaantuivat seuraavasti : 

kurssia luokkaa oppilasta n1iestii. nnista 

Ylempaan liikennevirkatutkintoon valmentaYat 
luentokurssit .. .. . . . . ...................... 1 1 27 25 2 

Kone- ja varasto-osastojen ylempiilin virkatutkin-
to on Yalmentavat luentokur ·sit ••• 0 •••••••••• l 1 14 14 

Yhteensa 2 2 41 39 2 

Lii kenneosasto: kurssia luokkaa oppi lasta micsta na.i:3ta. 

Ylemmiit liikenneoppikurssit •• 0 •• • •••••• • •••••• 2 4 123 116 7 

Tariffiosa ton oppikurssit . . . . ............... . . . 1 1 7 7 

Alllstavat liikenneoppikurssit .......... . . . . . . . . 1 2 66 60 6 
lemmat li ikenneoppikw·ssi t ••••••• 0 ••••••••••• 2 4 142 142 

Yhteensii. 6 11 338 318 20 

Koneosasto: kurssia luokkaa oppilasta miestii naista 

Veturinkuljettajaoppikurssit •••••••••••• ••••• • 0 2 3 107 107 
Vaunumiesoppiln1rssit ......... . .............. 1 30 30 

Yhtoen a 3 4 137 .137 
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Eri osastojen kurssit: kurssia luokkkaa oppllasta rnleslil nnistc.\ 

Hallinto-, talous-, rata- ja rautatierakennnsosas-
tojen oppikurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 22 3 

35 
48 
24 
24 
22 

19 
Rakennu mestarioppikms it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 35 
Ratavartijaoppikm·ssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 48 
Opastinasentajakurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 24 
Varastomestarikmssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 24 
Varastonhoidon perusl<m'ssit 1 1 22 

Yhteensa 8 
Kaikkiaan 19 

8 
25 

175 
691 

156 
650 

19 
41 

~isaiinpaasytutlcintoja jarjestettiin vuonna 
1963 alemmille liikenneoppikursseille, veturin
kuljettajaoppikursseille ja vaunumiesoppikm·s 
seille pyrkineille 745:lle henkilolle . 

Psykoteknillinen laboratorio 

Toimintavuotta voidaan pitaa Jaboratorion 
kannalta melko normaalina. Testaustoiminta on 
ollut jonlcin verran uppeampaa kuin muutamana 
dellisena poikkeuksellisen vilkkaana vuonna, ja 

vastaava ti on perus ·elvity ten uorittamiseen 
voitu kobdistaa jonkin verran enemman huo
miota. Myos Jaboratorion henkil0st6n asemaa, 
laitteistoa ja menetehnia on paasty vakiinnutta
maan. 

Tutlcittm koehenkilojoukon rakenteessa ei ole 
tapahtunut suuria muutoksia. Hyvinkaan kone
pajakouluun pyrkineiden tutkittujen miiara on 
jaiinyt tavallista tuntuvasti pienemmaksi, mikii 
jobtuu siita, etta kabden kurssin oppilaat otettiin 
Yarikoiden aikai emmin tutkituista veturimies
harjoittelijoista ilman uusia valintakokeita. 
Uutena ryhmana ovat mukana ATK-suunnitteli
jat, joiden valintakokeet oli suunniteltava alu ta 
lahtien. Pohjana kaytettiin Tyoterveyslaitoksen, 
IBM:n ja Valintakoe Oy:n vastaavanlaisista teb
tavista saamia kokemuksia, ja niihin rakentuva 
koesarja on ensimmai ten, tosin aivan alustavien 
tietojen mukaan, osoittautunut ainalcin tyydyt
tavaksi. Konepajakoulujen veturimiesoppilaiden, 
varikoiden veturimiesharjoittelijain ja huolto
miesten viiliset rajat tuntuvat edelleen jonkin 
verran epaselviltii ja aiheuttavat jatkuvasti 
tullcinnanvaraisia kysymyk iii.. 

Eraiissii mielessa uutena toimintamuotona voi
daan te taustyon kobdalla mainita aikaisemmin 
saatujen koetulosten tullcitseminen ULlsia tarkoi
tu peria silmiillapitaen. Tata tehtiin verraten laa
jassa mitassa jo ATK-suunnittelijoita haettaessa, 
jolloin liikenneoppilaiden kokeisiin ennen osallis
tLmeiden soveltuvuuf ta po . uuteen ty6h6n pyrit-

tiin jarjestelmallisesti arvioimaan heidiin entisten 
koetulostensa pobjalta. Tallaisia pyrkimyksia 
koetulo ten kaikinpuoliseen hyvaksikayttamiseen 
on pidettavii ilmeisen rationaalisina. 

Uu ien menetelmien kehittiimisek i tarvittavia 
esikokeita on toimintavuotena suoritettu verraten 
laajassa mitassa. Piiatavoitteena on ollut tyo
asenteita ilmaisevien kyselylomakkeiden kehittii
minen, ja tiilloin tarvittavien alkukokeilujen koe
henkiloik i ovat Riihimaen seudun ammattikoulu 
ja Kelloseppiikoulu ystiivallisesti antaneet oppi
laitaan, jotka laboratorion kannalta liihinnti. so
veltuvat esikoepopulaatioksi. Esikokeet ovat an
taneet lupaavia tuloksia, ja menetelmien kehitta
mista jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Mene
telmien piitevyyskontrollia on tehostettu. Vau
nunkorjaajan ammatinanalyysi on saatu valmiik
si. Myos kauan tekeillii ollutta tapaturma-alttiu
den psyykisten telcijiiin selvittelemista on toi · 
mintavuonna voitu kiinteiisti vieda eteenpiiin. 

uoritettu perusselvitys on tyomiiaraltaan ja 
perusteellisuudeltaan buomattava mutta sen 
tulokset ovat jiiiineet jokseenkin niukoiksi. Tii.mii 
johtuu liihinnii siita sinii.nsii iJahduttavasta sei
kasta, ettii tyontekijiia kobti sattuvat vahai etkin 
tapaturmat jaavat tutkituissa rybmis ii- kone
pajatyontekijat, rataosaston tyontelcijiit - niin 
pieniks.i, ettei 10:kaiin vuoden ajalta laadittu 
tilasto anna mahdollisuuksia pitkallo meneviian 
analysoimiseen. 

Laboratoriossa suoritettujen muiden suunnit
telu- ja valmistelutoimenpiteiden tavoitteena on 
yleisesti sa~oen ollut VR:n tyohonottotoiminnan 
aktivoiminen ja tebostaminen. Tiissa mieles a on 
annettu lausuntoja rautatieammatteja koskevista 
informaatiokirjasista ja lyhytelokuvasta, tehty 
esityksiii. konepajakoulujen oppilasvalinnan kalli
luen vaiheiden tehostamisesta, suunniteltu po. 
koulujen oppilaiden eroamissyiden ·elvittel mistii 
ja valmisteltu •>talonsisaistii•> ohjaustoimintaa. 
Kulkulaitosten ja y leisten toiden ministerion 



ammatinvalinnanohjaustoimisto, joka huolehtii 
Yaltakunnallisesta ammatinvalinnanohjaustoi
minna ta, on antanut laboratoriolle tii.ssii. erittii.in 
arvokasta apua. Periaatteessa on saatu valmiiksi 
ohjelma Hyvinktiii.n ja Pasilan konepajakoulujen 
edustajien, oppila tarkastajan ja laboratorian 
edustajien neuvottelukokousta varten; 

Uutena toimintamuotona laboratoriossa ker
tomusvuonna on otettu kii.yttoon bankittujen 
ammattiteostcn referoimistilaisuudet, joita on 
pidetty mabdollisuuk ien mukaan kerran vii
kossa. Uuden >>sieppauskoelaitteen» valmistuttua 
toimintavuonna, viimeinen laboratorian kii.ytossii. 
ollei ta vanhentuneista koevalineistii. on voitu 
siirtaa syrjaan. Nykyisellaan laboratorian vali
neist6 lieneekin uudenaikaisempi ja monipuoli
sempi kuin missaan muussa alan laitokse sa maa.
sam me. 

Soveltuvuustutkimu ·toimint a 
j a i k o k e e t. Laboratoriossa on toiminta
vuonna tutkittu 938 henkiJoa, jotka jakautuvat 
ryhmittain seuraavast i: 

1. V eturimiehet 
Konepiirien veturimiesha.rjoittelijoita ja 

huoltomiehia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
Hyvinkaan konepajakoulun veturimies

oppilaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
Pasilan konepajakoulun ammattioppi-

laita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Pieksamaen vaummkorjauspajan har-

joittelijoita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Kuopion konepajan nosturinkayttajiii. . . 9 

2. Liikenneosasto 
Liikenneoppilaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Kondukt.oorikurs ien hakijoita . . . . . . . . . 89 

3 . .Muita 1·yhmiei 
ATK-suunnittelijoita ....... , . . . . . . . . . 48 
Tariffiosaston konttoriharjoittelijoita . . . 25 
Ylilaakii.rin lahettamia. kliinisia tapauksia 7 

Esikokein tutkittuja . . . . . . . . . .• . . . . . . . . 106 

) 'bteensii. 938 

V a 1 in e is t o j a k i r j as t o Toiminta
vuonna valmistui Hyvinkaan konepajalta tilattu 
uusi »sieppauskoelaite>>, jonka kii.yttomahdolli
sunksien selvittii.minen viili ttomii.sti pantiin 
alulle. Uusien koela.itte iden tarYetta e i talla. het
kella ilmene. 
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Tyontutkimus ia siihen liittyvii ?'ationalisointi
toiminta 

Tutkimustyon runkona on ollut vuoden alussa 
laadittu toimintasuunnitelma. Liikenteenhoitoon 
kohdistuva tutkimustoiminta on entistii. enemman 
suunnattu yleisten, koko rataverkkoa koskevien 
kysymysten elvittami een. Yllii.pitotoissa ovat 
tutkimu.sten piHikobteita olleet ty6menetelmien 
kehittaminen sepe!Oimistyossa ja ratapolkkyjcn 
kyllastamiseen liittyvien kysymysten selvittii.mi
nen. Varikoilla on tutkimusten paii.paino pantu 
moottorikaluston huoltotutkimuksiin ja paii.kone
pajoissa menetelma- ja aikatutkimuksiin seka 
liikkuvan kalu ton valmistnk een liittyviin jar
je telyihin. Standardisointity6 on kohdistunut 
paaasiassa perusstandardien laatimiseen. Kont
torirationalisoinnin alalta on merkittii.vanii. tulok
sena pidett,ava siirtymista keskitettyyn palkan
laskentaan ja tyon:uunnitteluun rata- ja rau.ta
tierakennuso astoilla. Yhteisluontoisista tutki
muksista on laajin linjahallinnon organisaatioon 
ja alueelliseen jakoon kohdistunut tutkimu.s. 

Useat tutkimu.kset ovat antaneet peru teen 
uudelleen jarjestelyihin ja johtaneet kustannusten 
valilliseen tai valittomaan saast66n. Tutkimus
teknillisesti on tutkironk ista vastannut lahinna 
jarje telytoimiston, konepajojen ja piirien tutki
mushenkilokunta. Lisaksi useat tu.tkimukset on 
su.oritettu yhteistoiminnassa eri asiantuntija- ja 
johtoportaiden kanssa. 

euraavassa on selo tus suoritetuista tutkimuk
sista toimintahaaroittain. 

Liikenteenhoidolliset t u t k i-
m u k set. Edellisena vuonna a loitettua rata
verkon linjaliikennepaikkojen systemaatti ta 
tutkimusta on jatkettu. Vuoden aikana on tutki
mus kohdistunut kaikkiaan 254 liikennepaikkaan 
3, 4, 7, 8 ja 9 liike1mepiirin alueella. Tutk.imu . 
joka selvittaii liikennepaikan tyon luonnetta ja 
miehityksen yita, antaa perustaa paitsi vii.litt6-
mille kustannussaastojii. aiheuttaville toimen
piteille myo rom. pitemrnii.n ajan liikenne- ja 
turvalaite uunnittelulle. 

Ku.ssakin tyopistee sa tarvittavan tyovoiman 
maarii.n riippuessa liikenteen vaibteluista on 
tutkittu ajanmenekkia tyomaii.ran yksikkoa kohti. 
Kertomusvuonna on tallaista normittamistut
kimusta tehty paaasia sa tavarasuojatyon Hihte
vii.n tavaran kasittelyn osalta. Tavarasu.ojatyon 
tutkimiseen on liittynyt myos kustannu.sten sel
vitta.rninen eri organisaatiovaihtoehdoin erii.illa 
liikennepaikoilla. Muista tutkimuksista mainitta
koon Helsingin asemalla suoritetut matkalippujen 
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tilitysjarjestelmaan Jiitt.yvi:i.t aika- ja menetelma
tutkimukset seka tutkimuk. et matkalippujen 
kysynnan vaihteluista eri ajankohtina. 

Toimistojarjestelyt ja uudet 
r a k e n n u k s e t. Tietokonetoimiston ja sen 
kanssa laheiseen yhteistoimintaan joutuvien toi
mistojen ja muiden elimien sijoittamisesta on 
Iaadittu vaihtoehtoisia suunnitelmia. Pienehkojen 
Jiikennepaikkojen asemarakennuksen perustyypin 
luomiseksi on tehty luOimoksia. Lisaksi on ohjel
moitu Seinajoelle rakennettavaa uutta asemara
kennusta. Asemarakennusten eraiden tyotilojen 
uudelleen jarjestamiseksi on suoritettu tutkimuk· 
sia rom. Kemijarvella, Joensuussa, Vammalassa, 
Porissa, Utajarvella ja Muhoksella. Helsingissa on 
selvitelty asema· ja hallintorakennuksen tilojen 
seka Helsingin valimon entisten rakennusten 
kayttoa. 

R at a an j a rat a p i h o i hi n 1 i i tty
v a t t u t kim u k s e t. Toimenpiteet ja tyon
tutkimukset on ensisijaisesti kohdistettu tyon
suunnittelutoiminnan kehittamiseen ja siihen 
liittyen myos keskitettyyn palkanlaskentaan, 
joka pitkahkon ajan kehittelyn alaisena olleena 
otettiin toimintavuoden lopulla yleisesti kayttoon 
ratapiireissa ja rautatierakennuksilla. 

Ratapolkkyjen kyllastamisesta ja kyllii.stys
aineen menekista on suoritettu tutkimuksia. 
Kustannusten vertailemiseksi on laskettu oma
kustannushintoja VR:n kylliistyslaitoksissa. Ra
tapolkkyjen kyllastysprosessista suoritettujen 
tutkimusten perusteella on yhteistoiminnassa 
puutavaratoimistojen kanssa uusittu kyllastys
normit. Haapamaen ja Mikkelin kyllastamoihin 
sijoitettavista ratapolkkyjen porauslaitoksista 
laadittiin suunnitelmat ja luonnokset. Muista 
tutkimuksista ja toiminnasta mainittakoon rata
piirien metalli- ja puutoiden seka varastotoi
minnan rationalisoimiseksi suoritetut tutkimuk
set, pitkien ratakiskojen kuljetus- ja purkaus
vaunuston edelleen kehittamiseksi tehdyt suunni · 
telmat ja tukemiskoneiden tyosaavutuksia sel 
vittelevat tutkimukset. Kallioiden rajii.ytyssuun
nitelmia laadittiin eri puolilla rataverkkoa. Tut
kittiin lumen koneellista poistamista suurilla 
ratapihoilla, ja tehtiin vastaavia kustannusver
tailuja. 

Rikkaruohojen ja vesakkojen havittamista eri
laisin kemiallisin keinoin tutkittiin yhteistyossa 
muiden pohjoismaiden kanssa. Uusien myrkkyjen 
kokeiluja suoritettiin Orivesi-Jamsankoski ja 
Hyvinkaa-Hanko rataosilla. 

K o n e p a j a t, v a r i k k o k o r j a a m o t 
j a k o n e p i i r i t. Paakonepajoissa ovat 
tyontutkimusten paakohteita olleet vaunun
korjaus- ja -rakennustoiden seka vetokaluston 
korjaustoimim1an rationalisointi ja urakoiden 
maarittaminen. Eri konepajoissa suoritetuista 
tyon tutkimuksista ja rat.ionalisointitoimenpiteisti.i 
mainittakoon, etta Pasilan konepajalla on tutki
musten painopiste ollut tera rakenteisten matkus
tajavaunujen seka erilaisten uusien sailiovaunu
tyyppien valmistuksen jarjestelyissa ja urakoiden 
maarittamisessa, tyomenetelmien kehittii.misessa 
ja tyovalineiden suunnittelussa. Edelleen on paa
kohteina mainittava Gks-, Mas-, Hkk· ja Ome
vaunuihin kohdistuneet toimenpiteet. Hyvinkaa.n 
konepajalla suoritetuista tutkimuksista mainitta
koon rautavalimon toita koskeva menetelmii. 
tutkimus seka eri osastojen tyomaarien kehitysta 
ja tilankayttoa koskevat tutkimukset. Turun 
konepajalla on suoritettu eri osastoilla aika- ja 
menetelmatutkimuksia seka tehty tyonkulku- ja 
tilankii.yttosuunnitelmia. Moottori- ja liitevaunu
jen korjaustoissa kaytettavia tarkastus-, tyo
maarays- ja urakkakortteja on kehitelty, urakka
hintoja on koottu, tarkastettu ja ryhmitetty 
uudelleen seka yhdenmukaistettu. Vaasan kone 
pajalla on suoritettu Kuopion konepajalla tut. 
kittujen hoyryveturien korjauksen urakkahinto
jen soveltamista Vaasan konepajan olosuhteisiin. 
Veto-Jussin ja laituritraktorien korjauksesta on 
suoritettu aika- ja menetelmatutkimuksia. Oulun 
konepajan osalta todettakoon, etta alustava suun
nitelma on tehty koneistusosaston tyokoneiden 
uudelleen jarjestelyksi sekii. koneistettavien vau
nunpyorakertojen siirtamisesta ja kii.sittelystti. 
Kastelumaalausta varten on maalaamoon suunni
teltu suurehko kasteluallas valutus- ja kuivaus
poytineen. Myos aikatutkimuksia on suoritettu 
lukuisasti, ja jarjestetty uusia kuljetusteita truk
kikuljetusten mahdollistamiseksi . Kuopion kone
pajalla on tutkimuksia suoritettu paaasiassa ns. 
viilaosastojen tyoryhmissii. ja takoma- sekii. pun
osastoilla. Uusia urakka-aikoja on otettu kii.yt
toon noin 250 kpl. Suoritettujen menetelmatut
kimusten perusteella on mm. tyoryhmia yhdis
tetty. Viela mainittakoon, etta ilmapumppujen 
korjauksen vaatimat tyotilat ja varaosien varas
tointi on jarjestetty uudelleen ja eraita tyopaik
kojen siirtoja on suoritettu. Pieksiimaen kone
pajalla aloitti kertomusvuonna toimintansa tyon
esisuunnittelutoimisto. Jii.rjestelyn ansiosta kor
jauskierrossa olevien vaunujen lapimenoaika en 
saatu lyhyemmaksi ja maarii. pienemmii.ksi. Myos 
puuosaston tyon ennakkotarkastus ja tyon jakelu 



on jarjestetty uudelleen. Aikatutkimu.ksin on 
maaritetty urakka-aikoja vaunujen muutos- ja 
korjaustoista. Hk-vaunun varaosaluetteloa on 
suunniteltu ja valmisteltu. 

Konepiireissa on tutkimusten paapaino ollut 
moottorikaluston huoltotutkimuksissa. Niinpa 
Oulun varikolla suoritettiin tutkimuksia mootto
rikaluston huollon uudelleen jarjestii.miseksi sil
malla pitaen Sv -12 sarj an veturien sij oi ttamista 
ja Kouvolan varikolle tehtiin suunnitelma moot
torikaluston k skitetyn huollon aloittamiseksi. 
Tampereella on jatkettu ailmisemmin aloitettua 
moottorikaluston huollon uudelleen jii.rjestelya. 
Vaunumieshenkilokunnan j a lii.mmi tysmiesten 
tarvetta on tutkittu erii.illii. liikennepaikoilla sekii. 
jarjestelyjunien miehitystarvetta joillakin rata. 
osilla. Veturimie ten alotus- ja lopetusaikoja on 
myos tarpeen mukaan tutkittu ja tarkistettu . 

Varas to t. Kajaanin kyllastyslaitoksella on 
tutkimusten kohteena ollut ratapolkh'"y-jen po
raus- ja levytystyon niveltaminen ratapolkkyjen 
kyllii.stamisprosessiin. Urakoiden maii.rittii.miseksi 
on suoritettu tutk-imuksia kyllastyslaitosten tois
ta . Helsingin varaston varastohenkilokunnan 
sosiaalitilojen uudistamiseksi laadittiin suunni
telma. 

Tavaranimiston yleistarvlkeo ien valmistami
n en on tyon alaisena. 

t an d a r d i s o i m in en. Standardisoi-
mistyo on keskittynyt edelleenkin paaasiassa 
peru standardien laatimiseen ja ajan tasalla pi
tamiseen. Kiinteiden rakenteiden alalia on myos 
laatustarl.dardisoimista kehitetty. VR:n standar
disointia on voitu edistaii. myos siten, etta on 
suositeltu ulkopuolisten standardien kayttoa tie
tyissa tapauksis a ja hankittu niitii. asianomai
sille. Myos ulkopuoliseen standardisointiin on 
osallistuttu erityisesti UIC:n, TE :n ja paineastia
komitean puitteissa. 

Kertomusvuoden aikana on vahvistettu kaik
kiaan · 29 standardia, joista 19 on uutta ja 10 
vanhentuneen standardin korvaamiseksi. Useat 
muut standardit ovat olleet valmistelun alaisena. 
Ulkopuolisten standardilehtia ja julkaisuja on 
Yuoden 1963 aikana toimitettu asianomaisille 
317 kpl. 

M u u to i mint a . Linjahallinnon organi
saatiota ja alueellista jakoa koskevat tutkimukset 
ja selvittelyt, joista pii.ii.osa tehtiin jo edellisena 
toimintavuotena, saatiin lopputmsuoritetuiksi ja 
muistio valmiiksi. Tutkimu.ksissa paadyttiin sii-

3 122-65 
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hen, etta tapahttmut kehitys nun liikenteenboi
dollisessa, kaupallisessa kuin muissakin suhteissa 
edellyttii.ii. t ehtavii.ksi muutoksia linjahallinnon 
organisaatiossa ja piirijaossa. Muistiossa. on niista 
tehty konkreettinen, siirtymavaiheet huomioon
ottava ehdotus. 

Tiedon tasolla ja siten myos tarkoituksenmu
kaisella koulutuksella on huoma.ttava merkitys 
niin juoksevien tehtavien hoidossa kuin kehity -
toiminnassakin. Taman vuoksi laadittiin mui tio , 
jossa kiinnitettiin huomiota erityisesti liike m e 
virkamieslien oppitasovaatimusten tarkistamiseen 
ja muuttuneiden ja tulevaisuudessa yha voimak
kaammin muuttuvien tehtii.vieu odellyttii.man 
rautatiekoulutuksen jarjestamiseen. 

Rationalisointihenkilokunta erityisesti JarJes
telytoimistossa on osallistunut automaattista 
tietojenkii.sittelyii. koskevaan suunnittelutyohon. 
Suunnitellun uuden integroidun kansainvii.lisen 
rahtikirjan kasittely on jat1..\lllut pohjoismaisella 
tasolla. Rationalisointikysymyksiin liittyvia lau
suntoja on annettu lu1..-uisasti ja osallistuttu eri
laiseen toimikuntatyohon. 

Lomakkeita ja muita painotuotteita tarkistet
tiin kaikkiaan 1 107 kpl. Niista korjattiin 213, 
uusittiin 138 ja poistettiin 24 kpl. Uusia lomak
keita laadittiin 77 kpl ja vedoksia tarkistettiin 
322 kpl. Uusia aloitteita on kertomuskauteua 
saapunut 100 kpl. Loppuunkasitellyiksi saatiin 
150 aloitetta ja niista 36 palkittiin. 

AT K- S u u n nit t e 1 u t y 6. Rautatie-
hallitus antoi kirjeellaan no 324/83, 11. I. 1963 
ohjeet automaattista tietojenkasittelya (ATK) 
koskevan suunnitteiutyon suorittamisesta val 
tionrautateilla. Ohjeissa. maaratliiin muodostetta
vaksi tyoryhwat, joilla on seuraava tehtavii.jako: 
ryhmii. I palkanlaskenta ja muu maksuliike, ryh
mii. 2 kirjanpito, ryhmii. 3 erillisesta perusaineis
tosta laadittavat tilastot, ryhma 4 rahtikirja
rutiini, ryhma 5 varastokirjanpito ja ryhmii. 6 
tieteellis- teknilliset ovellu tukset ( operaatioana
lyysi). uunnittelutyon johtajaksi rautatiehallitus 
mii.arasi oman toimensa ohella jarjestelytoimiston 
paii.llikon, apulaisjohtaja Arvo Kauppisen, ja 
tyoryhmien pii.ii.llikoiksi rautatiehallitus otti kam
reeri J Halttusen, varastonpaallikko P Siljamon 
ja maisteri K Fran silan. Kaikkiaan oli ATK
suunnitteluelimessa vuoden lopus a 18 paii.toi
mista henkiloii. . Suunnittelutyohon liittyviin teh
taviin on lisaksi osallistunut konttoripaallikko 
V Velander jarjestelytoimistosta. Myos muuta 
jii.rjestelytoimiston henkilokuntaa on kaytetty 
tarpeen mukaan. 
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Tyoryhmien henkilovalinta suoritettiin paa
osiltaan alkuvuodesta. Samanaikai e ti organi
soitiin ryhmien toiminta, pantiin kayntiin henki
!Oiden erikoi koulutus ja aloitettiin varsinainen 
suunn ittelutyo, jonka o alta mainittakoon eu
raavaa: Lisapalkkioiden. laskemista koskeva sys
teeminsuunnittelu saatiin valmiiksi ja o a jo 
ohj lmoitiinkin. Rata- ja rautatierakennusosas
toilla kayttoon otetun keskitetyn palkanla k n
nan konekasittely suunniteltiin, ja asiasta laa
dittiin muistio . 

Rautatiehallituksen alunperin vahvistarnan 
ohjelman ohella on valmisteltu henki!Okunta
Jehden uuden postitustavan yhteydessa ajankoh
taise]{si tullutta henkilorekisteria tietokoneso
vellutusta (magneettinauhat) silmalla pitaen. 
Tata reki teria tullaan kayttamaan hyvaksi mm. 
paalukutilaston teossa sekii. myohemmin laaditta
van taydellisen henkiloktmtarekistorin runkona. 
Vuoden loppuw1 mennessa saatiin rekisterin 
systeeminsuunnittelu valmiiksi postitustietojen 
osalta. 

Tilipuitteiden tarkoituksenmukaisuutta selvit
televii.sta tyossa on paasty uusien tilipuitteiden 
luonnosteluvaiheeseen, kustannustarkkailua pal
velevan tulostusainei ton muotoa ja sisaltoa on 
suunniteltu ja kirjausautomaattilavistysliitantaa 
ATK-syottoaineiston saamiseksi automaattisesti 
kirjauksen yhteydessii. on tutkittu . Sarnoin on 
t,utkittu seka kotimaisia etta eriiiden ulkomaisten 
rautateiden varasto -ATK-sovellutuksia ja laadit
tu varastoasioiden hoitarnista silmalla pitaen 
output- (tulostus-) li tamallit. 

Tilastoja koskevien suunnittelutehtavien osalta 
on suoritettu tyovoiman kayttotilaston systee
minsuunnitt lua, ohjelmointia ja ohjelmien tes-

tausta. Henkilokeskusrekist riiu liittyvii.nii. on 
valmistettu henki!Oh.--unnan lukumii.ara- ja muu
tostilaston systeemi ja aloitettu ohjelmointi. 

Rahtikirjarutiinitutkimuksia on suoritet tn 
tarkastustoimistossa ja liikennepaikoilla. Lisaksi
on tutkittu mahdollisuuksia rahdinla kun yksin 
kertaistarniseksi. 

Tarvittavan tietokoneinstallaation maaritti:t
minen suoritettiin rautatiehallituksen antaman 
velvoitukseo mukai esti kertomusvuoden lop
puun mennessii. . Laajahkon selvittelytyon vaa
tinut laustmto annettiin valtiovarainministerion 
jarjestelyosaston ATK-ryhmiille henkilo- ja 
palkka-asioiden hoitoon liityvista kysymyksista. 

Automaattiseen tietojenka ittelyyn siirtyminen 
tulee suuressa maarin muutt.amaan toimistoteh
tavien luonnetta ja maaraa. Tama vaikuttaa 
laitokson sisaiseen organisaatioon ja henkilo
lronnan kayttoon. Taman vuoksi tutkittiin, mita 
organisatori ia muutoksia olisi asiamnukaista 
tehdii. tasta syysta, ja mitii. muita keskushallinnon 
organisaatiota koskevia uudistuksia olisi tarkoi
tuksenmukai . ta amas a yhteydes a toteuttaa. 

Tietokonetoimiston ja siihen lii.hei esti liitty
vien eraiden elimien sijoittamiseksi tehtiin vaih
toehtoisia suunnitelmia . Paii.pyrkimyksena oli 
mainittujen elinten sijoittaminen Kaivokatu 6 
paikallc rakennettavaan virasto- ja liiketaloon . 

Lokakuun alusta lukien kaytettiin puolustus
laitok en tietokoneita ohjelmien testaukseen, 
henki!Okunnan koulutukseen ja erii.idon juok.·e
vien toiden hoitamiseen 10 tuntia kuukausittain. 
ATK-suunnittelutyota suorittavien erikoiskoulu
tus oli tietyssa laajuudessa ]diynnis a koko toi
mintakauden. 

II. RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET 

K iskonvaihto 

Rataosan Riihimaki-Kouvola kiskotuksen 
uusimista 54 kg:n kiskoihin jatkettiin ja tyo edis
tyi Uuteenkylaan asti. Etelii.isen raiteen kisko
tusta vaihdettiin 32. 1 Km ja pohjoisen 42.3 km 
pituudelta. Ratapihoille jai kuit nkin vielii. vanha 
43 kg:n kiskoitus. Edellisena vuonna aloitettujen 
Seinajoki-Vaasa ja Joen uu-Varkau rataosien 
30 kg:n kiskojen vaihto 54 kg:n kiskoihin saatiin 
paatokseen. Vaihdetut pituudet olivat 38. s km. 
ja 80. 2 km, minka lisaksi usealla ratapihalla vaih
dettiin myos ensimmii.isen sivuraite n kiskot. 
H.ataosalla Tnrku-Toijala vaihdettiin 30 kg:n 

kiskotusta 54 kg:n k iskoihin Auran- Mell iHi.n 
valilla 17.1 km pituudelta. Uutena kiskonvaihto
tyomaa~>a oli ratao a Oulu-Laurila. Taalla aloi
tettiin 30 kg:n kiskoitUlisen vaihto 54 kg:n kis
koihin Oulun pohjoispuolelta ja edettiin Lauri
laan. Vaihto kasitti 101.6 km raidetta, mutta 
jatettiin tyo Olhavan, Kuivaniemen, Simon ja 
Kemin ra;tapihoilla suorittamatta. Vaihdoista 
54 kg:n kiskoihin mainittakoon vielii. Pieksa
mii.elta etelaii.n suoritcttu vaihto 8. o km ja vaihdot 
rantaradalla, valilla Masala- Inkoo, 8. 3 km. 

Laurilan- Liodakkalan vii.lillii. vaihdettiin 30 
kg:n kiskot uusiin 43 kg:n kiskoihin ja vaihtoa 



jatkettiin ·itten 25 kg:n kiskotukseP osuudella 
aina Tervolaan saakka. Vaihto kii.sitti yhteensa 
32. o km raidetta, josta vaihtoa uusiin kiskoihin 
27.7 km. 

Kaikkiaan suoritettiin vaihtoa uusiin kiskoihin 
382.1 km, josta 54 kg:n kiskojen o uus on 354. 4 

km. Vuoden lopussa oli paa.raidekiskotuksesta 
54 kg:n ki koja 1 205 km eli 20. s %· Katkeaman 
tai murtuman takia poistettiin radasta 1 461 
kiskoa. 

8epel0int.i 

Sepelointityot keskittyivat paa.asiassa samoille 
rataosille kiskonvaihtotoiden kanssa. Niinpa jat
kettiin ra~;aosan Riihimaki-Kouvola sepelointia 
molemmilla raiteilla Jii.rvelan-Uudenkylan va
lillii. 62.5 km pituudelta. Vaasan radasta sepeloi
tiin vii.li Ylistaro-Vaasa, eli 50.7 km. Oulun 
pohjoispuolelta al.kaen sepeloitiin, Haukiputaan 
ja lin ratapihat poislukien, Olhavalle saakka eli 
35. 1 km pituudelta. Paitsi edella lueteltuja sepe
IOinteja, joissa sepelikerroksen vahvuus tuli nor
maaliksi, suoritettiin vajaata sepelOintia mm 
rataosilla Turku-Loimaa ja Joensuu-Varkaus. 
edellisella 22. 1 km:n ja jalkimmaisella 81. 3 km:n 
pituudelta. 

Sepeloity ratapituus lisii.antyi vuoden kulues a 
kaikkiaan 341. 1 km ja oli vuoden paattyessa 
valrniiksi tai puolivalmiiksi sepeloityii. rataa 
1 999.2 km, eli 34. 5 % paaraidepituudesta. 
Raidesepelia kaytettiin 695 000 m 3 • 

8illat 

Radan perusparannustoiden yhteydessa asen
nettiin terasbetonilaattasiltoja ja uusittiin rum
puja rataosilla Pasila-Karjaa, Toijala-Turku, 
Seinajoki-Vaasa ja Kuopio- Iisalmi. Kuusan
kosken teollisuusraiteella valmi tui Kymijoen 
ylittii.va Pessankosken ratasilta joka kasittaa 
kolme 27 m:n levyjannetta ja yhden 50 m:n ristik
kojii.nteen, 1\Iainittakoon, etta mainittu ristil~ko
janne on ensi=ainen korkealuokkaisin pultein 
hitsatuista osista koottu siltajanne maassamme. 

Alikulkusiltoja valmistui 13, nimittain Muuk
koon, Kantalaan, uonenjoelle, Kuopioon, Ontto
laan, Raabeen, Kolh~on, Kiehuvaan, Tolsaan, 
Vehmaisiin ja kolme Kuusankosken teollisuus
raiteelle. Turkuun rakennettiin ratapihan yli 
johtava 6 X 45 m janteinen jalankulkusilta. 
Meneillaan olevista sillar.rakennustoista mainitta
lwon rat.asiltojen osalta Oulujoen silta Oulussa, 
jossa heikko 100 U' ristikkojanne korvataan kah
della 50 m ristikkojanteella ja alikulkusilloista 
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Ptlkinmii.en silta, jonka peru ·tukset, maatuet ja 
pilarit valmistuivat. 

Rakennukset 

Asuinrakennuk ia sisaltyi vuod n talonraken
nusohjelmaan vain yksi, nimittain Haukiputaalle 
rakennettu puinen 1-perheen talo. Ttlirassa laa
jennettiin asuntaloa yhdella huoneustolla, Kai
mummaella kahdella seka Siuntiossa, Korso sa, 
Asunnalla, Huttulassa, Vesangalla ja Inha sa 
yhdella lisahuoneella. As1.mto-olojen parantami
seksi rakennettiin mm. 6 saunaa, joista erikseen 
mainittakoon Mantyluotoon varrnistunut yhteis
kayttoon tarkoitettu sauna- ja. pesutupalaitos. 

Iisalmelle rakennettiin varikon tyontekijoita 
varten kaksi.kerroksinen tilavuudeltaan 3 870m3 

oleva huoltorakennus. Rakennus on kivesta ja 
e rakennettiin urakoitsijaa kayttaen tullen mak

samaan 505 000 mk. Rataosa ton tyontekijoille 
rakennettiin huoltorakennus Pihtiputaalle ja 
Imatralle. Ne ovat puusta, edellinen tilavuudel
t.aan 690m3 ja jallcimmainen 404 m 3 • 

Toijalan asema- ja postitalo, jonka rakennus
tyot oli aloitettu '\-uoden 1961 joulukuussa, val
mistui kertomusvuoden syyskuulla. Rakennuk
sen, jonka rakennustyot suoritti Rakennustoi
rnisto Arvonen Oy Turusta, tilavuus on 18 700 
m 3 , yhteenlaskettu kerro. ala 3 070 m 2 ja kustan
nukset 2 745 000 mk. Rakennus sisaltaa myos 
kaksi asuinhuoneustoa. Ma alaan rakennettiin 
tilavuudeltaan 522 m 3 oleva asemarakennus ja 
Nohkualle la.iturakennus. Mainittava peruskor
jaustyo suoritettiin Haapamaen asemarakennuk
sessa. 

Kaipiaisiin perustettavan kiskohitsaamon hit
saamo, jalkikasittelylaitos· ja puhdistamo, joiden 
yhteistilavuus on 3 230 m 3 , valmistuivat ja lai
toksen huoltorakennuksen rakentaminen aloi
tettiin. Seinajoen varikon korjauspaja- ja huolto
rakennuksen rakennustyot saatiin viimeistely
ja Turun varastorakennuksen vastaavasti vesi
kattovaiheeseen. Viinikan moottoriveturitallin 
rakennu tyot Tampereella aloitettiin ja saatiin 
lampokeskus ve ikatto- seka huolto- ja korjaus
halli perustami vaiheeseen. 

Alppilaan, Helsingin kaupungilta vuokratulle 
alueelle, rakennettavan laitesuojan vaatimat 
kallionlouhintatyot saati in suoritetuiksi. 

jl!f aa-alueiden lunastaminen 

Radanoikaisuja ja ratapihalaajennuksia varten 
oli kultmeenakin vuonna hmastettava maa
alueita. Ensiksimainittuun tarkoitukseen lunas-
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tettiin rom. Kilo a 2. 7 ha, iurossa 2. ~ ha, Suon
te lla 0. 4 ha ja Parolassa 0. 3 ha. Ratapihalaa
jennuksia varten taas rom. Sydanmaalla 2.8 ha 
ja Inkeroisissa l. 5 ha. Riihimaella hmastettiin 
kaatopaikka-alueeksi 4. 5 ha alue. 

Ratapihat, radanoikaisut, h~orma~tsalueet fa l,ai
turit 

Ratapihalaajennus- ja raiteistojen muutos
toista mainittakoon sem·aavat tyokohteet: Ha
meenlinna, jossa maanleikkaus- ja sorastust6iden 
ohella suoritettiin kiskottamista n. 7 l{m; Pori. 
jossa edellisena vuonna a!oitettua raiteiston 
Jaajennustyota jat.kettiin naulaamalla raidetta 
n. 4 km; Kouvola, mi sa toita suoritettiin seka 
henh-116- etta jarjestelyratapihalla; Pieksamaki, 
jonka ratapihan etelapaa.ssa suoritettiin uuden 
tuloraiteen vaatimia jarjestelyja ja Uimaharju, 
joka sai kaksi uutta kuormausraidetta. 

Rantaradalla olevat Kilon ja Rodbrottin radan
oikaisut kiskotettiin valmiiksi. Aloitettiin ns. 
Espoon oikaisun maanleikkaustyot. Valilla Pin
jai.nen-Pohjankuru valmi tunut radanoikaisu 
kii.sitti myos 349 m:n pituisen ttmnelin. Oikaisun 
liikenteelle avaaminen jai kuitenkin tulevalle 
vuodelle. Kuljun-Saaksjarven vali e lla oikai
sulla siirrettiin maata 138 000 m 3 seka ajettiin 
soraa eristys- ja vii,\ikerroksiin 22 000 m 3 . Oikaisu 
valill ii. Siitama-Orivesi, joka on tehty kahta rai
detta varten, saatiin sellaiseen tyovaihees en, etta 
sepelointi voidaan aloittaa. Porin radalla jatket
tiin toita Vihnusjarven, Heinoon, Kiikan ja Ris
teen oikaisutyomailla. Vihnusjarven ja Kiikan 
oikaisusta on osa jo kiskotettu ja sepelOity. Savon 
radalla jatkettiin radanoikaisut6ita Partaharjun 
-Haapakosken vii.lilla, jossa valmistui Mykan
maen oikaisu sekii. eri kohdi sa Pitkalahden
Toivalan ja Nerkoon- Soinlahden valilla maan
leikkaus- ja pengerry toinii.. 

Rataosalla Mikkeli- Pieksamii.ki jatkettiin 
perusparannustyota rom. poistamalla routivaa 
maata 37 000 m 3 ja ajamalla soraa sorasbuksen 
uusimiseksi 93 000 m 3 • Vastaavanlai ta tyota 
jatkettiin niinikii.an Karjalan radalla Varkaudesta 
itaan seka rataosalla Oulu-Tornio . Kaytetyt 
raidesoramii.ii.rat olivat 128 000 m 3 ja 263 000 ro3 • 

Hyvinkii.ii.llii. kestopaallystettiin asema-aukio 
ja Hangon suunnan laituri, yhteensii. 6 050 m 2 , ja 
Hameenlinnassa asema-aukiota 2 800 m 2 • Lapu
alle ja Nohkualle tehtiin henkili:ilaitmi, Tornioon 
92 m betoninen siirtokuormauslaituri sekii. rom. 
Perni66n. Lylyyn, Epilii.ii.n, Niinimaalle, Pietar
saareen ja Vuohiji.irvelle tavaralaituri. 

J{aksoi.sraiteet ja uudet rat,aosat 

Rantaradalla jatkettiin kaksoisraidetoiHi. 
Leppii.vaaran- Kirkkonummen valilla ja saat iin 
liikenteelle osuudet L eppii.vaara- Kauni.ainen 
14. 6 . sekii. Masala-Kirkkonummi 16. 10. Pituu
det ovat 4. 9 km ja 7. 9 km seka. 54 k g :n ki k otus. 
Rata on nyt, vii.lia Espoo-1\IIasala lLtkmmotta. 
matta, kaksiraiteista Kirkkonemnwlle saakka. 

Osaston ratapituuteen liitettiin 54 kg:n lds
koilla. kiskotett.u seka sepeli:iity, n . oilwrata 
Luumii.ki-Lappeenrnta, jonka pituu on 27.2 
km. 

Opastin- ja tu1·valaitteet 

Releasetinlaitteita otettiin kaytt6i:in Ryttylan, 
Multamaen, Selanpaii.n ja Vnohijarvon liikenne
paikoilla, minka lisaksi suoritettiin mainittavia 
taydennystoita Kirk.konummen, Oitin, Rarjun, 
1\'Iii.ntyharjun ja Vuolingon vastaavanlaisissa 
laitteissa. 

Itsetoiminen linjasuojastus otettiin kayttoon 
rataosilla Kouvola-Harju ja Otava-Multamalci, 
minka jalkeen nyt koko rataosa Kouvola-Piek
samaki toimi itsetoimisella linjasuojastuksella. 
Samoin valmistui linjasuojastus valeille Riihimaki 
-Mommila ja Lempaala-Tampere. Rataosan 
Kouvola-Mikkeli tm·valaitteiden kauko-ohjaus 
otettiin kayttoon l. 7. 1963. 

Valo- ja aanivaroituslaitteita valmistui 30 
tasoristeykselle. aista oli neljalla tahan saakka 
olleet tiepuomit. Kabdelle tasoristeykselle asen
n ettiin valo- ja aii.nivaroituslaitteiden lisii.ksi 
puolipuomit. 

Ratapihakoneistot- fa laitteet 

Lappeenrantaan asennettiin 22 m :n kaantolava 
ja Savonlinnan kaantolava sahkoistettiin. Hy
vinkaan varaston alueelle asennet,tun kaksi 20 000 
lih·an 6ljysaili6tii. ja aloitettiin Heinolan 33 000 
litran oljysailion asennustyot. Eri ratapihoille 
pystytettiin yhteensa 10 valonheitinmastoa. 
Tyokonehankinnat 

Osaston tyokonekantaa vahvistettiin hankki
malla Neuvostoliitosta 15 tonnin nostovoimainen 
dieselsii.hk6inen raidenosturi, Sveitsista auto
maattinen raskas raiteen nosto- ja tukemiskone, 
10 kevytta raiteentukemiskonetta ja 8 kotimaista 
valmistetta olevaa ratavaunua. Autokantaa lisat
ti:in kolmen kuorma- ja viiden pakettiauton 
ostolla. 



Puutarhatoiminta 

Talvi oli kuluvan vuosisadan kylmimpia. Koska 
ktiytannollise ti katsoen koko talvena ei ollut 
suojakautta, pysyi suhteellisen vahva lumipeite 
loyhana. Vai.kka viela huhtikuun alkupuolella 
todettiin kovaakin pakkasta, oli kevaan tulo 
sitten nUn nopea, etta kuukauden viimeisella 
viikolla paastiin maan etelaisimmassii. osassa 
puistot6ihin. Erityisesti ryhmaruusuille oli talvi 
tuhoisa aiheuttaen arviolta 3 000 kukan mene
tyksen. Kevii.t oli lammin siirtaen kevii.thallat 
aina kesakuun puolivaliin. Loppukesa oli suotuisa, 
syksy jopa harvinaisen lii.mmin. Kukkaryhmat 
sailyivat yleisesti lokakuuhun saakka. Maa oli 
miltei koko joulukuun lumeton sallien siten puis
tojen raivaustoiden suorittamisen vuoden vaih
teeseen saakka. 

Istutuksilla varustettujen liikennepaikkojen 
Juku lisii.antyi neljalla, kun Lappobja, Orimattila, 
Leteensuo ja Riippa saivat ensimmaiset istutuk
sensa. Istutuksia omaavien liikennepaikkojen 
luku oli vuoden paattyessii 536 ja niillii. puisto
alueita 920. 

Kulunut vuosi oli puutarhalaitoksen 90. toi
mintavuosi ja koska se samalla oli uuden keskus
puutarhan ensimmainen, jarjestettiin siella tou
kokuun 27 paivana uuden laitoksen vih.kiii.istilai
suus. 

'luotteiden myyntia jatkettiin paitsi Keskus
puutarhasta myos Kouv::>lan ja Oulun taimis
toista. Myynnin bruttoarvo kohosi 11 820. o • 
markkaan. Edellisena vuonna vastaava arvo oli 
5 225. 6 markkaa. 

SillanrakennU8jaostossa laadittiin kertomus
vuonna yhteensii. 424 piirustusta 126 eri tyota 
varten. 

Terasjannesiltojen normaalipiirustuksia laadit
tiin kahta siltaa varten. Naistii. toinen oli ristik
kosilta, jossa kansi on alhaalla ja toinen levysilta, 
jossa kansi on ylhii.ii.llii.. Siltojen pituudet olivat 
3 ja 89 m. 

Teriisbetonirakennepiirustuksia tehtiin 11 ali
kulkusiltaan, 7 ylikulkusiltaan ja 5 rautatiesiltaan 
yhteensii. 99 kpl. Korjaus- ja kansipiirustuksia 
siltoihin ja rumpuihin. tehtiin 45 kpl. Siltojen 
alustavia ehdotuksia tehtiin 35 kpl. 

Huonerakenteita varten tehtiin rakennepiirus
tuksia yhteensii. 211 kpl. Tii.rkeimmii.t huonera
kenteiden rakennepiirustusten suunnitielukoh
teet olivat Tampereen rnoottoriveturihalli ja vau
nukorjauspaja, Kaipiaisten kiskohitsaamo, Alppi
lan puhelinkeskus, Turun varasto y.m. 
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Yksityisten toimesta tehtyja suunnitolmia 
rautatien alueelle rakennettavia laitteita varten 
tarkastettiin ja niidcn johdosta annettiin lausunto 
yhteensii. 80 tapauksessa, joista sii.hkojohtoristei
lyja oli 38 kpl, vesi- ja lii.mpojohtori teilyja 30 kpl, 
siltoja 3 kpl ja sekalaisia rakenteita 9 kpl. 
Lisaksi laadittiin siltojen bank.inta- ja urakka
kyselyluonnoksia, tarjouksia ko. kevia lausun
toja ja sopimusehdotuksia. 

Tera betonisiltojen ym. terii.sbetonirakenteiden 
valmistusta valvottiin eri puolilla rataverkkoa ja 
konepajoilla valvottiin ja vast.aanotettiin terii.s
siltojen hankintoja, joista sm.ll'impina mainitta
koon Pessankosken ja Rapakosken ratasillat Kuu
sankosken teollisuusraiteella, Oulunjoen ja Simo
joen rautatieristikot seka Turun jalankullmsilta. 

Ratapihajaostossa kasitellyistii. asioista koski 
132 ratapihakysym.yksia, joista huomattavimpina 
mainittakoon Helsinki- Pasila, Kouvola, Riihi
rnii.ki ja Pieksii.mii.ki. Radan parannustoita kuten 
radanoikaisuja, korkeusviivanmuutoksia, kiskon
vaihtoa ja sepelOimista seka kaksoisraiteen raken
tamista koskevia asioita oli 60. 

Valtion muiden laitosten sekii. kaupunkien ja 
maalaiskuntien raiteita koskevia asioita kii.sitel
tiin 19 kpl seka yksityisten raiteita 70 Kpl. Jal
kimmaisesta ryhmii.sta rnainittakoon Rauta
ruukki Oy:n, Oy Wilhelm Schauman Ab:n, Enso
Gutzeit Oy:n, Tampella Oy:n, Oy Kaukas Ab:n, 
SOK:n ja OTK:n seka Kesko Oy:n raiteiden ra
kentamis-, laajennus- ja rnuutossuunnitelrnat. 

Asemakaavoja koskevia asioita oli 107, joihin 
sisaltyi kaupunkien, kauppaloiden ja kuntien 
asema- ja rakennuskaavaehdotuksia ja kaavan
muutoksia. TVH:n tiesuunnitelmien johdosta 
annettiin lausunto 53 tapauksessa sekii. Iisak i 
kasiteltiin katuja, teitii, lastausalueita ja tasoyli
kaytii.via koskevia asioita 86 kpl. Alueiden pakko
lunastu ta ja vaihtoa koskevia asioita kii!:!iteltiin 
108 ja alueiden vuokraamista ja rakennuslupaa 
koskevia asioita 51. Rakennuksia koskevia asioita 
oli 107, joista suurin osa kii.sitti rakennust.en sijoi
tuksia. Ve i- ja viemiirijohtoja seka avoviemii
reita koskevia asioita kasiteltiin 41, siltoja ja 
rumpuja 32, henkilo- ja kuormauslaitureita 27 
sekii. ilrnajohto- ja kaapeliristeilyjii 54 kpl. 

TUITalaitteita ja muita teknillisiii. laitteita kos
kevia asioita oli 55. Tii.hii.n rybmii.an kuuluvat 
vaunuvaa'at, jarruuuslaitteet, kuormausmallit ja 
valonheitinmastot sekii. oljy ailiot. 

YI(sityisten omistamia laitteita kuten nostu
reita, siirtolaitteita, vaakoja ym. erikoislai tteita 
koskevia asioita kii.siteltiin 22 kpl. 
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Ilmavalokuvauksesta johtuvia kirjelmii:i esiin
tyi 7 kpl, henkiloasioita 16 seka Iisak i sekalaisia 
asioita kuten tonttijakoa, lohkomislupia, kartto
jen taydennyksia ja kalustoa koskevia asioita 
99 kpL 

Edellisten lisaksi on jaoston toimesta suor-itettu 
kartoi.tus-, paalutus- ja vaakitustoita, ilmavalo
kuvauksesta jobtuvia neuvotteluja .:eka neuvon
ta- ja valvontatehtavia. 

Huone1·akennusjaostossa laadittiin paapnrus
tukset 38 uudisrake1muk elle, yhteen ·a 130 pii
rustusta . Rakenteille saaduista rakennuksi ta 
mainittakoon Kaipiaisten kiskohitsaamon huolto
rakennus, Tampere-Viinikan vaunukorjaamo, 
Helsingin Alppilan kalliosuoja, Ammansaaren 4 
perheen rivitalo, saunoja, t.a lousrakennuksia, 
asuinrakennuksia, varastoja ym. 

Rakenteilla olevi.in rakennuksiin on tehty tyo-, 
crikois- ja o ·apiirustukset seka tyoselitykset. 
Smuemmat rakennu.kset on suunniteltu osaksi 
kantavin tiiliulkoseinin, o aksi terasbetonirun
koisina. Julhisivumateriaalina on ollut alumiini-. 
teras- tai mineritlevy, puhtaaksi muurattu punai
nen tiili kalkkitiili tai Leca-tiili, betonielementti 
tai kalkkirappaus. Pienehkot rakennuk ·et on 
suunniteltu puusta rakennettaviksi. Lisaraken
nuksia suwmiteltiin 27. Na.ista huomattavimmat 
oliva"t veturitallit, rataYartijatuvat, huoltoraken
nukset, monet tavara-asemat ym. Lisaksi vanhoi
hin rakennuksiin tehtiin muutospiirustuksia yh
teensa 110 kpl. Kuten edellisinakin vuosina on 
paitsi Helsingin hallinto- ja asemarakennuksessa 
myos Tunm asemalla suoritettu useita huoneiden 
uudelleen jarje telyja ja suur hkoja korjauksia. 
Eraita vanhoja linja-asemia on perustoellisesti 
uusittu ja korjattu. Monilia liikennepaikoilla on 
uusittu lipunmyynti- ja postipalvelupoytia seka 
jarjestetty releasetinlaitteiden huonetiloja. Kes
kuslammityksia, WC:ta ja kylpyhuoneita on 
. uunniteltu seka asema- etta asuinrakennuksiin. 

Naiden lisaksi on Huonerakennusjaosto valvo
nut uusien ja uusittavien jtmavaunujen s isustus
toita seka huolehtinut uusien vaunujen, vetureit
ten ja junien s isa- ja ulkopuolen muotoilu ta ja 
varity ksesta. 

Rake1muslupaa odottamaan jaiineista suunni
telluista uudisrakennuksista ovat huomattavim
mat Pieksamaen vaununkorjauspaja, Savonlin 
nan kauppatorin ja Kilon seisakerakennukset, 
Lappeenrannan veturitalli, Pasilan moottori
jlmien huoltohalli, Jyviiskylan ja Riihimaen 
terveydenhuolt.okeskuksot, Imatran, Varkauden, 
Pitajanmiien ja Porvoon tavara-asemat ym. 

7.'w·l;alaitejaostossa laadittiin 108 turvolaitoksen 
ja 40 tienristeyslaitoksen uudistus- ja tiiydennys
suunnitelmat, minkii lisaksi kii. iteltiin 49 muuta 
turvateknillista asiaa. 

Turvalaitoksen kayttoa varten laadit,tiin 110 
asemapiirustuksella varustettua erikoisjohto
siiantoi.i, joista 35 varmistuslnkkolaitoksia ja 
20 valo- ja iianivaroituslaitoksia varten. 

Jaosto valvoi kaikkien tm·vala.itetoiden teknil
lista puolta ja Jaati niita varten 386 erikoisp.i i
rustusta seka asetinlaitekilpipiirustuksia 226 kpl. 

U usia yleisia rakennuspiirustuksia valmistu i 
41 kpl. Lisak i jaosto huolehti a etinlaitekoneis
tojen ja tarkeimpien erikoistarvikkeiden tilaami
sesta tyopaikoille ja turvalaitevarastoon ekii 
niiden tarkastukscsta ja vastaanotosta. 

Raidejaos/o on k ertomusvuonna kasitellyt noin 
430 raideteknillista asiaa, jotka koskivat raide
osien ja vaihteiden suunnittelua ja hankintaa, 
ratojon sepeloimista ja raiteen tarkistusta, kiskon
hitsausta, raidetarvikkeiden kulumista seka eraita 
kuljetusmahdollisuuksia. Myos ratateknilli ten 
maiil'i'i.ysten ja ohjeiden uusimi tyota on jatkettu. 

Toimintavuoden aikana laadittiin yhteensa 
noin 160 piirustusta. Li aksi tarkastettiin sepe
loim.ispr fiileja eri rataosuuk.·ia varten 314 km. 
Vireilla olevista raclanoikaisusummitelmista an
nettiin lausunto 24 tapauksessa. 

Tarkastusmittauksia suoritettiin raiteenmit
tausautolla kok') rataverkolla kaikkiaan 6 450 km. 
Lisaksi jaoston tyoryhmat tarkistusmittasivat 
linjalla 74 kaarretta, joiden yhteispituus oli 45 
km. 

NT-Liitosta oli Vl.10krattu 2.- 23. 12. 1963 
raiteenmittaus- ja defektoskooppivatmut, joilla 
suoritettuihin tutkimuksiin raidejaosto osallistui. 
Raiteenmittausvaunulla mitattiin radan kunto 
seuraavilla rataosilla: Helsinki-Turku, Helsinki 
- Hiihimii.ki - Tampere-Seinajoki- Ylivieska 
- Oulu, Riihimaki - Kouvola- Vainikkala, Luu-
maki- Lappeenranta-Imatra, Kouvola- Kotka 
- Ramina, Kouvola-Pieksii.maki-Kuopio ja 
Jyvaskyla - Pieksamaki - Varkaus, yhteensa 
2 085 km. Defektoskooppivaunulla tutkittiin 
kiskot seuraavilla rataosilla: Espoo- Turku 
Helsinki - Riihimaki-Hameenlinna, Riihimaki 
- Lahti, Uusikyla- Kouvola, Pori- Tampere
Haapamaki- Lapua, Kouvola- Kotka, Luumaki 
- Vainikkala, Jyvaskyla- Pieksamaki ja Kouvo
la- Pieksamaki- Kuopio, yhteensi:i 1 429 km. 
Tarkastuksessa havaittiin 431 vaarallista kisko
vikaa. 



Rataosan Riihimaki - Lahti v. 1962 asennetw1 
betonipolkkykoeraiteen. tarkkailua jatkettiin. 
Kertomusvuoden aikana tilattiin , suorit.ettujen 
teknillisten selvity ten perusteella VR 101-betoni
polkkyja 20 ooo kpl jaB 63-betonipolkkyja 50 ooo 
kpl. Ensiksi mainittujen valmistus aloitettiin 
23. 9. 1963. 

Jaoston toimesta valvottiin kertomusvuonna 
rataverkolla suorite ttuja kaasuhitsauksia, jotka 
kasittivat 110 jatkosta, 170 kulurois- ja valssaus
vikaa eka 1 420 kiskonpaan ja 750 risteyksen 
korjausta, Kiskonpaiden karkaisua valvottiin 
Tampereen- Suinulan, Porin - Mantyluodon, 
Laurilan-Koskenkylan ja Kouvolan-Luumaen 
-Imatran rataosilla, yhteensa 130 km ka ittaen 
noin 11 500 karkaisua. Termiitilla hit.sattiin 6 320 
jatkosta. Raide- ja vaihdetarvikkeiden tarkas
tuksia ja vastaanottoja on suoritettu VR:n omi 
sa, samoinkuin yksityisissa konepajoissa. 

Geoteknillisen jaoston toimesta on vuoden 1963 
aikana suoritettu maaperatutkimuksia 134 tutki
muspaikalla. Niissa tehtiin yhteen a 8 356 koe
tuskairausta, joiden yhteenlaskettu pituus on 
49 610 m. Laboratoriotutkimuksia varten otet
tiin 1 0 pisteesta yhteen a 2 17 5 naytettii.. aiden 
lisaksi tutkittiin laboratoriossa 20 soranaytetta 
ja 201 raidesepelinaytetta. Tutkimusten perus
teella laadittiin 253 pi.irustusta. 

Huomattavimman osan jaoston tutkimuskoh
teista muodostivat ratapenkereen vakavuutta ja 
ratapenkereen tekoa varten suoritetut tutkimuk
set. Ratapenkereen vakavuutta selvittaviii. tut
kimuksia tehtiin yhteensa 56, rom rataosilla 
Tuovila-Vaasa, Kuovila- Koski ja Humppila
Loimaa. Ratapenkereen tekoa silmallapitaen 
suoritettiin pohjatutkimuksia eri rautatieraken-
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nuksilla yhteensa 29. Radanoikaisumahdollisuuk
sia selvitettiin 18 rataosalla, rom. Manls:ala
Koria, Hillosen almi- Voiko ki, Lempaala-

aaksjarvi ja Luoma- Masala. 

Ali- ja ylikulkusiltapaikkoja tutkittiin yhteen-
i:i. 19, joista 5 sijaitsi Parikkala- Onkamo rauta

tierakennuksella. Vesi. tosiltojen perustamista 
koskevia tutkimuksia tehtiin 16, joista 8 sijaitsi 
eri rautatierakennuksilla. Naiden lisaksi tutkit
tiin 23 rumpupaikkaa. 

Uudis- ja lisarakennusten perustamisolosuh
teita tutkittiin geotelmillisen jaoston toimesta 11 
paikalla. 

Veden aantimahdollisuuksia selviteltiin 5 
paikkakunnalla seka soransaantimahdol.lisuuk
sia 9 paikkakunnalla. 

Tutkimusten peru teella anne~tiin lausuntoja 
rakennusten, siltojen ym. rakenteiden perustami.
sesta, ratapenkereiden teosta ja vahvistamisesta 
seka tunneleiden vahvi tamisesta. Jaoston teh
taviin kuului myoskin epeloimisprofiileiden tar
kastaminen routimi ta ja ratapenkereen vaka
vuutta . ilmallapitaen eka raidesepeli.n laadun 
tarkkai lu ja kallioiden sopivuus raidesepelin val 
mistukseen. epelOimisprofiileihin ja sepelin val
m istukseen liittyvat laustmnot muodostivat paa
osan varsinaisten pohjatutkimusten ulkopuolella 
annetuista 138 laustmnosta. 

Geotelmillinen jaosto suoritti kertomusvuoden 
aikana raidealustalukua koskevia tutkimuksia 
rataosilla Hyvinkaii- Karjaa, Tampere- Seinii
joki, Laurila- Rovaniemi, Kouvola-Pieksamak.i 
ja Lahti-Loviisa. 

Betonikuutioiden puristu lujuustutkimukset 
:iirrettiin belmikuun alussa sillanrakennusjao 
tolta geoteknillis n jaoston tehtavaksi. 

III. RAUTATIERAKENNUKSET 

Kertomusvuonna jatkettiin toita Suolahden
Haapajarven, Kaulirannan- Kolarin, Joensuun 
- Koveron- Herajarven, Luumaen-Lappeen
rannan, Tampereen- Parkanon- Seinajoen ja 
Parikkalan- Onkamon rautatierakennuksilla ja 
JyvaskyUin- Suolahden radan muutostyolla seka 
aloitettiin tyot rataosalla Herajarvi-Tiomantsi. 

Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin maini
tuil la rautatierakennusosaston alaisilla tyomailla 
seuraaYa. ti: 

Suolahden- H aapaja.rven 1·autatierakennus 

Talla 171 km:n pitui ella radalla, jonka raken
tamisesta paatettiin 20. paiviina huhtikuuta 1934 
annetulla lailla rautatierakennuksista vuo ina 
1934- 1938, aloitettiin rakentamistyot vuoden 
1938 lopulla. Rata on avattu liikenteelle ja luo
vutettu rataosaston hoitoon jo vuoden 1962 
aikana. 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin eraita 
keskeneraisiksi jaaneita toita. Tyot pai:i.ttyivi:i.t 
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30. paivana k esakuuta 1963 rautatierakennus
osaston osalta. Rataosasto on senjalkeen suorit
tanut eraita viimeistelytoita etenkin r outimis
haittojen poistamiseksi. 

V a r o j e n k a y t t 6: 

TT arsinaiset maa?'ii1·ahat 

Siirtynyt vuodelta 1962 19 Pl. I:25 1 472 227.03 
Myonnetty vuodelle 1963 19 Pl. 1:25 686 245. o o 

2 158 245.03 

Siirretty rataosaston kayttoon 

Rautatierakennusosaston kaytossa 
Kay tetty vuonna 1963 

Siirtyy vuodelle 1964 

Suoritetut tyot 

1 050 OOO.oo 

1 108 472. 03 
1 034 672.49 

73799. 54 

Pen gerry sty 6 t. · Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1963 seka 
rautatierakennustoid n a li>:amisesta lukien seu
raavasti: 

Tyolaii _ v-'._1::..:9:..:6.::2 ___ __, _ _ ____ _ 

Paljous j Kustaunus mk 

Paljous vv. 
1934- 1963 

Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta .... . .... . ....... ..... .. . . ... . 
Laskuojien kaivua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 m3 

819,24 
2194,48 124 8.43 111 3 

117 455 • 
240 772 

Maata ojista penkereeseen ... . . ............... . . . . . 
>> •> sivuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 • 10 808,21 

- 15 701,81 
4 805,38 

400,00 
4,08 

Maata rataleikkauksista penkereeseen ........... ... . . 
Maata rataleikkauksista sivuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 • 

1895 816 •> 

313 000 • 
2 236 147 » 

14 158 ,, 
402 533 » 
33 698 • 
13 546m 2 

797 981 >) 

8855 111 

11256 m3 

Lisii.maata penkereeseen ................... . ....... . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa .. .. .. . . ......... . ..... . 
Ra0le~kka~ksien l?uhintaa ja soramuuria ........... . 
Tuki- Ja ke1lamuuna . ..... ....... .. ..... .... . . . . .. . 
Kiviverhousta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 m2 

46,02 
1553,03 
1065,47 
2 290,71 Multa-, turve- ja soraverhousta ..................... . 

Salaojaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 m 138,64 
Kiviheitoketta . ...... . ... ......... . . ............. . 

Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta .. .. ... .. . . .. ... .. ... . 
Raidesoraa normaaliradan junilla . . ... ..... ......... . 
Sepelointiii. .... .. . ... ... ............ . . ........... . 

Pengerrystyot ovat etupaassa olleet oj ien puh
distamisia ja luiskien verhoamisia. 

P a a l l y s r a k e n n e . Lahonneiden rata
polkkyjen tilalle vaihdettiin kyllastettyja polk
kyja. 

T i e t j a t as o i t u k s e t. Korpisessa suo
ritettiin tilustien siir·to. Pienia tieto.ita suoritet
tiin myos muualla. 

Huon era k e n n u k set. Liikennerak en
nuksissa suoritettiirl sahkotoita ja huonerak en
nuksissa sisustustoita. Lisaksi on tehty uusia 
kaivoja. 

Kaulirannan- Kolar·in rautat·ierakennus 

Kaulirannan- K olarirl 124 km pituisen radan 
rakentamisesta paatettiin 23. paivana joulukuuta 
1959 annetulla lailla. Eduskunnan myonn ettya 

248 405 • 
630 442 • 

12 173 • 

vuonna 1959 maararahan ja valtioneuvoston 
myonnettya 23. paivii.na joulukuuta 1959 tyolli
syysvaroja aloitettiin radan rakentamistyot sa
man vuoden joulukuussa, Valtioneuvosto on 
edelleen 3. paivanii. lokakuuta 1963 vahvistanut 
17. 7 6 km pituisen ratalinjan suunnan K olarista 
Niesan kautta .Akasjoen kalkkikivialueen rajalle. 
Radan rakennepituus on n a in ollen yhteensa 
141.7 6 km. 

Vuoden 1963 aikana ovat rautatierakennuksen 
paaasiallisimmat tyot olleet ojien kaivu , rata
leikkauksien teko, lisamaan a jo ja raiteen nau
laamirlen seka kahden ylikulkusillan ja yhden 
ratasillan teko. Kaulirannan- P ellon valisen 
osuuden liikenteelle saattamiseks i su oritettiin 
sanotulla osuudella verhous-, ojitus- ja sorastus
tOita, valilla Pello- Kolari teikkaus-, pengerrys
ja sorastu stoita seka Kola rin-.Akasjoen r ata
suunnalla rata-alueen raivausta. 



Yaroj n kaytto 

r arsinaiset miiiiriirahat 

, iirtynyt vuodelta 1962 19 Pl. !:2.3 176 216.2 s 
Myonnetty vuodelle 1963 19 Pl. !:21 2 500 000. o o 

2 676 216.2 
Kaytetty vuonna 1963 2 311454.29 

iirtyy YUOdelle 1964 364 761.99 

~·yolaji 

PengerrystyiJt 
Rata-alueen raivausta ............................. . 
Lasknojien kaivua ................................ . 
Maata ojista penkerees en ......................... . 
Maata ojista sivnun ............................... . 
1\Iaata rataleikkauksista penkereeseen ..... . ......... . 
1\faata rataleik.kauksistlt ivnun ..................... . 
Lisfunaata. penkereeseen ............. . ............. . 
, ivu- ja lask-uojien louh.intaa ....................... . 
Rataleikkauksien louhintaa ja soramumia ........... . 
Penk recn alustan vahvistltmista ................... . 
Tuki- ja kei!amuuria .............................. . 
Kiviverhousta . ........................... . ... . .. . 
Multa:-, turye- ja soraverhoustlt .... . ................ . 

alaoJaa . , ............................. . ........ . 
Kivil1eitoketta ................................... . 

Piiiillysrakenne 
Eristys- ja viilikerrosta ennen kiskotusta ............. . 
Raidesora~; normaaliradan jnnilla ................... . 

P a a l l y s r a k e n n e raidetta kiskotettiin 
vanhoiJla 30 kg/m kiskoilla 10. o 1 o km ja valiker
rosta ajettiin 93.965 ms. 

R u m m u t j a s i 11 a t. Rumpuja valmistui 
kertomusvuonna 1 kpl. Ratasilloista val:rrustui 
.Jolrnanputaan 27.o m jannemittainen levysilta 
paalulle 405 + 18. o m. Yk ityisten urakoitsi
joiden rakentamina valmi tuivat seuraavat yli
kulkusillat: Turtolan tera betoninen laatta
palkkisilta pl 285 + 73, 20 m, jannernitat 10.9 o 
+ 14.oo + 10.9o m ja Havelan terasbetoninen 
laattapa.lkkisilta pl 473 + 50.1 m, jannemitat 
13.50 + 17.50 + 13.so m. 

Tie t j a t as o it u k set. Koivumaan lii
kennepaikan tuJotie saatiin kulutuskerrosta vaille 
Yalrniiksi ja tasoristeilyja valmistui 5 kpl. Tasoi
tustaytetta ajettiin 93 9 6 5 m 3 ja tasoleikkauksia 
tehtiin 860 ma. 

J oensuun-llomantsin rautatierakennus 

Pai:itos Joensuun- Ilomantsin radan raker~ta-

4 122- 65 
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Tyollisyysvarat 

Myonnetty vuodelle 1963 19 Pl. YI:1 2 900 OOO.oo 

Kaytetty vuonna 1963 
Jaannos 

Suoritetut tyot 

2 900 OOO.oo 

P e l1 g r r y sty 6 t. Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1963 sekii 
rautatierakennustOiden alkamisesta lukien seu
raava ti: 

v. 1963 I Paljous vv. 
-------;-~------ 1959-1963 

Paljous Kustannus mk 

17134 m3 

2 326 
48 893 )) 
5 58 

41636 
159 615 • 

7 010 » 

1793 » 
1 632 m2 

33 73 • 
1909 m 
1340 m3 

61905 
8 567 

1 248,77 
68 648,04 

6525,06 
178 879,92 
31371,53 

136 545,62 
939 005,43 

58 057,03 
16 065,27 
80 672,51 
38113,25 
32 929,27 
85 059,07 

3 46,02 

206174,35 
33 809,76 

63 698m3 

4 208 )) 
272 090 » 
454 891 
252 640 

1135 810 
3 246 

29 323 ~ 

6 889 )) 
6 463m2 

39 937 • 
847 m 
144m3 

81025 » 
19 631 » 

mise ta sisaltyi 3. pii.ivana kesakuuta 1938 annet
tuun lakiin rautatierakennuksista vuosina 1939-
1946 . .Joensuun-Tuupovaara.n 44.4 km pituisen 
rataosan rakentamistyot aloitettiin vuoden 1949 
loppupuolella ja taman o an valmistuttua vuoden 
1960 alussa ja eduskunnan myonnettya tarvitta . 
vat varat teki valtioneuvosto paatoksen Tuupo
vaaran-Herajarven 8. 6 krn:n pituisen rataosan 
rakentamisesta, jolloin viimeksi mainitun osuuden 
rakontamistyot vii.littOmii.sti aloitettiin . Kerto
musvuonna viimeksi mainittu rataosuus valmis
tui ja luovutettiin 1. 1. 1964 lukien rataosaston 
hoitoon. Eduskunnan myonnettya jatkoon tar
vittavat varat va.ltioneuvosto 24. paivii.na loka
kuuta 1963 tekemallaan paii.tok ella vahvisti 
radan suunnan edelleen Herajarvelta Ilomantsiin, 
jolloin radan koko pituudeksi tulee Ilomantsin 
liikennepaikan keskelle laskettuna 70.7 km. 
Vuoden 1963 aikana aloit ttiin rataosan Herajarvi 
-Domantsi rakennustyot heti Tuupovaaran
Herajarven rataosan valmistuttua. 
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Varoj e n k aytto 

Va1·sinaiset miii:iriirahat 

Siirtynytvuodelta 196019 Pl. ! :15 
Siirtynyt vuodelta 1962 19 Pl. ! :25 
Myonnettyvuodelle 1963 19 Pl. !:21 

Kaytetty vuonna 1963 
P eruuntunut 

Siirtyy vuodelle 1964 

Tyi.ilaji 

Pengerrystyot 

2. 6 7 

142 797 . 11 
800 OOO.oo 

942 799.7 8 

514 255. 94 
2. 6 7 

428 601.17 

Laskuojien kaivua ............... .. .. . . .. . . .... . . . . 
l\1aata ojista pcnkereeseen . ... ... . . . . . ............. . 
Maata ojista sivuun ... . . ... ... . . ...... . ..... .. . . . . . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen ............. . . . 
llfaata rataleikkauksista sivmm .. ...... . . ..... . ..... . 
Lisamaata penkereeseen .. .......... . ........ . ..... . 

ivu- ja laskuojien louhintaa ....... . .. . ....... . .. .. . 
Rataleikkanksien louhintaa ja oramuuria . .. . .... ... . 
'l'uki- ja keilamuu.ria ........... . .......... .. ..... . . 
Kiviverhousta ........ . ............ . .... .. ... .... . 
Multa-, turve- ja soraverhousta .... . ................ . 
Salaojaa .. . .. ... ......... . ...... . . ......... .. ... . 

Pii.ii.llysrakenne ..... ....... .. .... . .... . .. . . ...... . . 
Eristys- ja viilikerro ta enncn 1.'i.skotusta .. .. .... . .. .. . 
Raidesoraa normaaliradan junilla .... .... ... .. .... .. . 

P a a 11 y s r a k e n n e. Rataosa Tuupovaara
Herajarvi sorastettiin kokonaisuudessaan sivu
raiteineen. Samoin su orit ettiin tii.lla osuudella 
viimeistelyno tot ja lopullinen t ukeminen. 

R u m m u t. Herajiirven liikennepaikalle ra 
kennettiin yksi putkirumpu. 

K i in t e a t I a i t tee t. H erajarven laituri 
rakennettiin. Samoin valmistuivat laituri t k ol
melle seisakkeelle. 

T i e t j a t a s o r i s t e i l y t. Herajarven 
t uJotie ja kuorm,ausalueen t iet valmistuivat kuten 
liikennepaikan kuormau - j a varastoaluekin . 
Tasoristeilyja rumpuineen valmistui 8 k p l. 

H u on era k e n n u k s e t . H erajarven lii-
kennerakennuk en maalau tyot suoritettiin. 

Tyollisyysvarat 

Myonnetty vuodelle 19 1963 Pl. VI:1 
K aytetty vuonna 1963 

65 OOO.oo 
59 755. ;7 

Jaannos 5 244.23 

uoritetut tyot 

P e n g e r r y t. y 6 t . Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kulj etett.u vuonna 1963 sekii. 
koko rautatierakennuksen toiden alkamisesta 
lukien seuraava t.i: 

v. 1963 

Paljous 

1 82m3 

750 >) 

424 » 
895m2 

27 929 m3 

\ Kustannus mk 

lJ 606,65 

6 208,30 

9 689,65 
915,00 
210,53 

12 712,69 
) 1 296,37 

76 517,23 

Paljous vv. 
1949-1963 

26 647 m3 

32 236 I) 

68 426 • 
418 787 • 

95 094 1) 

535 564 • 
1836 • 

97 960 » 
4052 » 
4 410 111 2 

702 • 
2 905 Ill 

82 006 m3 

200 026 » 

Ulkorakennus valmistui samalla liikermepaikall a . 
Tuupovaaran asemalla kunno.·tett iin ratavart,ijan 
asunto. 

Luumiien-Lappeem·annan rautatieraken ll us 

Luumaen-Lappeenrannan 27.3 km:n pituist>n 
oikoradan rakentamisesta teki valtioneuvosto 
paatoksen 25. paivana h elmikuuta 1960 edus 
kunnan myonnettya s ita ennen vuoden 1960 tulo
ja menoarviossa tarvittavat varat. Radan raken
nustyot aloitettiin valittomasti. Tavaraliiken
teelle rata avattiin 15. 9. 1962. 

K ertomusvuoden t.yot ovat olleet la hinna v ii
meistelytoita. R ata avattiin henkiloliikenteelle 
26. 5. 1963 ja luovutettiin rataosaston h oitoon 
paallysrak enteen kunnossapidon osalta 16. 11. 
1963 seka kokonaisuudes~aan vuoden lopu sa. 



Varojen kii.ytto 

r arsinaiset miiiiriirahat 

iirtynyt vuodelta 1962 19 Pl. 1:25 
:::iiirretty rataosastolle 

Rautatierakennusosaston kaytossii 
Kaytetty vuonna 1963 

:::iiirtyy vuodelle 1964 

Tyolall 

Pengerrystyot 

2 653 253. 4 

1 000 OOO.oo 

I 653 253.84 
1 253 387.39 

399 866.45 

Rata.-alueen raivausta ................... . ......... . 
Lasknojien kaivua .... . .......................... . 
l\faata ojista penkereeseen ......................... . 
~iaata ojista sivunn ...... . ........................ . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen .............. . . 
Maata rataleikkauksista sivuun ..................... . 
Lisiimaata penkereeseen ........................... . 

ivu- ja laskuojien louhintaa ....................... . 
Rat~e~kka~sien l?uhintaa ja sorammuia ........... . 
Tuki- Ja keilamuuna .............................. . 
Kiviverhousta ................................... . 
}fulta-, turve- ja soraverhousta ... . ... . .. . .......... . 

alaojaa . ...... . ........................... . .... . 

Piiiillysrakenne 
Eris~~- i~. viilikerrosta ennen h-iskotu ta ..... . ....... . 

epelomtia ......... . . . ............ . ........... . . . 

P a ally s rake nne. Kert.omusvuoden ai
kana suoritettiin raiteen tarkistusnosto ja oikomi
nen seki.i. kiskojen hitsaaminen 50 m pituisiksi. 
Sepelointii.i. suoritettiin lisi.i.ii. myos paikoitellen. 

S i 11 a t. Yksityisen urakoit ijan toimesta 
valmistui Korkea-ahon ylikulku ilta paalulle 210 
+ 18.oo m . anottu silta on terii.sbetoninen laat
tapalkki ilta, jannemitat 1l.oo + 14.oo + 1l.oo 
m . 

Tie t. Korkea-ahon tiensiirto saatiin viimeis
telyja vaille valmiiksi. 

R ad an varus teet. Linjasuojastus- ja 
kauko-ohjauslaitteiden asennustoitii. jatkettiin. 
Junttolan paikallistien ja Toroli.i.n tulotien taso
risteykset varustettiin va.lo- ja i.i.animerkkilait
teilla. 
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Suoritetut tyot 

P en gerry s t y 6 t. Pengerry toita on suo
suoritettu seka raidesoraa ja sepeliii. kuljetettu 
vuonna 1963 sekii. rakennustoiden alkamisesta 
lukien seuraavasti: 

v. 1963 Pnljous vv. 

J Kustannus mk 
1960-1963 

Paljous 

5 376,32 
2 020 m3 5 070,23 10 016 m3 

9,44 11455 >) 

795 >) 7 396,47 34 096 & 

241,85 169 766 ~ 

54 23 370,23 54 576 ~ 

13 779,27 2 7 799 
6 664,82 89 

267 >) 13 098,06 3 567 
665 >) 10 911,63 940 » 
10 m2 2 400,37 912 m 2 

400 ~ 1 96,21 3 297 >) 

121 rn 1345,62 95 m 

44 524 m3 

2 552 m3 30 610,99 335126 » 

1·adan suunnan 29. 6. 1961 sitoen samalla toiden 
aloittamisen kulkulaitosten ja yleisten toid n 
ministerion tyovoima-asiain osastolta saatavaan 
lupaan. Tyovoima-asiain osasto antoi luvan ra
kennustoiden aloittarniseen 5. 12. 1961, jonka 
jalkeen tyot aloitettiin valittomasti tyovoima
viranomaisten maariiami a puitteis a. 

Kertomusvuoden aikana on toitii. jatkettu tu
paassi.i. Parkanon- einajoen vi.i.lisel!a osuudella. 
Tyot ovat kasittaneet rataleikkausten ja penke
reiden tekoa, lasku- ja sivuojien kaivua seka lou
hintaa, jonka ohessa on suoritettu erikoistutki
muksia ja rata-alueen raivausta. 

Varojen ki.i.ytto 

V arsinaiset madriirahat 

Tampeteen- Parkanon-Seiniijoen 
ken nus 

rautatiera,. Siirtynytvuodelta 196219 Pl. 1:25 901084.02 
Myonnetty vuodelle 1963 19 Pl. 1:21 1 000 000. o o 

Tampereen- Parkanon- Seinajoen 159.5 km:n 
pituisen radan mkentamisesta paatettiin 13. 1. Kaytettyvuonna 1963 
1961 annetulla lailla. Valtioneuvosto vahvisti Siirtyyvuodelle 1964 

1 901 084.02 
l 508 299.6 5 

392 784.47 
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TyollisyysvaTat 

Myonnettyvuodelle 196319 Pl. VI:1 51 0 OOO.oo 
Kaytetty vuonna 1963 5 150 000. o o 

Jaannos 

Tr<Haji 

P engerry styot 
Rata-alueen raivausta .. . ............. . .... . . . ..... . 
Laslmojien kaivua ....... . ............... . ....... . 
Maata oji ta penkerecseen .. . ............ . ... . ... . . . 
}faata ojista sivuun .. ... ........... . . ............. . 
{aata rataleikkauksista penkereescen ...... . ........ . 

Maata rataleikkauksista sivuun ..... . ............... . 
Lisamaata pcnkereeseen . ... . ................. . ... . . 

ivu- ja laskuojion louhintaa ....................... . 
Rataleikkausten louhintaa ja soramuuria .... . ... . .. . . 
Penkereen alustan vahvistamista ................... . 
1'uki- ja keilamuuria ........ . .......... .. ......... . 
Kiviverhou ta ..... . ... ... .......... . ............ . 
Multa-, turve- ja soraverhousta ...... .. ..... . ....... . 

Piiallysralcenne 
Eristys- ja viilikerrosta ennen kiskotusta ............. . 

R u m m u t j a s i 11 a t. Kertomu vuonna 
valmistui paalulle 1 428 + 24 m 4.3 x 4. o vapaa 
aukkoinen tedisbetoninen kehasilta seka betoni
putkirumpuja 34 kpl. Paalulle 1 076 + 65.7 o m 
rakennettavan 12.60 + 15. o + 12. 60 m janne
roittaisen t rasbeton isen laattasillan peruslaatat 
betonoitun ja maatuet laudoitettiin. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Tyonaikaisia ma
joitusrakennuksia rakennettiin lisaii. 10 kpl. 

Vies t i I a it t e e t.. Valiaikaisia puhelin 
yhteyksia jarjestettiin Lamminkosken ja Kuivas
jarven tyopisteis.iin. 

Pa1·ikkalan-On/.:amon 1·autatierakennus 

Parikkalan- Onkamon rautatien rakentami
sesta siiadettun 13. l. 1961 annetulla l~tula ja 
valtioneuvosto vahvisti radan suunnan 21. 12. 
1961. Radan pituus on Parikkalan a emalta 
Joensuun- iiralan radan liittymiskohtaan 92.62 

Su 1·i te~ut tyot 

P e n ·g err y sty 6 t. Pengerry toita on suo
rit.ettu ja raidesoraa kuljetettu vtwnna 1963 sel->a 
rautatierakennustoiden alkami · ta lukien seu
raavasti: 

v. 1063 

Paljous 

37 410 m3 

62 48 
118 942 

43 549 * 
496 083 » 

1 272 & 

53 926 I) 

13 • 

I Kustnunus mk 

94 896,66 
110 461,86 

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

1734 710,73 
33151,20 

640 718,46 
30 684,61 

132,00 
912,15 
852,02 

52,00 

Paljous vv. 
1961- 1963 

113 027 • 
139 626 • 

71 748 * 
525 874 • 

1509 • 
62 711 • 

29 • 
38 m2 

km ja Joensuun-Niiralan radan uusittava pituns 
5. 2 2 km, jolloin rakennettava pituus on yhteensa 
97 . 8 4 km. Saman rakennustyon yhteydes ii. on 
Parikkalan ja avonlinnan vii.lista rataa muutet
tava Parikkalan asemalta luklen 2. 5 km mat
kalla. Radan rakennustyot a.Joitettiin 17. 1. 1962. 
jolloin kulkulaito ten ja yleisten toiden mini -
terio antoi luvan rakennustoiden aloittamise n 
tyollisyystilanteen vaatimassa laajuudessa. 

Vuoden 1963 pii.aasiallisimmat tyot ovat olleot 
pengerrys- ja leikkaustyot, jonka ohes a on tehty 
rumpuja ja aloitettiin eriii~ii. siltatoita. 

Varojen kii.ytto 

V aTsinai set miii:i:rdrahat 

Siirtynytvuodelta 196219 PJ.l:25 668 599. 36 
Myonnettyvuodelle 1963 19 Pl. I:2L 1500 OOO.oo 

2168599.36 
Kaytetty vuonna 1963 1 923 257.81 

Siirtyy vuodelle 1964 245 341. 5 5 



Tyollisyysvarat 

Myonnetty vuodelle 1963 19 Pl. YI: 1 3 050 000. o o 
Kaytetty vuonna 1963 3 050 OOO.oo 

Jaannos 

Tyiilaji 

Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta .... . .. . .. .. . : . .............. . 
Laskuojien kaivua ... , ............................ . 
11Iaata oji ta penkereeseen .. . ... ... ..... ........... . 
llfaata ojista sivuun ...... . ... . ............. . . . .... . 
Maata rataleikkauksista penkereescen ........... .. .. . 
Maata rataleild.·at1ksista sivuun . . .... .. ............ . . 
Lisamaata penkereeseen ........................... . 

ivu- ja laskuojien louhlntaa ....................... . 
Rataleikkauksien louhlntaa ja soramuuria . .. ... . ... . . 
Penkereen alustan vahvistamista . .... . ........... ... . 
Tuki- ja keilamuuria .............................. . 
Kiviverhousta . .... . .... ... . .. ... .. .... . .... . .... . 
Multa-, turve- ja soraverhousta .. . . .. ...... ... . ... . . . 
Salaojaa ... . ........ ..... .... ....... .. ... . ... . .. . 
Kiviheitoketta ........................ . .......... . 

Piiiillysrakenne 
pelointia .... .... . ........ . .. . . . .. . . . ..... ... .. . 

Pen gerry sty o t. P engerrystyot ovat 
monin paikoin jo taysin valmiit Jahinna radan 
Onkarnon puol isessa paii. sa. irnpeleen jarven 
osalta seka R au talahden- aat·en, pl 956 + 00 -
Tikkalan ja pl 55 + 00- 97 + 00 vii lisilla o uuk-
illa on leikkaus- ja pengerrystoihin tosin pii.asty 

vasta vnoden lopussa. 

R u m m n t j a s i ll a t . K ertomusvuoden 
aikana. valmistui tera betonisia putkirumpuja 59 
kpl, valettuja tera betonisia rurnpuja 3 kpl, joiden 
lisaksi jatkettiin yhta kivirumpua. Edelleen yh
den rummun peruslaatta valettiin ja tehtiin yhden 
terii.l betonirummun perustuspaalutus. Paalulle 
12 + 00 m tulevan Har kinniemen terasbetonisen 
3.o x 3.05 m k eha illan perustuspaalutukset 
saatiia valmiiksi ja paastiin Kiteen ylikulkusillan 
p rustustoihin. Yksityisen tuakoitsijan toimesta 
aloitetti in paalulle 209 + 18. o o rn tulevan 11. o o 
+ 15.oo + 11.00 jannemittaisen terasbetonisen 
ylikulkusillan rakennustyot. Perustustyot oli 
tehty rautatierakennuksen toimesta. 
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Suoritetut tyot 

Pen. gerry sty o t. Peng rrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1963 seka 
rautatierakennustoiden alkamisesta lukien s u
raavasti: 

v. 1963 

Pnljous 

9 959 m3 

2 859 * 
58 887 * 

867 36 
59 165 " 

418 90 >) 

2 831 » 

2 177 m2 

5115 » 

I Kustaonus mk 

96 157,92 
3G 398,35 
1f) 952,93 

197 744,04 
1 420 789,91 

99 278,21 
9-13 451,26 

193,63 
33 371,37 
2 004, 0 
1 46, 5 

35 467,47 
5 586,83 
1401,71 
1542, 5 

17 749,42 

Pn.ljous vv. 
1962-1963 

13 441 ma 
8 758 ~ 

81 902 3 

1432 211 >) 

801 4 " 
526 904 >) 

3 897 >) 

2192 m 2 

5115 » 

315 m3 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Tyoaikaisia ma
joitusrakennuk ia taydennettiin. 

./ yvaskyldn- uolahden radan muutostyo 

J yvaskylan-Suolahden 40. 6 km:n pituisen
rataosan liike1metekniJ I isesti epaedullisten nousu
ja kaarresuhteiden muuttamise ta vasta.amaan 
siihen liittyvien ratojen rakentamisessa kaytetty
ja teknillisia maarii.yksia anto.i valtioneuvosto ra
kentamispaatok en 20.paivana maaliskuuta 1958 
ja myonsi tyollisyysvaroja II. paivana syy kuuta 
1958, jolloin rakentami tyot aloitettiin sama.n 
vuoden syy kuussa. 

Vuoden 1963 a ikana ovat muutostyon paaasial
Jisimmat tyot olleet silta- ja kiskotustyot sek a 
Kangasvuoren tunnelin vahvistaminen. 
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Varojen kaytto 

T/ arsinaiset miiariirahat 

Siirtynyt vuodelta 1962 19 Pl. 1:25 349 776.3 2 

l\'Iyonnetty vuodelle 1963 19 Pl. 1:21 2 000 OOO.oo 

Kaytetty vuonna 1963 

Siirtyy vuodelle 1964 

Tyolnii 

Pengerrystyot 

2 349 776.3 2 

2 300 041. &8 

49 734.7 4 

Rata-alueen raivausta .. . ....... 0 •• o • • •••••• • •••• o • • 

Laskuojien kaivua . . .. .. .... . . o •••••••••••••• • •••• 

Maata, ojista penkereeseen ........ . .......... . .. . o •• 

Maata ojista ivuun ............... . . . ........... o •• 

Maata rataleikkauksista pcnkereeseen .. . .... . ....... . 
Maata rataleikkauksista sivmm ... . ... . ...... 0 •••• 0 •• 

Lisamaata penkereeseen . .. . . . ................... 0 •• 

Sivu- ja laskuojien loubintaa ............ . ... 0 •••• 0 •• 

Rataleikkauksien louhintaa ja soramnn.ria ...... . .. 0 •• 

Penkereen alustan vahvista.mista ............. . . 0 •••• 

Tuki- ja kcilamuuria .. . .. . .. . . . . . . . 0 • • • • 0 •• • • 0 ••••• 

Kiviverhousta ............ . .. . . . . ... 0 • 0 • 0 ••••••• • • 

Multa-, turve- ja ora verhousta .. . . . ...... 0 ••••• • •• • 

Salaojaa . ... . ...................... 0. 0 • ••• 0 •••••• 

Kiviheitoketta ... . . . ............. . .. . . . .... . .. . .. . 

Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta . . ..................... . 
Raid~~-or~~ normaaliradan jtmilla . . . ................ . 
Sepelomtla ...................... o •••• • •••••••••• • 

P a ally s r a ken n e . Paa- ja ivuraidetta 
kiskotettiin yhteensa 3. 4 o 8 km. Paaraidetta nos
tettiin ja tuettiin seka sepeloitiin 2. 3 km matkall a 
ja sorastettiin 0. km matkalla. Vanhaa 25 kg/m 
ki kotusta purettiin n 1. 7 5 km. amoin purettiin 
tmm6lin etelii.suulle johtava valiaikainen tyo
raide. 

Tunnel i. Kangasvuoren ttmnelin vahvistus
toita jatkettiin kertomusvuoden aikana osaksi 
omana ja osaksi yksityisen urakoitsijan tyona. 
Tunneliin asennettiin valaistus- ja voimajohto
kaapelit seka pi torasiat ja valopisteet. Lisaksi 
suoritettiin tunnelin pobjan viemarointia asenta
mall a tarvittavat putket ja rakent.amalla tarki 
tuskaivot. 

Snoritetut tyot 

Pen gerry sty 6 t. P ngenystoita on suo 
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1963 seka 
rakennustoiden alkamis sta lul;:ien seuraava ti: 

v. 1963 

Paljous 

1791 m3 

2 271 ~ 
4 742 ~ 

23 227 )) 
16 883 I) 

116 " 
663 m2 

12 126 & 

1 651 Dl 

368 m3 

8 885 & 

3 586 ~ 
5 803 & 

J Ku tannus mk 

955,46 
13 742,88 

21 03-!,19 
12 205,90 
75 820,55 
45 568,22 

857,2 
1588,58 
1 658,7-! 
6 862,62 

21129,60 
20 623,05 
41137,37 

977,52 

31210,13 
7 990,89 

23 438,95 

Paljous vv . 
195 - 1963 

16 557 m3 

12 723 • 
58 013 • 

3 8 506 • 
193 831 » 
679 435 • 

174 • 
-!6 993 I) 

1150 » 
4 764m2 

71673 » 
5 855 m 

572 m3 

-!9 532 • 
26 822 • 

111 197 • 

S i 11 a t. Kuusankosken ratasillan rakennus
tyot pl I 340 + 10 m saatiin paatokseen. Silta on 
60 m jannemittainen ristikkosilta + 26 m janne 
rnittainen hitsattu levysilta. Kuusankosken van
han sillan plll'kamistyot aloitettiin. Paalulle 74 + 
00 valmistui Huhtasuon terasbetoninen 5. 7 5 X 

6. o o m aulilioinen alikul.kutunneli . Yksityisen 
m·akoitsijan toimesta valmistui uuden radan paa
lulle 49 + 6. o o m Vaajakoskentien 10. 3 o vapaa
aukkoinen kehasilta ja vanhan radan kilornetrille 
378 + 948 rn saman tien vanhan ylikulkusillan 
levitystyo, jannernitat 7. o s + 9. s + 7. 9 8 m. 

T i e t j a t as oris t e i 1 y t. Vihtavuoren 
liikennepaikan tul.o- ja kuormausalueen tie~ val
mistuivat. Vaajako kentien siltapenkereet raken-



nettiiu yhdessa Jyvii. kyliin kaupungin kanssa. 
Kertomusvuonna valmistui 5 tasoristeilya. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Kertomusvuon · 
na ral<ennettiin laituri- ja ulkorakennukset Kuu
aan liikennepaikalle. 

K i i n tea t 1 a i t t e e t. Kuusaan valmistui 
hcnkilolaituri. 

J iim11iinkosken-J yviiskyli:in ra1dat ierakennus 

Jam ankosken-Jp·askylan 53.2 km pituisen 
radan rakentamisesta siiii.dettiin I:>. 1. 1961 anne
tulia lailla ja valtioneuvosto vahvisti radan suun
nan 8. 11. 1962 ja vapautti mii.arii.rahan tii.yden
ny tutkimusten suorittamiseksi. Joulnkuun 12. 
paivana 1963 vapautettiin mii.araraha widen al
lruunsaattamiseksi rataosalla Jyvaskyli.i.- i.i.y
natsalo, mutta varsinaisiin rakennustoihin paa y 
jai jnuri vuoden vaihtee een. 

Vuoden 1963 piiaasialli immat tyot ovat olleet 
taydennystutkimusten toimittaminen paapainon 
ollessa rataosalla Jyva kyla-Saynii.tsalo, jossa 
joulukuun kuluessa suoritettiin mit.taus- ja paa
lutustoita. 

Varojen kaytto 

17 arsinaiset miiiirdrahat 

Siirtynyt vuodelta 1962 19 Pl. 1:25 
Kaytetty vuonna 1963 
Siirtyy vuodelle 1964 

985 195.7 2 

153 130.0 2 

832 065.7 0 
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Vuodelle 1963 myonnettya ehdollista maara
rahaa 500 000 mk, 19 Pl. I:2l, ei vahvistettu. 

Rautatierakennukset 

Edusktmnan lausuttua 22 pii.ivii.nii. maaliskuuta 
1963 toivomuksen Juankosken- Luikonlahden 
rautatien rakentam.isesta myonsi valtioneuvosto 
tyollisyysvaroista maararahan ratasuunnan tut.
kimustoita varten. 

Vuonna 1963 on ratasuunnalla suoritettu ilma
valokuvaus, piirretty radan kartta ja tehty alus
tava profiili. 

Varojcn kaytto 

Tyi.illisyysvarat 

::viyonnetty vuodelle 1963 19 Pl. \T1 
Kaytetty vuonna 1963 

Jaannos 

25 OOO.oo 
25 OOO. oo 

Muita rautatietutkimuksia ei suoritettu. 

Yuonna 1963 kiiynnissa olleisiin rau"auie- ja 
ratarakeru1uksiin niiden aloittamisesta alkaen 
vuosittain ja yhteensii kaytetyt rahamii.arat sa
moin lruin niihin ja rautatierakennuksiin vuonna 
1963 kaytetyt varat ilmenevat seuraavasta taulu
kosta. 



Vuosi Suolahden- Joensuun- Jyviiskyliin- Kaulirannan- Luumiien- Tampereen- ]>arikkalan- Jiimsankosken-
Haapajiirven Ilomantsin Suolahden Kolar in Lappeenrannan Parkanon- Onkamon Jyviiskyliin 
rautatierakennus rautatierakennus radanmuutostyo rautatierakennus rautatlerakennus Seiniijoen rautatierakennus ra.utatierakennus 

rau tatierakenu us 
! 

1934-381 16 013,82 I 
1939 100 815,76 
1940 63 338,69 
1941 50 275,73 
1942 63 489,28 
1943 63 336,37 
1944 40 501,36 
1945 51899,15 
1946 111954,85 
1947 85 297,66 
1948 154 283,20 
1949 1 326 139,04 170 209,47 
1950 2 286 507,16 1 718 938,00 
1951 2 672 747,17 842 557,33 
1952 2 500 092,22 66 388,91 
1953 8 053 568,52 1 598 580,74 
1954 12 167 880,78 3 852 753,01 
1955 10 196 825,63 2 627 727,01 
1956 7 854 650,52 2112 884,69 
1957 8 938 442,97 2 754 085,21 
1958 7 615 427,91 3 242 095,78 423 221,02 
1959 6 557 928,10 806 770,13 3 032 202,65 3 413,05 
1960 6 228 813,12 582 007,32 4 690117,21 4541177,71 1487 920,07 
1961 3 264 559,62 1 015 959,38 7 293 334,54 7 724 435,39 5 502 604,29 654 123,55 
1962 3 519 345,58 1 236 373,06 5 754 568,36 6178170,62 4 356 221,80 1 742 607,98 2 476 713,36 
1963 1 034 672,49 574011,71 2 300 041,58 5 211454,29 1 253 387,39 6 658 299,55 4 973 257,81 153 130,02 

Yhteensa I 85 018 806,70 I 23 201 351,75 I 23 493 485,36 I 23 658 651,06 I 12 600 133,55 I 9 055 031 ,08 I 7 449 971,17 I 153130,02 

Vuonna 1963 on kiiytetty liaakai 

Kontiomaen- Taivalkosken rautatierakennus .. . . . .......... . 
Labden-Loviisan radan muutostyo ..... . .... . . ... . . ....... . 
Pyhasalmen kaivosrata .... . . . ............. . .......... . ... . 

Yhteenaii vuonna 19G8 

Rautatie- ja ratarakennukset 184 695 075.10 
l{autatietutkimukset . . . . . . 25 000.00 

1 609.50 
522.67 

12 382.24 



33 

IV. KULJETUSKALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET 

K uli etU8kalU8to 

Dieselvetureita valmistui kertomusvuonna 
kotimaisilta tehtailta yhteensa 22 kpl, joista 10 
kpl Hr 12-sarjan ja 6 kpl Hr 13-sarjan dieselsah
koista. linjaveturia seka 6 kpl Vv 16-sarjan diesel
jarjestelyveturia. Itavaltalaiselta toiminimelta 
Jenbacher Werke AG:lta vuokrattuna ollut diesel
vaihtoveturin vuokraus jatkui koko vuoden. Kun 
kertomusvuoden aikana ei hylatty yhtaan moot
toriveturia, oli niiden lukumaii.ra edella olevat 
lisaykset huomioonottaen 201 ( + 1 vuokraveturi), 
vastaavien lukujen ollessa vuoden 1962 lopussa 
183 + 1 vuokraveturi. 

l\Ioottorivatmujen lukumaarassa ei tapahtunut 
muutoksia. Vuoden lopussa niita oli 23 kpl, kuten 
edellisenkin vuoden lopussa. 

Keveita moottorivaunuja (kiskobusseja) val
mistui kertomusvuonna 1 kpl. Koska niita ei by
latty kertomusvuoden aikana yhtaan kappaletta, 
oli niiden lukumaarii. vuoden lopussa 209 kpl 
(vuoden 1962 lopussa 208 kpl). 

Hoyryvetm-eiden lukumaii.ri:i.s a ei tapahtunut 
kertomusvuoden aikana muutoksia, joten niiden 
hikumaara oli vuoden lopussa 639 kpl eli sama 
kuin vuoden 1962 lopussa. 

Vaunuja valmistui vuoden aikana seuraavat 
maarat: kiskoauton liitevaunuja, jotka ovat 2 lk:n 
matkustajavatmuja, sarjaa Eiab 2 h-pl, kiskoauton 
liitevaunuja, joissa on konduktoori- ja posti
osasto, sarjaa FPoan 2 kpl, samoja vaunuja sarjaa 
PFoab 2 kpl, jotka ovat Posti- ja lennatinlaitok
sen vaunuja, vankivaunuja sarjaa Not 6 kpl, 
katettuja tavaravaunuja, joissa on katto ja sivu
seinat avattavia, sarjaa Gks 24 kpl, avonaisia 
tavaravaunuja sarjaa Hkk 934 kpl ja sarjaa Ob 
106 kpl. Lisaksi valmistui sii.iliovaunuja Typpi 
Oy:Ue sarjaa Sti 13 kpl, Neste Oy:lle sarjaa ne 
4 kpl, Finnish Chemicals Oy:lle sarjaa fc 10 kpl, 
AGA Oy:lle arjaa ag 1 kpl, Kamex Oy:lle sarjaa 

so 1 kpl. 

Vuoden aikana poi tettiin liikenteesta henkili:i
vaunuja 25 kpl, katettuja tavaravatmuja 216 kpl, 
avonaisia tavaravaunuja 647 kpl, virkatarve
vaunuja 126 kpl seka vieraita vatmuja 5 kpl. 
Kertomusvuoden lopussa oli henkilovaunuja 
1 472 kpl, joista virkatarvekaytossa 189 kpl, 
tavaravaunuja 27 407 kpl, joista katettuja 9 418 
kpl, avonaisia 14 195 kpl ja viJ:katarvevaunuja 
3 794 kpl seka vieraita vaunuja 1 011 kpl, joista 
henkilovaunuja 129 kpl ja tavaravaunuja 882 kpl. 

5 122-65 

M oottorivetureita ia moottorivaunttja seka niiden 
rakenteen kehitt.i.imista koskevat tyot 

Jo useamman vuoden jatkunut uuden diesel
vetovoimakaluston hankinta muodostui myos 
kertomusvuonna huomattavan laajaksi ja aiheutti 
nytkin paaosan moottorivetureita ja -vaunuja 
koskevista toista. l\:Ierkittavii. osa kyseisista teh
tavista koostui rakenteilla olevan mocttoroidun 
kaluston tyon ja tarveaineiden tarkastullsista 
seka valmistuneiden veturien ja vaunujen va -
taanottokoeajoista luovutusbarkastuksi.necn. 
Koeajat vaativat tavallista enemman aikaa siita. 
syysta, etta. uusien veturityyppien, Hrl3- ja Sv12-
veturien, valmistus oli juuri alkamassa. 

Kaluston osarakenteiden, kuten aluskehysten, 
korien, telien ja pyorii.kertojen tarkastukset suori
tettiin paaasiassa Lentokonetehtaalla ja Loko
molla. Vaativia yksityisiii. rakenne-elimia, kuten 
jousia, hammaspyoriii. ja telinrunkoja tarkastet 
tiin taman obelia mm Fiskars Oy:n ja Valmet 
Oy:n Rautpohjan tehtailla. Niinikaan tarkastus
toimintaan kuului Vv16- ja Sv12-veturien die el
moottorien sekii. Hr12-veturien dieselgeneraatto
riryhmien ja Hr13-vetm·ien dieselmoottorien koe
kaytto ja tarkastus Tampella Oy:llii. ja Dm7-
vaunujen varakoneiksi tilattujen dieselmoottorien 
koekaytto Valmet Oy:n Linnavuoren tehtaassa. 

Kertomusvuonna tilattiin Valmet Oy:n Lento
konetehtaalta ja Lokomo Oy:lta kummaltakin 
6 kpl 1 400 hv tehoisia, Voith L 216 rs-vaihteis
tolla ja 2-akselisilla teleilla varustettuja Sv 12-
dieselsekajunavetureita sekii. 6 kpl 1 400 hv tehoi
sia, Voith L 216 rs-vaihteistolla ja 2-akselisilla 
teleilla varustettuja Sr12-dieselsekajunavetureita. 
- r12- ja v12-veturit ovat keskenaan toistensa 
kaltaisia lukuunottamatta sita, etta Sr12-veturit 
on varustettu hoyrykehittimella matkustaja.vau
nujen lammitysta varten. Tasta johtuen Srl2-
veturit ovat myos v12-vetureita hiukan ra -
kaampia. Vetureiden tilausta edelsi tarjouspyyn
ni:iissii. esitettyjen tek.nillisten vaatimusten maii.
rittely sekii. saatujen tarjousten teknillisen osan 
arvostelu hankintasopimusten olmimista. va.rten. 

Kotimaisten veturitehtaiden ja toiminemen 
Societe Generale de Constructions Electrique & 
Mecaniques Alsthom kanssa kii.ytiin I>euvotteluja 
ensimmaisten Hrl3-vetm· iden koeajoilla hii.irioita 
aiheuttaneiden rakenneseikkojen korjaamiseksi 
ja sittemmin veturien kayti:issa esilletulleider 
puut~iden poistamiseksi. Valmet Oy:n Lentokone
tehtaan kans a kii.ytiin eraitii neuvotteluja 3-
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vaunuisten dieselmoottorijunien suunnittelun jat
kuessa kulloinkin ajankohtaisiksi tulleiden teknil
listen yksityiskohtien rakenteen maaraamiseJ{Si. 
Yalittomasti suunnitteluun kuuluvista tehtavistii. 
on niinikaan mainittava osallistuminen sahko
moottorikayttoisten paikallisl i ikennemoottori
junien rakenteen alustavaan selvittelyyn. 

Ennen kertomusvuotta liikenteeseen saadussa 
moottoroidussa liikkuvassa kalustossa kaytto
kokemusten perusteella aibeellisiksi todettujen 
rakennemuutosten suunnittelu kohdistui lahinna 
Vv15- ja Vv16-vetureihin, mutta sen lisaksi har
vemmissa tapauksissa myos Dm6- ja Dm7-moot
torivaunuihin ja niiden lii.tevaunuihin. Taman 
suunnittelutyon muodostlvat osaksi kalustoa 
valmistanelden tehtaiden kanssa kaydyt neuvot
telut, osaksi rautateiden omille konepajoille anne
tut kirjalliset ohjeet. Osaksi nama rakennemuu
tokset olivat veturien tolminnan kannalta valtta
mattomia, toisaalta veturien seka Dm6- ja Dm7-
moottorivaunujen huollon ja kayton yksinker
taistamiseksi oli valttamatonta toteuttaa eraita 
rakenneyksityiskohtia koskevia. muutoksia, jolta 
asianomaisen kaluston valmistumisvaiheessa ei 
viela ehditty ottaa huomioon. Taman lisaksi 
annettiin lukui ia lyhyempia ohjeita kaluston 
kayttohenkilokunnalle ennenkaikkea Vr 11-, 
Vvl5-, Vvl6- ja Hr12-veturien koneistojen kor
jausta ja huoltoa koskevlssa yksityistapauksissa 

R oyryvetureita fa yleisii:i koneteknillisia laitteita 
seki:i niiden rakenteen parantamista koskevat suun
nittelutyot. 

Varsinaiset hoyryvetureita koskevat rakenne
muutokset supistuivat kertomusvuonna muuta
miin valmistusta ja korjausta helpottaviin piirus
'lU ten taydentamiseen. Vetureihin liittyvana 
tyona aloitettiin laajasuuntainen hoyryvetureihin 
kuuluvien valukappaleiden luettelointi veturi
sarjoittain lahinna valumallivarastoja varten. 
Tii.IIOin selvitetti in, mitldt valumallit vastaavat 
nykyaan kaytossa olevia tal varastoitavien vetu
rien rakenteita, jotta vanhentuneet valumallit 
voitaisiin poistaa kaytosta. 

Paaasiallinen huomio oli ku.itenkin edelleen 
kiinnitetty uuden terasrunkoisen liikkuvan ka
luston mittausvaunun suunnitteluun. Tyo- ja 
kokoonpanopiiru tuksia valmistui 26 kpl, jonka 
lisaksi suoritettiin tarpeellisiksi havaittuja muu
toksia aikaisemmin tehtyihin piirustuksiin. Lisii.k
:;i on laadit.tava joukko muutospiirustuksia, joista 
eras osa aiheutuu siita, etta eduskunta hyvaksyi 
rautateiden sahkoistamissuunnitelman. Uuden-

tyyppisen vetovoimakaluston vastainen kayt
tOonotto johtaa siihen, etta myos mittausvau
nussa tarvitaan runsaasti uusia laitteita. Taman 
vuoksi tehtiin viela opintomatka Tukholmaan, 
jo sa tutustuttiin Ruotsin rautateiden uuteen 
mittausvaunuun. Paahuomio kiinnitettiin nimen
omaan sahkovetovoimakaluston mittauksissa 
kaytettaviin laitteisiin, jotta rakenteilla olevassa 
mittausvaunussamme voitaisiin viela mahdolli
suuksien mukaan varata naita varten tarvittavat 
tilat . .Joitakin sahkoistyksen kayttoonoton ai
heuttamia tyopiirustuksia ehdittiin laatia jo 
kertomusvuonna. Tallaisia olivat esim. vaunun 
katolla, ajojohtimen tarkkailemista varten ra
kennettavien tahystyskupujen piirustukset. 

Toisen huomattavan tyosaran muodostivat 
mittausmatkat vanhalla mittausvaunulla A 24. 
Etenkin mittausmatkojen valmistelutyot ja 
tulosten selvittely seka lopnlliseen vertailukel
poiseen ln.mtoon saattaminen sitoivat huomatta
vasti tyovoimaa. N iinpa tutkittiin kaikki kulloin
kin kyseeseen tulevien rataosuuksien profiili
piirrokset ja laadittiin panoraamaprofiilikaavio 
vetovoimapoydan yhteyteen, jotta mittauksen 
yhteydessa voitaisiin etukateen todeta radalla 
kulloinkin esiintyvat nousut ja laskut seka ase
mat. Rataprofiilipiirroksia on myos kaytetty 
hyvii.ksi vetovoimapoydalla saatuja kayrastoja 
vertailtaessa. 

Kertomusvuonna tehtiin 14 mittausmatkaa. 
joista kertyi kaikkiaan 2 000 mittauskilometria. 
Paaosan muodostivat ranskalaisen Alsthom-vetu
ritehtaan rakentaman Hrl3-vetw·in n:o 2 302 
vetovoima-, teho-, kiihtyvyys- ja energiankulu
tusmittaukset. Vertailun vuoksi suoritettiin vas
t.aavia mittauksia myos Hrl2-veturilla n:o 2 232. 
Edelleen mitattiin Hk- ja Hkk-tavaravaunujen 
levyjousien jannityksia eri kohdissa vaunun no
peuden ja kuormituksen funktiona. Kyseinen 
mittaus liittyi eraaseen diplomityohon tulosten 
jaadessa silti VR:n kayttOon. Samoin suoritettiin 
Mikkelissa puutavaran kyllii.styslaitokseUa kyllas
tyssylinterin koeponnistuksen yhteydessa mah
dollista paineenkoroitusta silmallapitaen paadyn 
jannitysmittaus. Se osoitti laskemalla saadut tu
lokset paikkansa pitaviksi, joten avattavaa paa
tya on vahvistettava ennenkuin kayttOpainetta 
voidaan kohottaa. 

Tutkimuksia liikkuvan kaluston kulusta kaar
teissa jatkettiin nk. Vogel'in ja Heumann'in 
menetelmien mukaan, jotta saataisiin rataosastoa 
varten varmat perusteet raiteen levityksen muut
tamiseen. Kaarretutkimus sai viela lisaviriketta 
Hameenlinnassa sattuneesta junavauriosta, jossa 



kiitojuna suistui kiskoilta YV 54-200-vaiht en 
muodostamassa valisuorattomassa S-kaarteessa. 
Taman takia ryhdyttiin tutkimaan tarvittavan 
vii.lisuoran minimipituuksia eri vaunuyhdistel 
milla seka vaununpaiden sivuttaisliikkeita S
kaarteissa. Talloin ilmeni, etta etenkin uuden 
1·akenteilla olevan moottorijunan kulussa vauntul 
ke kuspuskin-vetokytkimen liikevaran johdosta 
ulisi esiintymaan vaikeuksia. Taman vuoksi kyt

kimon kaantymiskulmaa suurennettiin 25 % :lla 
arvoon ± 15°. 

Paineastiatoista mainittakoon Mlkkelin kylla -
tyslaitoksen puutavaran kyllastyssylinterin lu 
juu Ia kujen uusiminen. Tarkoituksena oli koroit
taa nykyinen kayttopaine 8 kpfom 2 paineeseen 
12 kp/cm2 • Pitkalliset tutkimukset, joissa kay
tettiin hyvii.ksi myo ruotsalaisia ja saksalai ·ia 
kaavoja ja maarii.yksia, osoittivat kuitenkin, ettei 
painetta voitu koroittaa, ellei eraita rakenneosia 
vahvistettaisi ja lierion hitsaussaumoja rontgen
kuvattaisi seka filmeista mahdol1isesti ilmenevia 
hitsausvirheita korjattaisi. amaan tulokseen 
paadyttiin myos jannitysmittauksella, kuten 
edella mainittiin. Ed lleen jatkettiin VR:n kay
tossa olevien vanhojen kiinteiden paineilmasai
lioiden ja eraan lii.mmityskattilan asiapapereiden 
paineastia-asetuksen edellyttamii.an kuntoon 
saattamista suorittamalla kyseisten paineastioi
den lujuuslaskut. 

Tyojarjestyksen mukaisesti suoritettiin viela 
uusiin moottorivetureiliin tuleYien, jarrujarjes
telmiian kuuluvien paineilmasailioiden rakenne
tarkastukset ja vesipainekokeet valmistajaieh
tailla Tfl.mpereeUa. 

Edelleen annettiin hankintatoimistoile lukuisia 
liikkuvan kaluston varaosien, raaka- ym. tarve
aineiden hankintoihin liittyvia teknillisiii lausu'1-
toja ja tilausvalmisteluja. Lisaksi laadittiin Mos
kovassa ja Helsingissa kaytyjen neuvottelujen 
yhteydessii. teknilli et toimitusehdot vatmujen 
yhtenaisia teraspyoria, akseleita ja pyoranren
kaita varten. Naiden perusteella uoritettiin. 
yhteniii ten teraspyorien ja pyoranrenkaiden koe
tilaus seka akselien joukkotilaus Neuvostoliitosta. 
Puolasta aikaisemmin tilattujen akselien tarkas
tustoiminnan jarjestamiseksi, akselien pintavi
koja koskevien seikkojen selvittamiseksi ja akse
lien va taanottoa varten suoritettiin kaksi virka
matkaa Puolaan. 

Vaunufa fa niiden rakenteen pararita1m"sta koskevat 
suunnittel·utyot 

Henkilovaunujen osalta jatkettiin vuoden 1962 
ty6tii Suomessa rakennettavien terasrakenteisten 
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matkustajavaunujen hyvaksi. Naita vaunuja 
alettiin rakentaa Pasilan konepajassa Saksasta 
o tettujen piirustusten mukaan. Piirustuksiin 
jouduttiin kuitenkin tekemii.an paljon kokemuk
sen tarpeellisiksi osoittamia muutoksia. Vaunujen 
rakentamisen edistyessa jatkettiin rakennemuu
tosten suunnittelua koko kertomusvuoden ajan. 
Naiden matkustajavaunujen, sarjaa Eit, osastojen 
koossa otettiin huomioon rautatiehallituksen 
paatos, jonka mukaan noin 75 % paikoista tulee 
tupakoimattomille ja noin 25 % tupakoiville. 
Istuimet paiitettiin tehda kulkusuuntaan kaan
nettaviksi, niin kuin aikaisemmissa teriisraken
tei is a vaunuissakin on. Terasrakenteisista kah
vila- ja makuuvaunuista tehtiin ehdotuspiirustus 
ja kiisiteltiin vaunujen hankintaan liittyvia kysy
myksia. Tiissa mielessa otettiin myos osaa makuu
vaunujen hankintaa tutkivan toimikunnan ty6-
h6n. Ikkunakysymyksessa otettiin osaa Pohjois
maisen Rautatieseuran tutkimusvaliokunnan 
ty6h6n. Edelleen kaytiin neuvotteluja vaunu
valaistusgeneraattorien kayttolaitteista ja tut
kittiin niiden sovitusta matkustajavaunuihin. 

Erikoishenkil6vaunujen osalta jatkettiin presi
dentin virkavaunun, N:o 30 ja piiajohtajan virka
vatmun, N:o 90, kulkuominaisuuksien paranta
mista tarko.ittavaa edellisen vuoden ty6tii, jolloin 
todettiin mahdo1liseksi lwrvata kyseisten vaunu
jen telit 7 toisilla, ns. Mi.inchen-Kassel-eli 
Wegmann & Co-teleillii. VR:n ylilaakarin virka
vaunun, N:o 92, kulkuominaisuuksia pyrittiin 
parantamaan sutumittelemalla vaunun A7-teliin 
uusi jousitus, isktmvai=entajien sijoitus ja kes
ki6n kumieristys. 

Katettujen tavaravatmujen osalta oli jo edelli
sena vuonna pantu alkuun uuden vaunun, arja 
Gbk, suunnittelu, mikii jatkui koko kertomus
vuoden ajan. Ptthtaaksipiirtamista lukuunotta
matta tyo saatiin niin valmiiksi, etta vaunuja 
voitiin jo tilata. Todettakoon, etta vaunujen 
aluskehys on piiapiirteiltaan sama kuin Hkk-sar
jan avovatmuissa, joten sen pituudeksi puskimi
neen tulee 12 000 mm ja akselivaliksi 6 600 mm. 
Vaununkorin mitoista rnainittakoon tilavuus noin 
77 m 3 , lattiapinta-ala noin 30.4 m 2, oviaukon 
leveys 3 250 mm ja oviaukon korkeus 2 437 mm. 
Kateaineeksi seiniin ja lattiaan suunniteltiin 
aikaisemmin kiiytetyn laudan sijasta muovipin
taista vaneria. Uu i siirtoseinii- ja siirtokatto
vatmu, sarja Gks, saatiin suunnitelluksi valmiiksi. 
Naita vaunuja rakennettiin Pasilan konepajas a 
kertomusvuoden lopulla siten, etta t.oisissa siirto
seinat olivat terasta ja t.oisissa kevytmet.allia. 
Saadnn kokcmuksen mukaan vali.ttiin lopuksi 
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siirtoseinien aineeksi kevytmetalli. Kokemus 
johti edelleen rakenteellisiin muutoksiin. Esim. 
vaunujen tiiveytta jouduttiin tarkistamaan, mika 
tyo jatkui yli vuoden vaihteen. Mainittakoon, 
etta myos Gks-vaunujen aluskehys on paapiir
teissii.ii.n Hkk-vaunun aluskehykscn kaltainen eli 
sen pituus puskimineen on 12 000 rom ja akselivali 
6 600 rom. Vaunujen tilavuus on 63m3 ja lattia
pinta-ala 28. 3m2 • Kantavuus teriisseinii.Jsissii. vau
nuissa on 24. 5 tonnia ja kevytmetalliseinaisissa 
26 tonnia. Vapaan seiniiaukon leveys on 4 910 mm 
ja korkeus 2 200 rom sekii. kattoaukon pituus 
5 020 mm ja leveys 2 580 rom. Jiiahdytysvaunu
jen hankinnan valmistelu jatkui edellisena vuonna 
tehtyjen maii.reiden ja saatujen tarjousten poh
jalta. Muiden, vanhempien katettujen tavara
vaunujen osuus tyosta oli vahaisempaa. 

Korkealaitaisten avonaisten tavaravatmujen 
osalta jouduttiin ldisittelemaan uusien, 2-akse
listen kaatovaunujen hankintaan liittyvia kysy
myksia. Maariteltiin, etta vaunua purettaessa sen 
kaatokoria on voitava kallistaa ja sivuluukkuja 
aukaista hydraulisesti myos sellaisilla purkaus
paikoilla, joissa ei ole saatavissa sahkovoimaa. 
Tarkoitukseen sopivaksi katsottiin jiirjestelma, 
jossa paineenalainen typpikaasu antaa voiman 
hydraulisesti toimi valle nostoliikekoneistolle. 
Tassa jarjestelmassii pyorakerrasta vo.iman saava 
oljypumppu oljyn ja kaasun tilavuussuhdetta 
muuttamalla lataa purkamisessa tarvittavan 
energian noin 11 km matkalla paineenala.isiin 
typpipulloihin. Hatatilassa voidaan koneistoa 
kii.yttaa myos kasinestepumpulla. Varsinainen 
suunnittelutyo annettiin Oy Suomen Autoteolli
suus Ab:lle, joka sai valmistettavakseen 100 kpl 
vaunuja Pasilan konepajan alihankkijana ja 
saksalaiselle toiminemelle, Gebruder Crede:lle, 
joka sai valmistettavakseen 25 kpl vaunuja. Suo
messa valmistettaviin vaunuihin tekee aluske
hykset VR:n Pasilan konepaja. Naiden Ka-sarjan 
vaunujen valmistuminen siirtyi seuraavan vuoden 
puolelle. Nyt valmistettavien vaunujen piirus
tuksia voidaan myohemmin kayttiiii vaunujen 
valmistukseen VR:n omissa konepajoissa. Aikai
semmin tilattujen korkealaitaisten, malminkulje
tusta varten tarkoitettujen kaatovaunujen, sarja 
Orne, hankintaa valmisteltiin. Nama kahdella 
hydraulisesti kaadettavalla kaukalolla varustetut 
4-akseliset vaunut on tosin suunnitellut Insinoori
toimisto Saalasti, mutta hankinnan valmistelu ja 
valvonta aiheutti ku.itenk.in huomattavast.i tyota. 
Es.imerkiksi jo kii.ytossa olleiden vaunujen kauka
loiden lommoontumiseen ja siita johtuvaan vuo
toon laidan ja kaukalon valista jouduttiin kiinnit-

tamaiin huomiota. Tassa vaunujen ryhmiissa mai
nittakoon edelleen viidellii. avonaisella kaq_kalolla 
varustettavat malminkuljetusvaunut, sarja Omk, 
joiden kaukalot voidaan kaataa ja nostaa pystyyn 
painovoiman avulla. Vaunujen suunnittelu jatkui 
yli vuoden vaihteen. Kaukaloiden tilavuudeksi 
suunniteltiin 4. 4m3 . Teleinii. kaytetaii.n muissakin 
4-akselisissa vaunuissa kaytettyja K14- ja Kl4 
kj-teleja. Salekatolla varustetun kaatovaunun 
hankintaa harkittiin, mutta siita luovuttiin, ko ka 
arveltiin, etteivat salekatot tule oloissamme me
nestymaiin. Vanhempiin korkealaitaisiin avo
vaunuihin sarja Mas ja itsetyhjentavii.iin biekka
vaunuun, sarja Ma, jouduttiin suunnittelemaan 
pienia aluskehyksen vahvistuksia. 

Avotavaravaunujen osalta 4-akselisen vaunun, 
sarja Ob, pii.ii.tya muutettiin, jotta paatypylviiat 
voitaisiin lukita paikoilleen. Kun 2-akselisissa 
Hkk-sarjan vaunuissa oli havaittu eraita puut
teita, joudnttiin sen joidenkin osien rakonnetta 
parantamaan. Siten esim. piiadyn rakennetta 
muutettiin kuormapeitteen kiinnitysmahdolli
suuden aikaansaamisel{si. Autojen kuljetusta 
varten oli jo edellisena vuotena tutkittu kaksi
kerroksisten autonkuljetusvaunujen hankintaa. 
Kertomusvuonna kuitenkin todettiin, ettei auto
kantamme sellaisia toistaiseksi vaadi, vaan alet
tiin laatia Hkk-vaunuihin asennettavia autojen
kuljetuslaitteita. Eriklistyyppisten 2-akselisten 
avovaunujen osalta kii.siteltiin suursailioiden kul
jetusvaunun sailioiden kippilaitteita koskevia 
suunnitelmia. 

Nesteiden, kaasujen ja hienojakoisten aineiden 
kuljetukseen tarkoitettujen tavaravaunujen 
osalta laadittiin piirustuksia ja annettiin lukui
sasti rakennusohjeita kirjeitse. Ohjeet koskivat 
seka valtionrautatieden omia etta yksityisten 
toiminimien sailiovaunujen rakentamista ja nii
den rakenteiden muuttamista. Suunnittelutyosta 
saivat osansa 2-akseliset, tilavuudeltaan 16 m 3 

kloorinkuljetusvaunut, sarja Sfe, 2- ja 3-akseli et, 
tilavuudeltaan 40 m 3 nestekaasun kuljetusvau
nut, sarja Sne, 4-akseliset, tilavuudeltaan 50 m 3 

typpiliuosvaunut, sarja Sti ja 4-akseliset, tila
vuudeltaan 27 m 3 rikkihaponkuljetusvaunut, 
sarja Sri. Naiden vatmujen suunnittelu, joka oli 
osittain yksityisesti laadittujen piirustusten tar
kastusta, saatiin loppuun suoritetuksi kertomus
vuoden kuluessa. 

Yleisista vaunujen smmnitteluun liittyvista 
asioista mainittakoon, etta edellii.mainittu uusi 
vaunusto suunniteltiin automaattikytkinten 
kayttoon sopivaksi. Yleisesti kii.ytetyista vaunu
jcn eri osista laadittiin piirustuksia ja vaunujen 



suunrtittelun yhteydessa ka .. aiteltiin varaoaien ja 
raaka-aineiden hankintaan liittyvia teknillisia 
kysymyksia. Koska uusissa vetureissa ei ole liim
mityskattilaa, tutkittiin erityisen lammitysvau
nun tekemista vanhoista vaunuista. Tarkoituk-

en valittiin 4-akselinen konduktoorivaunu, joka 
suunniteltiin koevaunuksi. Pobjoismaisen Rauta
tie euran tutkimusvaliokunnan puitteissa tutl<it
ti in edellamainitun ikkunakysymykaen lisaksi 

rikoistavaravaunuja koskevia asioita. 
Yleisempiia laatua vaunujaoston toistii vaati 

huomattavasti aikaa erikoiskuljetusten kuljetus· 
Iupien kiisittely ja lupiin lii'·.tyvien piirustusten 
laadinta. Uu i piirustus laadittiin liikJ...<Ivan ka
luston suw·inta ulottumaa ja kuormaulottumaa 
varten. Vaunujen punnitsemiskysymyksestii an
nettiin lausunto. Siina kiinnosti erityisesti vaunu
jen punnitseminen niiden liikkeella ollessa. Huo
mattavasti tyotii uhrattiin erikoislaitteiden han
kintojen kiisittelyyn. Esimerkkeinii laitteista mai
nittakoon raide- ja pukkinosturit. Pukkinostu
reiden teknillista puolta kasiteltiiessa oli myos 
esilla niib.in kuuluvien vaununsiirtolaitteiden 
ma.arittely seka tehon etta asennusmittojen sub
teen. Terveydenhuoltojaoston aloitteesta ryhdyt
tiin toimenpiteisiin sairaspaarien yhdenmukaista
miseksi. Kansainviilisen Rautatieliiton, UIC:n 
toimintaa on seurattu ja vastattu tiedusteluihin. 
Vastaukset ovat sisiiltaneet seka va1.muja etta 
vetureita koskevia asioita. Samoin on otettu osaa 
itaista ybdysliikennettii kasitteleviin rautatie
rajasekakomiteain neuvotteluihin koneosaston 
edustajana. Edelleen annettiin erilaisia lausun
toja esim. junaturvallisuussaannon muutoksista 
ja otettiin osaa rom. junavauriotoimikunnan ja 
kuormausohjesiiannon tarkistustoimikwman tyo
hon. Suunnittelu- ja piirustustoiden obelia vaunu
jao ton insinoorit suorittivat uusien vaunujen ja 
vaunuosien vastaanottoa Pasilan konepajassa ja 
yksityisten toiminimien tehtaissa. 

Veturien fa vaunufen farrulaitteita fa niiden paran
tatnista koskevat suunnittelu- ytn. tyi5t 

Kertomusvuoden aikana jatkettiin Hrl3-sarjan 
vetureilla tyyppikoeajoja, joilla tutkittiin tarvit
tavia rakennemuutoksia ja jo tehtyjen muutosten 
vaikutusta. Jarru- ja paineilmalaitteiden osalta 
nama muutokset jaiviit kuitenkin verrattain 
vahaisiksi. 

Kertomusvuoden lopussa valmistuivat uuden 
veturisarjan Svl2:n ensimmaiset veturit, joilla 
tehtiin ensimmaiset alustavat koeajot. Nii.iden 
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vetureitten paineilma- ja jarrulaitteiden subteen 
annettiin valmistusvaibeessa ohjeita veturiteh
taille seka suoritettiin alustaYat tarkastukset ja 
sovittiin niissii. valttamattomiksi bavaituista 
muutoksista. Ko. veturi on varustettu apurnoot
torikayttoisella Atlas-Linnavuori kompressori
aggregaatilla, jonka tebo on 2 000 1/min 8-10 
kpfcm 2 ylipaineeseen . Jarrujiirjestelmii kiisittiiii 
automaattisen, suoratoimisen ja kiisijarrun. Auto
maattinen jarrulaite on varustettu nopeudesta 
riippuvalla sabkoohjatulla suurnopeusjarrulla ja 
sen objauselimena on Knorr D2b kuljettajavent
tiili suurimman osan muista pneumaattisista va
rustinosista ollessa Westinghouse-Bremsen G.m. 
b.H:n toirnittamia. Jarruvivusto on kiisinsiiadet
taviia rakennetta ja kitkaeliminii pyoriinkebiin 
vaikuttavat kaksianturaiset jarrutonkiit. 

Duden suunnitteluvaiheessa olleen kolmiosaisen 
moottorijunan, Dm8 - CEikv - Dm8, jarru
laitteiden subteen kaytiin useita neuvotteluja 
seka junan valmistajan Valmet Oy:n etta Knorr
Bremse G.m.b .H:n kanssa. Vuoden alkupuolella 
teh' iin Knorr-Bremse G.m .b.H:n koelaboratorios
sa kokeita ko. junaan tulevilla jarrulaiteosilla 
toirnintavarmuuden ja siiiitoarvojen selvittiimi
seksi. Tii.ssii ybteydessii sovittiin myos eraista 
muutoksista. J unan jarrulaitteiden perusidea 
nojautuu pubtaasti sabkoiseen objaukseen ja on 
uusi yhdistelma tunnetuista osatoiminnoista. 
Tiillaista yhdistelmaii ei tiettaviisti ole muualla 
aikaisemmin kiiytetty. Pyrkimyksena on ollut 
turvallisuus, laitteiden yksinkertaisuus ja halpuus 
verrattuna ulkomaisten junien monimutkaisiin 
ja kalliisiin laitteisiin. Kyseisten moottorijunien 
telien jarruvivuston Jiikevarojen saamiseksi riit
tiivaksi jouduttiin suorittamaan telien valmis
tajatehtaan, Schweizeriscbe Industrie-Gesell
scbaft'in, kanssa seikkaperiiisia tutkimukaia. 

Vaunujen jarrulaitteiden suunnittelu jatkui 
aikaisempien vuosien tapaan. Tiimii suunnittelu 
tyo vaati paljon esitutkimuksia ja neuvotteluja 
seka omien konepajojen etta alihankkijatebtaiden 
kesken. Edellisenii vuonna alullepannut 2- ja 3-
akselisten siiiliovaunujen jarru.laitteiden suun
nittelutyot jatkuivat ja piirustukset valmistuivat 
vuoden alk-upuoliskolla. Varsinkin mainitun 3-
akselisen vaunun jarruvivuston siiiitiijiin ohjauk
sen suunnittelu oli tyoliis probleema. Kun on 
tebty paatos korvata \-:irkavaunujen n:ot A 30 ja 
A 90 telit Miincben-Kassel-mailisilla teleilla kul
kuominaisuuksien parantamiseksi, jouduttiin niii
den vaunujen jarrulaitteet suunnittelemaan 
uudestaan. Vuoden loppupuolella aloitettiin Omk
vaunun jarrulaitteiden suunnittetu seka jatku-
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vasti kompensoivan mekaanisen kuormajarru
laitteen sovitustyo Gks-vaunusarjaan. Viimeksi
mai.nittuja vaunuja rakennetaan aluksi kokeeksi 
vain yksi jatkuvasti kornpensoivalla kuormajar
rulla varustettuna. 

Muita vaunujen jarrulaitteiclen muutos- ja 
muunnospiirustuksia on laadittu myos buomat
tava roaara, mm. Pasilan konepajalla rakennet
tavia uusia matkustajavaunuja, vankivaunuja ja 
sepelinkuljetusvaunuja varten. 

Hanl<innat ovat edelleenkin olleet laajoja ja 
niiden yhteydessa on joucluttu kaymiian neuvot
teluja, tel<emaan selvittelytyota ja laatimaan 
lausuntoja. Tiissa subteessa on antanut huomat
tavan paljon tyota Suomen Autoteollisuus Oy:n 
suunnittelemat kaatovaunut. 

Junavaw·ioista laadittiin selvityksia. Tiissa suh
teessa aiheutti laajimmat tutkimukset aara
jarven liikennepaikalla 28. 9. 1963 tapahtunut 
kahden tavarajunan yht.eenajo. 

Jarrujen kayton subteen laadittiin ohjeita ja 
tutkittiin kayton ja huollon yhteydessa esiintyvia 
seikkoja. Uusien jarrulaitteiden 3-vuoti miiiira
ail<aisbuolto alkoi kertomusvuoden aikana ja 
taman yhteydessii suoritettiin tutkimul<sia yh
dessa Svenska Aktiebolaget Bromsregulator'in, 
Knorr-Bremse G.m .b.H:n ja Pasilan konepajan 
edustajien kanssa naiden laitteiden kulurnisesta, 
ruosturnisesta j~t lil<aantumisesta. 

Veturitebtailla valmistuneitten vetmeitten ja 
Pasilan konepajalla rakennettujen vaunujen pai
neilroa- ja jarrulaitteitten subteen suoritet.tiin 
asiaankuuluvat vastaanottotarkastukset. 

Larnrnitys- ia te1·veysteknillisten laitosten suunnit
telu. 

Kertomusvuoden kuluessa tehti in koneteknil
lisen toimiston lampo- ja terveysteknillisessa 
jaostossa liimpo-, kylmavesi-, liirorninvesi- ja vie
marijohto- seka ilmanvaihtosuunnitelmat Pita
janmaen ja Masalan asemarakennuksia, Kaipiais
ten kiskohitsaamon huoltorakennusta, Pasilan 
konepajan puuseppaosastoa, ja Savonlinnan 
kauppatorin seisaketta varten. Lisaksi on Kaipi
aisten kiskohitsaamon huoltorakennusta ja Pasi
lan konepajan puuseppaosastoa varten tehty 
salaoja- ja viiestosuojasuunnitelmat. Lampo -, 
kylmavesi- ja viemarijobto- seka ilroanvaihto
suunnitelroat tehtiin Kaipiaisten kiskohitsaamo
rakennusta varten. 

Kylmavesi- ja vieroiirijohto- seka ilmanvaihto
suunnitelroat teMiin Kaipiaisten kiskohitsaa
mon jalkikiisittelyral<emJm;ta varten. 

Lampo-, kylmavesi-, lamminve i-, ja viemart
johtosuunnitelmat on tehty Kemin a~emataloa. 
Kouvolan ratavartijan asuntoa ja Jarvenpaan 
tavaramakasiin.ia varten. 

Lampo- ja liimlTiinvesijohtosuunnitelmat on 
tehty Vaasassa olevaa asu.intaloa ja Joen . . uusRa 
olovaa toimistorakennusta varten. 

Lampo-, kylmavesi- ja viemarijohtosuunni
telmat on tehty Vilppulan varastoalueen asuin
taloa varten seka kylroi:i.vesi-, lamminvesi- ja 
viemarisuunnitelma Amm.iinsaaren 4-perh. taloa 
varten. 

Yksinomaan kylmavesijohtosuunnitelma on 
tehty Vainikkalan aseroa- ja tullirakennusta 
varten. 

Lisiiksi tehtiin lampojohtosuunnitelmia seu
raavia rakennuksia varten: Lahteviin tavaran 
tavarasuoja Helsinki, konttorirakennus Pasila, 
asuinrakennus Kainuunmi:i.ki, asemapaallikon 
virka-asunto Leppakoski, varikon esiroiehon 
asunto Ii almi, kaasulattos Pasila, aseroarakennus 
Punkaharju, kislwhitsaamon vahtitupa Kaipi
a.inen ja asuiru·akennus Vesanka. 

Labden a eroarakennuksen liitUimiseksi ka.u
pungin kaukolammitysverkostoon on tehty suun 
nitelma. 

Lammitys- ja ilmanvaihtosuunnitelma on tehty 
Iisalmen veturitallia varten seka yksinomaan 
lamminvesijohtosuunnitelma Jyviiskylan Heikin
katu 2:ssa olevaa asuinrakennusta. varten. 

Ilmanvaihtosuunnitelmia tehtiin Kouvolan 
aseman kauko-ohjauskeskusta, Piel<samiien sah
kotalon dieselhuonetta, Pasilan varikon moottori
vaunuosastoa ja nosto-osastoa seka Tampereen 
aseman muuntamoa varten. 

Viemiirijohtosuunnitelma on tehty Seinii.jo n 
veturitallin ulkoviemareita varten. Kaipiaisten 
kiskohitsaamon hitsauskoneen ja Toijalan postin 
varavoimakoneen vesijaahdytysti:i. varten on 
tehty suunnitelmat seka vaununlarmnityssuunni
telmat Riihin'laen ja Helsingin ratapihoja varten. 

Suunnittelu- ja piirustustoiden ohella on jaos~o 
suorittanut sekii yksityisten toiminirnien etta 
Pasilan lwnepajan asentamien laitosten vastaan
ottotarkastuksia seka antanut lampo- ja terveys
teknillisen alan koskevia lausuntoja ja osallistu
neet lukuisien rakennustoiroiktmtien kokouksiin. 
Liikkuvassa kalL1Stossa on liimroityslaitteidon 
siiatOlaitteiden kehittamisti:i. jatkettu yhteistoi
m.innassa toiminim.i Oy Controll Ab:n kanssa. 
Vuoden aikana varustettiin 15 makuuvaunua 
>>Termoset>>-elektroonisilla siii:i.tokeskuksilla, joten 
kaikki uus.immat vesilammitteiset makuuvaunuL 
on saatu varu;;tetuiksi automaatt,isin saatolaittein. 



Konepajat 

Kertomusvuoden aikana oli valtionrautateilHi 
7 piHi.konepajaa, nimittain Hyvinkaan, Pa.silan, 
Turun, Vaasan, Oulun, Kuopion ja Pieksamaen 
konepajat. Vuoden aikana kaikki konepajat tyi:is
kontelivat 6-paivaisin tyi:iviikoin. 

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

Konepaja on edelleen toiminut moottorivetu
rien ja hi:iyryveturien korjaajana. Konepajan 
huoltoon kuuluneitten moottoriveturien koko
naismaarii oli vuoden lopussa 192 ja hi:iyry
veturien 113. Veturien korjauksen ohella kor
jattiin konepajalla veturien generaattoreita 331 
kpl, ilmapumppuja 320 kpl, voidepumppuja 
340 k-pl, veturin turboahtimia 132 kpl, Atlas ilma
kompressoreja 106 kpl, Westinghouse-ilmakomp
ressoreja 32 kpl, syi:itti:ipumppuja 2 kpl, erikois
moottoriveturipumppuja 1 739 kpl, veturikatti
loita Tk 36 kpl, Sk 23 kpl ja L 3 - L 5 54 kpl, 
nosturin kattiloita Tk 1 kpl ja Sk 2 kpl, liimmi
tyskattiloita Tk 1 kpl, veturin ilmasailii:iita Tk 57 
kpl ja Sk 52 kpl, nostureita 2 kpl, veturin jousia 
2 729 kpl, vaunun jousia 3 669 kpl seka valmis
tettiin ja korjattiin veturin savutorvia 9 kpl, 
korjattiin K 43-vaihteen kielisovituksia 5 paria, 
K 30-vaihteen risteyksia 25 kpl ja K 43-vaihteen 
risteyksiii 25 kpl, valmi.stettiin veturin jousia 
703 kpl, vaunun jousia 7 744 kpl, vetokoukkuja, 
vaunun n:o 1 4 000 kpl ja vaunun n:o 5 500 kpl, 
vetokoukun liitosmuhveja 500 paria, veturin 
sylintereitii 4 kpl veturin koneistovalaisimia 
250 kpl, veturin hi:iyrynkokoojia 5 kpl, vaunun 
jousipukkoja 8 200 kpl ja laakeripesiin ohjaimia 
2 200 kpl, vaunun apukytkimia 300 kpl, akseli
yhdistelmia (vet. sarja Vvl3-14) 10 kpl, kuor
mausmalleja 3 kpl, kuoppasorvin vinttureita 1 
kpl, hiekkasailii:iitten tiiytti:ilaitteet valimoon, 
K 43-vaihteen kielisovituksia 10 paria ja K 54 
339 paria, KRV 54-risteysvaihteita 4 kpl, K 30-
vaihteen risteyksiii 225 kpl ja K 43-vaihteen ris
teyksia 112 kpl, K 30-vaihteen vastakiskoja 440 
kpl ja K43-vaihteen vastakiskoja 920 kpl, K 30 
raidepuskirnia 80 paria, vaihteen asettimia 500 
kpl, raiteen sulkukenlda 100 kpl ja raiteen sulku
kengan jalustoja 200 kpl, huollettiin ratamootto
reita 60 kpl ja piiiigeneraattoreita 20 kpl, puret
tiin 80 kpl ratamoottoreita, rengastettiin 604 kpl 
veturinpyi:iria seka sorvattiin 1 518 kpl pyi:ira
kertoja ja rata-auton pyi:iria 16 kpL 
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Rautavalimossa valettiin Yaunun laakeripesi.a 
2 753 kpl, laakeripesan kansia 3 354 kpl, lui ti
hiikkejii 33 kpl, kaatoarinoita 354 kpl, arinarau
toja 20 435 kpl, vaihteen valiti:inkkia 6 796 kpl. 
vaihteen asettimen jalustoja 111 kpl ja vaihteen 
asettimen painoja 175 kpl, jarrukenkia 14 652 
kpl, jarruantmoita 75 444 kpl seka jarruti:inkkia 
42 605 kpL 

Konepaja on suorittanut erilaisia rakennus- ja 
asennusLi:iita asuntoalueella, veturikorjaamolla, 
kattilapajalla sekii takomorakennuksessa. 

Konepajalle hankittiin kertomusvuonna - mm. 
jousilevyjen silmukan taivutuskone, sahkokar
kaisu-uuni, Diesel-suuttimien koepenkki, Diesel
suutinneulojen hiomakone, Diesel-polttoaine
pumppujen koepenkki, sahki:imoottorien kuiva
tusuuni, siltanosturi, astianpesukone, tarkastu -
mikro kooppi ruiskutnssuuttimia varten, kaa
vauskone MaletlS, siihki:imagn. lastauskiekko ro
mtm kasittelyyn, hiomakone venttiilin istukoita 
varten, mittalaite kiertokangen suor. mittauk
seen, markasyklooni CTA-1, ultraaani -pesukone, 
pesukernikalioiden kylmiisumutinlaite, 2 mutterin 
kiristyskonetta seka hiomakone venttiilin lautasia 
varten. 

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

Konepaja on toiminut edelleen matkustaja
vaunujen korjaajana seka valmistanut uusia 
vaunnja, joista avonaisia tavaravaunuja, sarja 
Hkk 934, siirtokattoseiniivaunuja, sarja Gks 24, 
4-aks tavaravaunuja, sarja Ob 106, terasrunkoisia 
vankivaunuja, sarja Not 6, sailii:ivaunun alustoja 
31 kpl, K 14-teleji:i 32 kpl, vaunujen ylimenosillan 
suojauksia. 184 kpl. 

Vaununmuutosti:iitii suoritettiin, jolloin 5 kpl 
C-vaunuja muutettiin Ggh-vaunuiksi, 5 kpl Ci
vatmuja sotilaskuljetusvaunuiksi, 1 Ci-vaunu 
Eims-vaunuksi, 8 kpl CEm-vaunuja BT-vaunuik
si, 1 CEi-vaunu A-va.unuksi , 1 CEi-vaunu asunto
vaunuksi, 1 E-vatmu museovaunuksi, 1 F-vaunu 
BF-vaunuksi. 

Suurennettiin 200 kpl Mas-vaunujen siiilii:iita 
7.5 m3:stii 15 m3:ksi. 

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

Konepaja on korjannut paiiasiassa Dm 6- 7 
moottorivatmuja, joita oli huollossa vuodon lo
pussa 209. 

Lisaksi korjattiin moottorivetureita ja tavara
val.muja. 
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Suoritettiin rom. seuraavia paineastiain tarkas
tuksia: 

1 hi:iyrykattilan Laystarkastus, 1 hi:iyrykattilan 
sisapuolinen tarkastus ja moottoriveturien ilma
sailioiden 5 taystarkastusta. 

Tehtiin 1 355 kpl kaapelitarvikkeita, 1 370 kpl 
kannuja, rautalevy, 300 kpl lamppuja, 920 kpl 
lampunosia, 510 kpl lyhtyja, 55 kpl merkkeja, 
patematti:imyys-, 300 kpl merkkeja, auraus-, 
100 kpl ruiskuja, 300 kpl ti:ilkkeja, sidetarvike, 
34 kpl vaatekaappeja, 422 kpl vaatekaappien 
li akaappeja, seka sahkotarvikkeita: 

30 kpl kytkinkaappeja ja 800 kpl pylvasvarsia, 
Dm 7 pyi:irien vaihtovalinesarja, 1 savutorvi 

Yet.talliin, 1 vauntmkaton kuumailmakuivaaja. 

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

Vaasan konepaja on toiminut kevyiden hi:iyry
vetureiden ja tavaravaunujen korjauskonopajana. 
Vetureita oli huollossa vuodon lopussa 216 kpL 
Lisaksi konepaja suoritti settraavat tyi:it: 

Korjattiin veturin jousia 471 kpl, 1 raiteen
tukemiskone, 1 rata-auto, 18 kpl raideraktoreita, 
15 kpl laituritraktoreita, 9 kpl pienvetureita, 1 
traktori, Valmet MT 20, 5 131 kpl hakkilavoja, 
396 kpl hakkivaunuja, 2 kpl 61jysoran sekoitus
koneita, 1 muotorauta-alusta, kaivinkoneen •>Te
rasmies>> vetopyi:irasto, 10 kpl sailii:iita korjattu ja 
puhdistettu, asennettiin vetureihin uusia pyi:irii.n
renkaita 110 kpl, vaihdettiin vetureihin tuliputkia 
3 765 kpl ja lieskaputkia 338 kpl, suoritettiin 
kattiloiden taystarkastuksia 26 kpl ja sisapuolisia 
tarkastuksia 28 kpl, vaihdettiin kattiloita 9 kpl, 
tarkastettiin paailmasailioita 68 kpl, sorvattiin 
hi:iyryveturien pyi:irakertoja 223 kpl, valmistet
t.iin jarrukenkia 550 kpl, nestenostureita >>V\7eber 
Hydraulik>> 10 kpl, kuormaussiltoja 171 kpl, 
hakkilavoja 2 000 kpl, laatikkolavoja 200 kpl, 
\·eturin valonheittimia 9 kpl, Gb-vaunun teras
kehyksia sivuovia 494 kpl seka avovaunun sivu
luukkuja 300 kpl. 

5. 0 u I u n k on e p a j a. 

Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjaus
konepajana, minka ohella suoritettiin seuraavat 
huomattavat tyi:it: Valmistettiin resiinoita 60 kpl, 
resiinan pyi:iria 34 kpl, moottoriresiinan peravau
nun pyi:irakertoja 12 kpl, rullavaunun pyi:iraker
toja 10 kpl, va"tmun latti.alautoja 14 300 kpl, 
seiniilautoja 47 600 kpl, sotilaslankkuja 8 260 kpl 
ja vaununkattovoidctta 40 950 kg, korjattiin 1 

resiina ja 1 rata-auto, son-attiin Yaunujen pyi:ira
kertoja 3 005 kpl ja bi:iyryvoturien telien ja ten
darien pyi:irakertoja 6 kpl, hiottiin kokillipyi:ira
kortoja 14 kpl, a ennettiin korjattavaan kalus
toon uusia teriispyi:irakertoja 66 kpl ja 108:aan 
Gb-vaunuun ilmajarru. 

Tavaravaunuja romutettiin 206 kpl. Kone
pajalle hanldttiin vuoden aikana 1 vakipyi:ira, 
nosto-, sahl,i:i-. 

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

Kuopion konepaja on edelleen korjannut hi:iyry
vetureita, joita oli huollossa vuoden lopussa 310. 
Veturien korjauksen obella suoritettiin 46 veturi
kattilan taystarkastusta, 49 sisapuolista tarkas
tusta, 8 lmttilanvaibtoa ja 77 paineilmasailii:in 
tarkastusta, valmistettiin 61 kpl veturin savu
pesan kipinaverkkoa ja 268 kpl veturinlaakereita, 
koneistettiin 5 300 kpl mantapuskimia sekii sor
vattiin 1 146 l'pl veturin pyi:irakertaa. 

Vuoden aikana saatiin pii.ati:ikseen lammitys 
jarjestelman muuttaminen vesiliimmitteiseksi, 
samoin valmistuivat uudet laitteet veturien suih
ku- ja lipeii.pesua varten. Pajarakennuksen vali
mo- ja puutyi:itilat kunnostettiin ilmapumppujen 
korjausta varten. Konepajan puhelinkeskus lo
petti toimintansa automaattikeskuksen tultua 
kii.ytti:ii:in. Sahki:iasetelmia uusittiin ja lisattiin 
valaistuksen parantamiseksi, loistetehon kompen
soinnin lisii.amiseksi ja jannitteen muuttamiseksi. 
Konepajalle hankittiin keskuskellojarjestelmiHin 
liittyvat a.ika- ja leimauskellot . 

7. Pieksamaen konepaja 

Pieksii.maen konepaja on toiminut ta.varavau
nujen korjauskonepajana, minka ohella valmis
tettiin vaunun sivuluukkuja 4 688 kpl ja jousen
ripustimia 23 566 kpl, valettiin vaumm laakereita 
4 233 kpl, sorvattiin pyi:irakertoja 9 440 kpl, ren
gastettiin pyi:irakertoja 1 719 kpl, korjattiin jou
senripustimia 12 529 kpl, puskimenpaita 2 534 
kpl, ruuvikytkimia 779 kpl ja liitosmuhveja 2 279 
kpl seka romutettiin vaunuja 780 kpl. 

Koulutustoiminta. 

Konepajakouluista valmistui vuoden 1963 
aikana 38 veturinlammittajaa ja 34 ammatti
t.yi:intekijaa. 



41 

Yhteenveto konepajan suo1·ituksista v. 1963 

I Pasila I Turku I Vaasa I Oulu I ~~o- I Plek
sii
miikl I

f Yh
teensa 

1. Kaytetty terasta .............. ton 3 707.1 9 560.0 70.4 161.0 126.2 51,6 383.0 14 059.:1 
2. >) jarrutonkkia ja anturoita >) 75.2 306.0 64.5 31.5 52.1 39.8 73.0 642.1 
3. >) muuta vahuautaa ..... ~ 0.6 387.0 1.7 - 28.3 - 417.6 
4. >) messinJ,:ia ja pronssia ... >) 26.4 1.0 2 .. ~ 2.2 0.2 3.0 - 3f>.3 
5. >) valkometallia .. . ...... ~ 9. 7 37.2 - 2.6 - 8.4 12.0 69.0 
6. Valettu jarrutiinkkia ja anturoita >) 1 927.1 - - - - - - 1 927.1 
7. >) muuta valurautaa ..... » 701.8 - - - - - - 701.K 
8. ~ mcs in'kia ja pronssia ..... .. >) 69.2 - - 4.7 - - - 73.9 
9. >) va.lkometallia ......... )) 5.8 71.7 - - - 8.4 - 85.9 

10. Kulutettu siihkiivirtaa kWh ..... )) 4 995 600 3 559 519 443 867 230 474 268 600 351 826 439 278 10 289 164 
Tehty tyiitunteja yht. (1 000 h) ... . ... & 2 151.7 2 677.3 715.0 254.2 234.9 310.4 393.6 6 737.1 
12. Tuotannon arvo (1 000 mk) ....... & 19 698.6 39144.3 7 240.3 2 321.7 3 207.1 2 28.3 5 167.7 79 60 .0 

T e h t y j en t y 6 tun tie n I u kuma a r a (1 000 h) 

1 v. 1963 I V , 1962 1 v . 1961 

6 737.1 
1199.9 

6 810.9 
1160.4 

6 673.7 
1175.4 I I 

PiiiikOJ?~I?aja.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Konepnnt .... ...... .... .. .. . . .. .... ... ... . . 

--------~--------------7-------------~---------------
Ybteensa I 7 937.0 I 7 971.3 I 7 849.1 

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

Pii.akonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 608.0 78 415.0 70 148.0 
Konepiirit .............. . .... .. . .. ... ... . . .. 7 515.9 6 954.1 6 223.0 

---------T--------------+-------------~---------------
Yhteensa 7 123.9 85 369.1 76 37l.o 

T y 6 n t e k i j a i n s e k ii o p p i I a i d e n j a h a r j o i t t. e I i j o i d e n 1 u k u m a a ,. a ( n10den 
lopussa) 

Piiiikonepajat 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 321 3 375 3 31 
Konepiirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 865 828 

--------~--------------7-------------~---------------
Yhteensa 4 246 4 240 4 146 

6 122-65 
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Kuljetuskaluston lcorfaus v . 1963 

Veturit 

Piiii konepajat Konejaksot 
Huolto ja 
korjaus 

v I5olv 10olv 10 

Hyvinkaa . . . . . . . . . 24 26 37 1 96 
Pnsila .. . . . . ..... . 
'l'urku .. . . . ... . . . . 
Vaa. a .. . . .. . . . .. . 15 26 21 10 11 
Kuopio . . . . . . . . . . . 36 43 , 48 16, 21 

2 
4 

47 32 29 2 92 10 
9 9 4 27 

1 26 25 24 41 48 

Yhtoensa I 751 95 j10Gj 27 1 128 Gl 47 1 321 291 31 118 I 10 I 341 331 45 I 75 I -I -I 

K onepiirit 

1. konepiiri . . ... . . . 
:2. 
3. 
-l. 
5. 
G. 
7. 
8. 
\l. 

Yhteensa 
Paakonepajat yht. 

Kaikki yhteensa 

p iiiikonepaja t 

Pasi la ........ ..... 
TLuku .......... .. 
Yaas<t • 0 •• •• •••••• 

Oulu . .. .. ... . .. . .. 
Pieksamaki ........ 

Yhtecnsa 

E.onepi irit 

1. Pasila . .... . .... 
2. Riihimaki . ..... 
3. Turku . . . . . . . . . . 
-l. '['ampere ... . . . .. 
5. Seinajoki . .. . . .. 
6. Oulu ... . . ..... 
7. Kouvola . . . . . . . . 
8. .loensun .. .. . ... 
9. Pieksamaki ... .. 

Yhtecnsa 
Pii.iikonepa.jat yht . 

Kaikki y htcensa 

1 526 14 

194 
2 949 
1 581 

900 
4 928 
3 000 

10 
16 
8 

12 
22 

~I 

12 1200 5 

10 118 9 88 
23 15 757 - 3 002 12 

4 880 11 
16 200 4 
6 574 5 7 1117 

250 1 

1
-1-1-1-115 078 1 87 1-1-t - 1 71 118 979 1 26 1-1-1 3 018, 12171 
75 95 106 27 128 6 47 32 29 3 118 10 34 33 45 75 

I 7o l 95 j1o6l 27 l1o 2o6 1 93 1 47 1 321 291 74119 o97 l 36 1 341 3313 o63 l 1 2921 

Vaunu t 

Henkilovaunuja Tavaravaunuja 

I I I I 
Suur- Tays- Yiili- I Pika- Suur- Tays- Viili-
korjaus korjaus korjaus korjaus korjaus korjaus korj a us 

12 91 591 625 4 202 11 
- - - 62 11 40 341 
- - - 16 11 186 27 
- - - 43 255 639 318 
- - - 10 - 2 050 587 

I 

12 91 591 7562 70 3 117 1 1 279 I 

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

12 91 

12 91 

-
-
-
-
-

-
-
-
-

591 

591 

10 164 
790 
774 
753 
106 
40-l 
300 
479 
182 

13 952 
756 

14 708 

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

270 3117 

270 3 117 

18 
207 
-

1032 
301 
347 
348 
563 
444 

3 430 
1 279 

4 709 

22 4 
3 

35 4 

2 18 58 
2 15 

61 I 40 I 62 

61 1 40 1 62 

Pika-
korjaus 

107 
2 341 

95 
966 
437 

3 946 

9 830 
5140 

932 
6 363 
3 046 
3 434 
7 677 
1 371 
7 656 

45 449 
3 946 

49 3!l5 



Stihkolaitteet 

Valtionrautateiden omat sahkolaitokset eivat 
ole kebittaneet sii.hkoenergiaa kcrtomusvuoden 
aikana. 

Maanselan liikennepaikka varustettiin sahko. 
valaistuk ella; joten sahkoistettyjcn liikenne
paikkojen lukumii.ii.ra vuoden lopussa oli 712. 
Yhtaan vahtitupaa ei varustettu sahkovalaistuk
sella, joten siili],oistettyjen vahtitupien maara oli 
edelleen vuoden 1963 lopussa 635. 

Uusia 32 metrin valonheitinpylvaita hankittiin 
vuoden aikana viisi kappaletta tsuuruus II). 
Vuoden loppuun mennessa oli naita pylvaita ban
kittu 160 kpl 39 eri ratapihalle. Useiden rata
pihojen valaistu ta lisattiin ja parannettiin ldi.yt
tiien elohopea- ja loistelamppuja. Samoin uu
sittiin ja li iittiin useiden laiturien valaistusta 
kayttiien teriisputkirakenteisia pylvaita. Erailla 
liikennepaikoilla muutettiin laiturivalaistukset 
aikakello-ohjatu.iksi. Helsingin ratapihan kaa
peliverkkoa lisattiin rakentamalla rom. kaapeli 
Helsingin valimon muuntamon ja valonheitin
masto V a:n viilille. 

Usealla liikennepaikalla siirryttiin valaistuksen 
ja ovilukon kytkinkello-ohjaukseen. 

avonlinnan ja Lappeenrannan kiiantolavojen 
sii.hkoistystyot aatiin valro.iiksi. Kaantolavoja 
oli kert,omusvuoden lopussa 36 liikennepaikalla 
yhteensa 46 kpl. 

Monia rakennuksia sahkoistettiin. iiista mai
nittakoon Haapamaen, Ylivieskan ja Korian 
Yara-ascmat, Vihreasaar n oljyvarasto, rata
osaston huoltorakennus Pihtiputaalla, Valkon 
junatoimisto, Riihimaen veturitalli , Kouvolan 
henkilOtunneli, einajoen varikon korjauspaja
ja huoltorakennus, Toijalan uusi asema, Turun 
nusi varastorakennus, Tampereen Viinikan vau
nukorjaamo seka ratavartijoiden saunoja monella 
E'ri liikennepaikalla. Toijalan asemalla suoritett.iin 
lisiiksi syottokaapeleiden jiirjestelyja seka asen
nettiin neonkilvet rautatieaseman ja postin ra
kennuksiin. Jotkut edella mainitui ta t61Stii olivat 
viela kesken kertomusvuoden pii.attyessa. 

Useilla liikennepaikoilla suoritettiin valtion
rautateiden rakennuksissa sahkojohtojen kor
jans-, uusimis- ja !i iiystoita seka parannettiin 
rakennusten sisavalaistusta . Kertomusvuoden 
aikana rakennettiin kolme uutta muuntoasemaa, 
2 X 200 kVA:n tehoinen Tampereelle, 2 X 300 
kVA:n tehoinen Riihimii.elle ja 2 X 500 kVA:n 
tehoinen Seinajoelle. Turun muuntoasemaa laa
jennettiin siten, etta sen tehomiiarii suureni 2. 7 5 

kertaiseksi. Muuntoasemion rakentamisesta ai-

-!3 

heutuneet kaapeliverkoston muutokset on jo 
osaksi toteutettu. Riihimii.en aseman muuntamoa 
uusittiin. Kemin aseman muuntamo valmistui 
toukokuussa 1963, Nuppulinnan keskuspuutarhan 
kaksi lammityskattilaa on muutettu oljylammit
teisiksi, jonka aiheuttamat sahkotyot samoinkuin 
puutarhan kojeiden lisayksesta aiheutuneet sah
kotyot suoritettiin. Keskuspuutarha varustettiin 
lisii.ksi erillisella syottojohdolla. 

Kymmenen uuden puutavaranosturin siihko
liitynnoista saatiin viisi valmiiksi ja nosturit 
kayttokuntoon. Sahkotyot Pernion nosturin 
muuttamisesta myos magneetilla toimivaksi suo
ritettiin. Sotkamon kiskoilla liikkuvan nosturin 
virtajohdot muutettiin siihkolamm.ityksella va
rustetuiksi huurteen muodostumisen estiimiseksi. 
Kaipiaisten pukkinosturin virranottojiirjestelmiin 
sahkotyot suoritettiin. Misiin valmistu.i uusi puk
kinosturi. Kanga. vuoren tunneliin asennettiin 
sahkovalaistus ja samalla varattiin syottosahko
kayttOisiii ovikoneistoja tunnelin kumpaankin 
piiiihiin. Vuoden aikana suoritettiin erilaisia tek
nillisia tutkimuksia rautateiden kayttoon sopi
v impien uusien seka valaistus- etta voimalaittei
den laadusta. Loistehon kompensoimistutkimuk
sia on edelleen suoritettu. Liikennepaikkojen 
siihkotariffeja on jatku vasti seurattu rautateille 
edullisimman tariffin kayttoon ottamiseksi. 

Uusista suunnitelmista mainittakoon Perk.ion. 
Riihimii.en ja Helsingin uudet muuntoasemat, 
Kaipiaisten lciskohitsaamon korjauspajan ja 
huoltorakennuksen sahkolaitteiden suunnittelu, 
Pieksamii.en ratapihan valaistuksen uus.iminen, 
Hameenlinnan henkilOlaiturien ja ratapihan va
laistuksen uusiminen, Ammansaaren asu.inraken
nuksen, Toijalan henkilotunnelin ja Alppilan 
kalliosuojan sahkotyot seka Riihimaen jtma,toi
miston muuntamon suunnittelu. 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin 10 paa
generaattorin ja 60 ratamoottorin sekii varako
neiksi tilattujen 1 paageneraattorin ja 4 rata
moottorin vastaanottokokeet Hr 12-vetureita 
varten (n:ot 2 232-2 241) seka 18 paiigeneraat
torin ja 18 ratamoottorin sekii niiihin kuuluvien 
apugcneraattoreiden vastaanottokokeet Hr 13-
vetureita varten (n:ot 2 307-2 315) Oy Strom
berg Ab:n tehtailla Pitajiinmiiellii. Lisaksi suori
tettiin 10 Hr 12-dieselsahkoveturin (n:ot 2 232-
2 241) sahkoteknilliset vastaanottokokeet ja tar
kastukset vetmien koeajojen yhteydessii. Edelli
sena vuotena aloitettuja ensimmiiison Hr 13-
dieselsii.hkoveturin (n:o 2 301) sahkoteknillisiii 
vastaanottokokeita ja tarkastuksia jatkettiin 
vetmin tyyppikoeajojcn yhteydessii seka suori-
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tettiin vastaavat kokeet ja tarkastukset lisaksi 
viidelle muulle samantyyppis lle veturille. 

Sahkoteknillinen toimisto on antanut silta 
pyydetyt sahkolaitteita ko kevat lausunnot ja 
tehnyt rom. ehdotuksen, etta rakennettavina 
olevat Sv 12-veturit varustettaisiin ulkoliitanta
laittein, mika ehdotus miiarattiinkin toteutetta
vaksi. Samoin suoritetaan vanha sa kalustossa 
Hr 11-vetureissa y hdessa veturissa sattuneen 
tulipalon johdosta melkoinen palotm·vallisuutta 
lisiiava ja huoltoa helpottava sahkoasennustyo . 

Rakentei.lla olevan dieselkaluston siihkolatt
teiden tyo- ja vastaanottotarkastuksia suoritet
tiin hankkijain tehtailla ja ko ajoilla. 

Rakennettavien teriisrunkoisten matkustaja
vaunujen sahkolaitteet ja vanhoihin kiitojuna
runkoihin ja Dm 4-moottoriYaunuihin loisteputki
valaistuslaitteet tilattiin. 

Eduskunta on kesakuussa 1963 hyvii.ksymii -
siiii.n lisii.menoarvio sa tehnyt s llaisen muutoksen 
vuoden 1963 tulo- ja menoarvion 19 Pl. !:24 
momentin 11 kohdan perusteluihin, etta ko. 
menoarviossa rautateiden sii.hkoistii.misen suun
nittelutyon loppuun saattamista varten myon
nettyja varoja saadaan kayttaii. myos rautateiden 
sii.hkoistii.mistoiden aloittamiseen. Kulkulaitos
ten- ja yleisten tOiden ministerio oikeutti kuiten
kin rautatiehallituksen kayttii.mii.ii.n em. kohdassa 
myonnetystii. 1 000 000 markan miiii.rii.rahasta 
vuonna 1963 500 000 markan suuruisen eriin 
ainoastaan sahkoistiimissuunnittelutyon loppuun 
saattamiseen. 

Rautatiehallitus teki 5. 10. 1963 Oy Tecalex 
Ab:n kanssa sopimuksen ajojohdon esisuunnit
telusta ja rataosi n H lsinki-Riihima.ki ja Pasila 
-Kirkkonummi sii.hkoistamiseen tarvittavien 
ajojohtojen tarjouspyynnon valmistelusta. 

Imatran Voima Oy:n kanssa rautatiehallitus 
teki 15. 11. 1963 sopimuksen syottOasemien esi
suunnittelusta ja rataosien Helsinki-Riihimii.ki 
ja Pasila-Kirkkonummi sii.hkoistykseen tarv it
tavien syottoasemien tarjouspyynnon valmiste
lusta. 

Imatran Voima Oy jii.tti rautatiehallitLtkselle 
tarjouksen sahkoenergian hankkimisesta siihkois 
tettaville radoille jatkaen rautatiehallituksen 
pyynnosta tarjouksen voimassaoloaikaa vuoden 
1964 puolelle. 

Syksyllii 1963 laadittiin alustavia SLlunnitelmia 
sahkomoottirvaunujunia lw l{evan selvityksen 
tilaamiseksi ulkopuoliselta toiminimelta. 

Sahkotarkastuslaitoksen kanssa kiiytiin neu
votteluja siihkoratojen laitteille asennettavista 
vaatimuksista ja soYittiin ajojohdon mitoituk-

sessa kaytettiivista kuormitusolettamuksi ta ja 
ajoverkkoa koskevi ta vapaista etii.isyyksista. 

Ylijohtaja Pirisen puheenjohdolla toimiva sii.h
koistyksen valmistelu.toimikunta on antanut 
uuntaviivat sahkoistyskysyksen kehittelylle ja 

suosit llut eri kysymyksissa tehtyja ratkaisuja. 
Uusia kuparijohtoja viestilaitteita varten ra

kennettiin kertomusvuoden aikana 1 166 jkm ja 
uusia teriisjohtoja 17 j.km. 

Kuparipuhelinjohtoja puret,tiin yhteensa 545 
jkm. Kuparipuhelinjohtojen maarii lisaantyi nain 
ollen 1 126 jl{m ja teriisjohtojen miiiira vaheni 
528 jkm. Noin 13 km pitui.nen pylviislinja valillii. 
Saaksjii.rvi-Lempiiiilii poistettiin. 

Vuosikorjaustyot suoritettiin tiiystaajennuk
sena 89 ratakilometrillii, osittaistaajennuksena 
29 ratakilometrillii, raskaana korjauksena 144 
ratakilometrillii ja kevytkorjanksena 813 rata
kilometrillii, jolloin pylviiitii pystytettiin yhteensa 
3 681 kpl. Kaikki pylvaat oliYat kreosootilla kyl
lastettyjii. 

Rautateiden omia johtoja lmnnostettiin 9 320 
jkm ja posti- ja lennatinlaitoksen johtoja 10 442. 
jkm eli yhteensii. 19 762. s jkm. Radanvarsiviesti
linjoja kaapeloitiin rataosilla Riihimiiki-Parola 
ja Pasila-Kauniainen, joissa samaan ojaan las
kettiin myoskin linjasuojastuskaapeli. Puhelin
maakaapelia asennettiin yhteensa 71.6 km johdin
pituuden ollessa 3 084. 3 Jun. Lisaksi suoritettiin 
pienehkoja kaapelointeja eri siihkiialuei sa. Ra
danolliaisutoiden johdosta jouduttiin kaapeleita 
siirtiimiiiin rataosilla Mommila-Lahti ja Kouvola 
-Pieksiimaki. Kolme uutta automaattipuhelin
keskusta otettiin kayttoon ja niiihin liitettiin. 
kaikkiaan 55 viiliaikaisen kaulwliikenteen kauko
valintayhteytta. 

Vuoden 1963 aikana asennettiin neljii uutta 
3-kanavaista kantoaaltojii.rjestelmaa ja neljii 
uutta 3-kanavaisen kantoaaltojarj e. t.elman viili
vahvistinta. Lisaksi sii.rrettiin ja asennettiin 
uudelleen kahdeksan 1-kanavaista kantoaalto
jarjestelmiia, yksi 3-kanavainen paiitelaite ja 
kolme 12-kanavaisen kantoaaltojiirjestelmiin viili
vahvistinta. Valtionrautateiden kiiytossii oli vuo
den lopussa seitsemiintoista 1-kanavaista, neljii
toista 3-kanavaista ja viisi 12-kanavaista kanto
aaltojii.rjestelmiiii. Kantoaaltoyhteyksien yhteis
pituus oli vuoden lopussa 17 339 km. 

Vuoden 1963 aikana saatiin valmiiksi asenne
tuiksi Helsingin kaukoki.rjoitinautomaattikesku. 
sekii kolme 6-kanavaista ja seit em.iintoista 1-
kana vaista lennati nkan toaal toj iirj estelmaii. Val
t ionrautateiden kaukokirjoitinkeskukseen on lii
tettyna 32 kaukokirjoitinkonetta. Lisaksi on yksi 



erillinen kaukokirjoitinybt,eys valilla Vainikkala 
- SSSR. Posti- ja lennatinlaitoksen verkkoon on 
edelleen liitett.yna kuusi Telex-hityntiiii. 

Valtiom·autateid n omien kaukokirjoitinyh
teyksien yhteyspituus oli vuoden 1963 lopussa 
6 788 km. 

Selektoripuhelinlaitteita taydennettiin vuoden 
1963 aikana a entamalla induktiivisia selektori
puhelimia ratavartijain ja asemien kayttoon. 
Helsingin satamaradalla vaihdettiin tasavirta
selektoripuhelimet induktiivisiin selektoripuheli
miin. Lisaksi suoritettiin taydennyk ia entisiin 
induktiivisiin ja tasavirtaselektorijohtoihin. Lii
tyntojen lukumiiiirii naissii oli yhteensii 270. 

Vuoden lopu a s lektoripuhelinjohtojen yh
teispituus oli 6 181 km ja liityntojen lukumaiirii 
1 276 kpl. 

Suurehkoja heikkovirta.Iaitteiden asennustoita 
suorittivat tyokunnat automaattikeskuk ien 
kayttoon oton yhteydessii Kuopiossa, Pieksa
miiella ja Turussa, telinebuoneen laitteiden siirron 
La.hdessa seka uuden aseman kaapelonnis- ja 
asennustyot Toijalassa. 

Pikapubelinjarjestelmia asennettiin rauta•ie
hallituksen johtajille, kuljetustoimistoon ja tur
valaitejaostoon, P1eksiimiien varastoon, .Joensuun 
liikennepiiriin, Kokkolan asemalle ja tavaratoi
mi toon sekii Seinajoen sahkoalueeseen. 

Uusia kovaiiiini jiirjestelmiii asennettiin eri 
asemille. Yhteensa oli vuoden lopussa kovaiianis
jarjestelmia 82 ja nii sa kovaiiarusia 869 kpl ja 
vahvistimia 112 kpl. Vahvistimien yhteisteho oli 
8 808 w. 

Uusia keskusaikakellojarjestelmia asennettiin 
vuoden ail~ana viisi. 

Kouvolan-Mikkelin rataosalle asennettiln neli · 
johtiminen opastinpuhelinjiirjestelma tyyppia 61 
B . .Jarjestelmiiiin kuuJuu 81 opastinpuhelinta ja 
16 releistoa. Lisaksi asennettiin opastinpuhelimia 
Riihimiien-Mommilan rataosalle 10 kpl ja Riihi
maen-.Jokelan rataosalle 13 kpl. Helsinkiin asen
nettiin 24 kW varavoimalaitos, joka pystyy syot
tamiian automaattikeskuksen kantoaaltolaittei-
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noen, lahtoraidekilpijarjestelman seka valaistuk
sen junanliihettiijiin toimistossa ja. kiisikeskuk
. ossa. 

Jouluh<-mssa kulki ensimmiii on kerran vaihto
Yeturi radio-objattuna ilman kuljettajaa. 

Toijalan-Haapamaen linjaradiojiirjestelmiiiin 
kuuluvia liikennepaikan asemia asennettiin neljii. 
kappaletta ja veturiasemia 26 kpl. Kannettavia 
radiopuhelimia otettiin kayttoon yhteensii 87 kpl. 

Helsingin ja Kouvolan ratapiboille hankittiin 
7 taskuliihetintii ja viisi taskuvastaanotinta. 

Taskuradiopuhelimia otettiin koekiiyttoon yh
teensa 20 kpl. Kertomusvuoden lopulla oli val
tionrautateillii. kaikkiaan kaytossa 68 kiinteaa, 
76 liikkuvaa ja 144 kannettavaa radioasemaa. 

Sahkokuntien toimiston alaiset turvalaitetyo
kuonat suorittivat vuoden 1963 aikana 72 sah
koi iii turvalaitteita koskevaa tyotii 64 liikenne
paikalla. uurehkoista toistii oli merkittavin Kou
vola-Mikkeli rataosan kauko-ohjauskeskus Kou
volassa. Releasetinlaitteita valmistui nelja. Pie
nehki:iista toistii paaosan muodostivat valo- ja 
iiiinivaroitu laitokset. Niita valmistui uusia 31, 
muutoksia tehtiin kahdeksan ja kolme poistettiin 
kaytosta. Puolipuomeja asennettiin kabdelle valo
ja aanivaroituslaittein varustetulle tasoristeyk
selle. 

Vuoden piiiittyessa oli kaytossii 2 kauko-ohjaus
J;;eskusta, 42 releasetinlaitctta, joista kauko-oh
jattavia 20, sii.hkoisia vaihteenkiiii.ntolaitteita 425, 
linjasuojastusta 300 km ja 180 valo- ja aiinivaroi
tuslaitosta, joista 4 varustettu puolipuomein. 

Risteilyanomusten perusteella annettiin ker
tomusvuod n aikana 256 sahkojohtoristeilylupaa 
ja 218 puhelinjohtoristeilylupaa. Sahkolaitteiden 
asennuslupia myonnettiin 46 ja puhelirmen asen
nuslupia 41. Sahkojohtoristeilyjen ja sii.hkolait
teiden asennusten tarkastuksia suoritettiin sahko
telmillisen toimiston toime. ta 5 ja ratapiirien 
paiillikoiden valvonnassa rakenoettiin 71 vahva
virtamaakaapeliristeilya. Uusia koti- ja virka
puhelimia myonnettiin kertomu vuoden aikana 
kaikkiaan 127. 

V. VARASTOT JA HANKINNAT 

Vara.storakennukset 

Ensimmaisen varastopiirin toimi tossa Hel in
gissii suoritettiin peruskorjaus, jolloin rom. siir-

ryttiin uuniHimmityksestii. keskusliimmitykseen. 
Samoin suoritettiin korjaus tyontekijoiden huol
totiloissa. 
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Turussa rakenteilla oleva piiavarastorakennns 
saatiin lokakuussa 1963 harjakorkcuteen. Urakka
sopimuJ{sen muJ{aan pitaisi rakennuksen tulia 
taysin valmiiksi huhtikuuhun 1964 menn ssa. 
Varastorakennuksen kokonaist1lavuus on 10 407 
m 3 • Kellarik rrokseen, jonka pinta-ala on 995m 2 , 

tulee varastotilan lisaksi myi:is vaestonsuoja. 
Ensimmainen maanpiiallinen kerros kiisittiia 
varastotiloja yhteensa 1 040 m 2 • Toiseen kerrok
seen tulevat toimisto- ja arkistohuoneet, joiden 
yhteinen pinta-ala on 112 m 2 seka varastotiloja 
928 m 2 • Lisaksi tulee rakennukseen tarpeelli ·et 
henkHi:ik\lllllan sosiaalitilat ja pakkaamo. Tavaran 
kuljetuksia varton eri kerrosten viililla tulee ra
kennukseen hissit. 

Varasto- fa fakelusailiot 

Kertomusvuonna valrrustui Ouluun, Vihrea
saaren i:iljysatamaan, kaksi 8 milj . litran suur
sailii:ita seka Pieksamaelle aikaisempien lisaksi 
yksi 3, 340 milj. litran siiilio dieselpolttonest een 
varastointia varten. Oulun Vihreiisaaresta raken
nettiin n. 270 metrin pituinen, sisahalkaisijaltaan 
150 mm:n paksuinen i:iljynsiirtoputki aikaisemmin 
rakennetuille sailii:iille Pikku-Hevossaareon. Hei
nolaan rakennettiin yksi 33 000 htran jakelusailii:i. 
Naiden vl'mistuttua olivat valtionrautateiden 
dieselpolttonesteen sailii:itilat : suursailii:it n. 87. 2 

milj. litraa ja jakelusiiilii:it n. 2. 2 5 milj. litraa. 

Hanlcinnat, kulutus fa myynti 

Kertomusvuonna olivat piiavarastojen ja 
polttoaine- ja puutavaravarast,on bankinnat 
14 456 082. 17 markkaa pienommiit kuin vc1oden 
1962 hankinnat, johtuen tama lahinna maalis-

Yhteenveto va1·astojen suo1·ituksistct 

Piiii varas to 

Helsinki .. . ........... 
Hyvinkaa ............ 
'furku •••• • •• 0 ••••••• 

Oulu •• 0 • • •• • •••••••• 

Kuopio . .. .. ..... .... 
Popu .. .. .. .. ........ 

I 
Keskimiiiir. 
varastoarvo 

mk 

3-1182 417,00 
19 515 787,01 
7 151 235,40 
5 926 613,29 
7 55-! 997,04 

22 841 437,87 

I Hankinnat 

mk 

48 146 090,86 
33 920 754,91 
10 157 686,28 
21 415 264,07 
26 875 191,21 
44 427 614,91 

kuussa 1963 olleesta lako ·ta. Hankinnat olivat 
vuonna 1963 184 942 602.24 markkaa. 

Valtiovarainministerii:in 2 . 5. 1963 piiivatylla 
kirjelmalla kehoitetti in valtion liikeyrityksia seka 
ni ita virastoja ja laitoksia, joilla on varastotilin 
kaytti:ioil<::eus, valtion vaikean kassatilanteen 
vuoksi kuluvan vuoden loppuun menne sa supis
tamaan niiden varojen maiiriia, jotka olivat 31. 5. 
1963 sidotut varastoihin, vahintaiin 10 % :lla. 
Niiin saavutettu taso oli pyrittava sailyttamiian 
ainakin kesakuun loppuun 1964 saakka. Edella
ma.inittua ei kuitenkaan saatu toteutetuiksi, kos 
l{a rautatielaitoksen on pidettiiva varmuusvaras
toja mm. kiinte ista ja nestemaisista polttoaineis
ta, raidetarvikkeista, rata- ja va.ihdepi:ilkyi tii 
soka eriniiisistii muista suurehkoista tarveaine
ryhmistii. Pii.invastoin varastotiliiHi olovien tava
roiden ke kimaarainon vara. toan•o nousi kerto
mu.svuonna 88 674 597.3 o markast.a 97 172 487.6 1 

markkaan eli 9. 7 % :lla. 
Varastojen kokonaisvaihto, hankinnat ja knlu

tus yhteensii, oli k ertomusvuonna 374 754 949. 1 

markkaa li 4. 4 % p ienempi kuin vuonna 1962. 
Tiistii summasta oli valtionrautateiden ulkopuo
lisille ostajille myytyjen varastotavaroiden, kiiy
tettyjen t.avaroiden, romujen ja jatteiden osuus 
yhteensa 7 766 075. o 5 markkaa mika osuus oli 
25.4 °~ suurempi kuin edellisena vuonna. 

Myynnista oli varastotilitavaran osuus 
3 228 290. 4 2 mk, oka kaytetyn tavaran, rornun ja 
jatte iden o uus 4 537 784. s 3 mk. 

Kun kaytetyn t.avaran, romun ja jatteiden 
bruttomyyntisummasta 4 537 784.6 3 mk vahen
netaiin kasittely-, rahti- ym. kustannuksct 
223 844. s s rnk, jaa puhtaaksi myyntit.uloksi 
4 313 939. 9 7 markkaa. 

AJla olevasta taulukosta kii:v selville piiavaras
t.oitton tavarahankintoja ym. koskevat tiedot . 

I Kulutus 

mk 

48 876 969,67 
36 283 464,58 
10 542 022,44 

Kokonais
vaihto• 

mk 

97 023 060,53 
70 204 219,49 
20 699 708,72 

23 900 832,17 , 45 316 096,24 
25 588 349,13 52 463 540,34 
44 620 709,58 89 048 324,49 

Kokonais- Varaston 
kustannuksct kiertoluku 

mk 

843 705,82 1.43 
565 381,20 1.86 
389 815,36 1.47 
385 392,73 4.03 
422 289,74 3.39 

3 089 990,71 1.95 

Yhtcensa I 97172 487,61 1184 942 602,24 1189 812 347,57 1374 754 949,81 1 5 696 575,561 1.05 

•) = hankinnnt + kulutus 



Kokonaishankinnoista ulkomaisten hankinto
jen osuus oli 33.5 % eli 61 970 467.7 8 markkaa. 
Tavaralajeittain jakaantui.vat ulkomaisot han
kinnat seuraaviin piiiiryhmiin: 

tonnia mk 

Kivihiilia ja koksia .... 146 578 6 243 335.34 
Pyoria ja pyoranrenkaita 3 024 3 149 719.84)( 
Ratakiskoja ja kiskotar-
vikkeita .............. 61 607 28 328 543. 7 5)( 

Terasta .............. 2 487 1 498 041.0 O)C 

Teraslevya ............ 3 658 1 806 914. 47X. 

Oljya ••••••••• 0 0 •• 0 •• 11 727 1 283 598.07 
Sekal. tarvikkeita ...... 19 660 315.22~ 

Yhteensii 229 081 61 970 467.78 

Polttoaine- fa puutavaravarasto 

Polttoaineiden ja puutavaroiden vuoden 1963 
keskimiiiiriiinen kirjanpitoarvo oli 22 841 437. 8 7 
markkaa. 

Vuoden aikana vastaanotettiin piiiiasiassa Val
tionrautateiden Polttoainetoimistolle (V APO) 
halkoja yhteensa 743 876 m 3 , joiden kokonais
hinta oli 10 202 616.56 markkaa eli keskimiiiirin 
13.71 m.k/m3 kohti. 

Lisaksi hankittiin kertomusvuoden aikana: 
ratapolkkyjii 1 221 438 kpl ( 14 499 268.6 o mk) 
vaihdepolkkyj a 48 082 kpl (906 077.95 mk). 
hirsiii 368.4 jm ( 1 048. o 1 mk), puupylvaita 4 726 
kpl ( 115 226. 1 o mk), aidanpylvaitii 13 618 l{pl 
(13 673.50 mk). 

Dieselpolttonestetta hanl;:ittiin 68 181 096 nor-
maalilitraa hankinta-arvoltaan 6 326 009. 7 6 
markkaa. 

Kertomusvuoden aikana kulutettiin valtion
rautateilla halkoja 583 805. s m 3 josta veturien 
osuus oli 351 676 ma, kivihiilia 2 718 016 dt, josta 
veturien osuus 2 602 261 dt, koksia 6 401.8 dt, 
turvebrikett1a 2 450. o dt, joka kaikki oli veturien 
kuluttamaa, dieselpolttonestetta 52 367 294 1, 
josta veturien osuus 48 844 494 nl. 

Edellamainitun valtionrautateiden oman kulu
tuksen lisiiksi myytiin halkoja rautatieliiisille 
92 473 m 3 seka asemaravintoloille ym. 403 m 3 . 

KiYihiilia myytiin merenkulkuhallitukselle 
I6365dt. 

Polttoaineiden yarastoimis- ja kasittelykus
tannukset olivat yhteensa 2 135 129.3 6 mk josta 
halkojen osuus oli 1 132 580. 13 mk, kivihiilien 
930 353.7 o mk, turvebrikettion 1 478.3 D mk seldi 
dieselpolttonesteen (polttooljyn) 70 717. 1 4 mlc 
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Polttoainekentilla oli henkilokuntaa kertomus
vuoden alussa 44 tyonjohtajaa ja 331 tyontekijiiii 
sekii vuoden lopussa 41 tyonjohta.jaa ja 267 tyon
tekijiiii. 

Puutavaran vastaanottojiirjestehna seka kir
janpito on kokonaan uusittu, s iten etta kylliis
tamattoman puutavaran varastointi ja ki.rjanpito 
hoidetaan kokonaisuudessaan polttoaine- ja puu
tavaravaraston toimesta. 

Pasilassa, Lahdessa ja Raabessa on vetureiden 
polttoaineenannossa otettu hihnakuljettimet 
kayttoon seka suoritettu toiden uudelleenjiirjes 
tely. Torniossa, Kemi sa, Oulussa ja Lahdes a on 
tehty sahaus- ja antolaitureiden seka kenttien 
kunnostus ja uusimistoitii. Toiden rationalisoimis
toimenpiteista huolimatta ovat kustannukset 
luovutettua yk ikkoii kohti nousseet n. 9 % joka 
vastaa suunnilleen tyontekijain palkoissa tapah
tunutta korotusta. Kiintoiden polttoaineiden 
kiisittelykustannuksissa on vuoden aikana tapah
tunut 155 432. 4 4 markan suuruinen vahennys . 

Kemian laborat01·io 

Laboratorion tehtavi.en lukumaara oli 1 660. 
Ohoisessa luettelossa on tehtavat eriteltyina taYa
raryhmittain ja toimeksianteneen osaston mu
kaan jaoteltuna. 

Tehtavien lukumaara oli pienempi kuin edelli. 
sena vuonna, mutta lukumaiiriian vaikuttavat 
huomattavasti suurien hankintojen suorittamis
tapa. Mm. kuluneena vuonna suoritettiin voitelu
aineiden vuosihankinta samoilta toiminimilta 
kuin ai.kaisemxninkin, eika laboratorioon niiin 
ollen kirjattu tiihan liittyvaa useita satoja nay
tettii kasittaviia tarjousnaytemaiiriia. Varas to
osaston antamien tehtavien luku supistui 603:een. 
Laboratorion tohtava koko rautatielaitoksen 
kayttolaboratorioina on edelleen vahvistunut. 
Koneosastolta on saatu kail<kiaan 863 tehtavaii. 
Yhteistoiminta on ollut Yilkkainta Hyvinkaii.n 
konepajan metallilaboratorion ja valimon kanssa. 
Naidcn tilaamat metallitutkimukset ovat muut
tuneet huomattavan paljon tyota vaativiksi. 

Menetelmia kehitettiiessii ja uusia laitteita 
hankittaessa on edelleen pantu piiiipaino sille, etta 
tehtavat voidaan suorittaa kaikilta niilta kohclin. 
jotka mainitaan VR:n hankintamaariiyksissa tai 
muissa kaytossii olevissa standardeissa ja kayttO 
teknillisissa vaatimuksissa. 

Laboratorian asiantuntemusta on myos kiiy 
tetty hyviiksi uusia standardeja laadittaessa. 
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Yhteistoiminta mLtiden laboratorioiden kanssa 
on kohdistunut kuluneena vttonna metalliana
lyysien vertailuanalyyseihin, joita suoritti kaik
kiaan 11 maamme metalliteollisuuden, valimoiden 
ja tutkimuslaitosten laboratorioita. V. 1963 suo
ritettiin alum1ini -, silumiini- ja punametalliana
lyysit ja vttoden lopulla aloitettiin viiden teras
ja valurauta-analyy in vertailuanalyysien tutki
mus . 

Naista lahetti laboratoriomme yhden teras- ja 
yhden valurautanaytteen. Naytteet valmist1 Hy 
Imp. Eri laboratorioiden tulokset kootaan yhteen 
niiden valmistuttua. Vertailuanalyysitoiminta on 
tapahtunut Suomen Kemistiliiton metalliana
lyyttisen jaoston puitteissa. 

Laboratorion toimesta jarjestettiin kaksi esit
telytilaisuutta Keskuskumilaboratoriossa Hel
singissa. Tilaisuudessa esiteltiin kmnin k emiaa ja 
teknologiaa seka kumitutkimuksia. 

J{emian labm·atorion tehtavat erteltyina tehtavien 
luonteen mukaan 

Metallit: 
kpl 

teras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 
valurauta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 
kupariseokset . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
tina- ja lyijyseokset . . . . . . . . . . . 168 
alumiiniseokset . . . . . . . . . . . . . . . 7 
puhtaat metallit . . . . . . . . . . . . . . 7 

Voiteluaineet: 
vaunui:iljy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
sylinterii:iljy . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
konei:iljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
moottorii:iljy . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
muuntajai:iljy . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
kaytetyt oljyt . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
rasvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
jarru- ja pakkasnest eet, . . . . . . . . 19 

Nestemaiset polttoaineet: 
dieselpolttoneste . . . . . . . . . . . . . . 136 
bensiini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

K1inteat polttoaineet: 
kivihiili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

l\Iaalit: 
i:iljy- ja lakkamaalit . . . . . . . . . . . 132 
ruosteenestomaalit . . . . . . . . . . . . 17 
vernissa ja ohenteet . . . . . . . . . . . 6 

kpl 

697 

183 

138 

15 

155 

kpl kp) 
T ekstiilituotteet: 

peitekankaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
puuvillajatteet . . . . . . . . . . . . . . . 95 
pukukankaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
lattiamatot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 135 

Vedet: 
juoma- ja talousvesi . . . . . . . . . . 113 
syi:itti:i- ja kattilavesi . . . . . . . . . . 7 
muut vesinaytteet . . . . . . . . . . . . 24 144 

Sekalaiset: 
pesuaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
liimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
paperitarvikkeet . . . . . . . . . . . . . . 4 
kyllastysaineet . . . . . . . . . . . . . . . 57 
liikatavara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
kuljetuksen aikana vahing. . . . . . 2 
muita naytteita. . ............. 101 193 

--- --
Yhteensa 1 660 

Tuotantolaitokset 

Mikkelin kyllastyslaitoksella kyllastettiin 
24 679 k-m3 puutavaroita, Kajaanin kyllastys
laitoksella 26 107 k-m 3 puutavaroita seka Haapa
maen kyllastyslaitoksella 30 929 k-m3 puutava
roita. Omilla laitoksilla ky!Uistettiin nainollen 
yhteensa 81 715 k-m3 puutavaroita. Taman lisaksi 
kylliistettiin VR:lle G. A. Serlachius Oy:n seka 
Impregno Ab:n kanssa tehdyn kyllastyssopimuk
sen mukaan 25 102 k-m 3 • Lapin Kesto Oy Aava
saksalla on kyllastanyt 9 820 k-ma puutavaroita. 
Kokonaisky!Uistyksen maara nousi nain ollen 
116 637 kiintokuutiometriin puutavaroita, mika 
on 0. 5 % suurempi edellisen vuoden tulosta. 
Omilla laitoksilla kaytettiin keskimaarin 64. 3 kg 
kylliistysi:iljya kiin' okuutiometria kohti. 

Mikkelin kyllastyslaitokselta lahetettiin kyllas
tettyna 220 731 kpl ratapi:ilkh--yja, 17 582 kpl 
vaihdepi:ilkkyja, 1 616 kpl johtopylvaita, 6 333 
kpl aidanpylvaita, 5 091 kpl avovaununpylvaita 
seka 940 ms sahatavaraa. KylHistysi:iljya on kay
tetty 1 595 197 kg. Kajaanin kylHistyslaitokselta 
lahetettiin kyllastettyna 232 274 kpl ra•api:ilkkyja 
9 098 kpl vaihdepi:ilkkyja, 1 150 kpl johtopyl
vaita, 5 171 kpl aidanpylvaita, 25 737 kpl avo
vaununpylvaita seka 637m3 sahatavaraa. Kyllas
tysi:iljya on kaytetty 1 661 739 kg. Ratapi:ilkk.yjen 
poraus- ja levytyslaitoksen aloitettua toiminnan 
Kajaanin kyllastami:illa viime vttoden elokuussa, 
on ratapi:ilkkyja porattu ja levytetty siella v. 1963 



loppuun mennes a 54 898 l<pl. Haapamiien kyl
liistyslaitokselta liihetettiin kylliistettyna 292 769 
kpl ratapolkh.-yja, 4 893 kpl vaihdepolkkyja, 60 
kpl jobtopylvaitii, 6 452 kpl aidanpylvaitii, 7 730 
kpl avovaununpylvaitii ja 949 m 3 sabatavaraa. 
Kylliistysoljya on kaytetty 2 000 503 kg. 

G. A. Serlachius Oy:n sekii Oy Impregno Ab:n 
kanssa tehdyn kylltistyssopimuksen mukaan kyl-
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liistettiin niiiden yhtioiden eri laitoksilla rata
polkkyjii 216 701 kpl, johtopylviiita 210 kpl, 
vaihdepolkkyjii 2 755 kpl ja sahatavaraa 2 966 kpl 

KylHistiiminen on tullut maksamaan ke•ki
miiiirin 21:48 mkfk-m3 kohti. 

Konnunsuon polttoturvevalmistamon toimin
nan lopettaminen alkoi vuoden 1963 alusta ja oli 
e 31. 5. 1963 mennessa suoritettu loppuun. 

K iinteisWjen ja kaluston piiiioma-arvot ja niissi.i vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset 

Piiiioma.- Lisays Kuoletuk- Myyty Piiiioma-
arvo 1. 1. 63 

I I 
set ja. pois· 

I I 
e.rvo 

tot, slirto 31. 12. 63 

Tyokoncet ...... . .... . ... . .... . .. . .. .. .. 233 992,74 104 654,16 169 542,33 I 16910J,57 
Telakat ................. . .... .. ......... 1 724,50 72,- 1652,50 
Toimisto-, asuin- ja huoltorakennukset ...... 26 294,05 814,- 25 480,05 
Varastorakennukset ...................... 862,75 27,- 835,75 
Kylliistyslaitosrakennnkset ym. laitteet ..... 434 772,87 251117,59 15 131,36 670 75910 
ahalaitos alueineen ...................... 162 010,18 162 010,1 

Konnunsuon polttoturvevalm. rakennukset .. 52 847,18 52 847,18 

Yhteensa I 912 504,27 I 355 771,75 1 185 586,69 I 52 847,18 11029 842,15 

VI. LIIKENNE 

Liikennepaikat ?·a yleiset liikennemiiiin'iykset 

Toimintavuoden aikana perustettiin uLlsia sei
sakkeita 17, vaihteita 2 ja laiturivaihteita 1. 
Lisaksi ylennettiin 2 seisaketta ja 1 eisakevaihde 
laiturivaihteiksi. Vastaavasti lakkautettiin 3 sei
saketta ja 1 laiturivaihde, 9 asemaa alennettiin 
pysakeiksi ja 2 asemaa linjatoimistoiksi. iin
ikiiiin alennettiin 5 asemaa ja 11 pysiikkiii laitu.ri
vaihteiksi ja 3 pysakkia, 16 laitmivaihdetta ja 1 
vaihde seisake,·aihteiksi sekii 3 laitu.ria ja 4 seisa
kevaihdetta seisakkeiksi. Edella mainittujen muu
tosten lisaksi korotettiin nelja 3. luokan asemaa 
toiseen hwkkaan ja kaksi 4. luokan asemaa kol
manteen luokkaan. 

Luumiien-Lappeenrannan oikorata avattiin 
taydelliselle benldlo- ja tavaraliikenteelle touko
kuun 26. paivanii. Rataosa Tuupovaara- Hera
jarvi avattiin elokuun l. paiviinii tavaraliiken
teello taysin vaunukuormain (Tt) ja lokakmm 
l. paivana myos henkiloliil.:enteelle. 

Ratao alla Mikkeli-Kouvola aloitettiin kauko
ohjaus heinakuun 1. paiviina. Liikenteen hoito 
sujui edellisena vuonna kauko-ohjaukseen ote
tulla rataosalla Mikkeli- Pieksiimi:iki vaatimuksia 
ja odotuksia vastaavasti ilman sanottavia hiiiri
oita. Sen sijaan toimintavuonna kauko-ohjauk
seen otetulla rataosalla esiintyi radan huonon 

7 122- 65 

kunnon takia liikenteen hoidos a vaikeuksia. 
Valtaosa hairioistii johtui kiskon katkeamisista, 
kun taas varsinaisen kauko-ohjauksen piiriin 
kuuluvia hairioita oli vahiin. Ratao alla Loviisa
Valko lopetettiin henkiloliikonne lokakuw1 L 
paivii ta lukien. 

Rautatiehallitus vahvisti toukokuun 8. paiviinii. 
uusitut miiariiykset tavaran kuormaamisesta 
(TKM}, jotka astuivat voimaan lokakuun 1 piii
vana. SamaHa kumottiin v. 1948 annetut vastaa
vat miiiiraykset. Asema- ja junapalvelussaantoon 
eka Liikennesaantoon tehtiin toimintavuoden 

aikana erinii.isia muutoksia ja lisayksia. Niinikiiiin 
tebtiin Miiti.rayskokoelmaan V. eraita muutoksia. 

Liikennepaikoilta vuokrattuja alueita yms. 
koskevia sopimuksia tehtiin toimintavuoden ai
kana 383 ja yleisista miiarayksista poikkeaYia 
sabatavaran ns. nippukuormau lupia myonne t
tiin 4. 

J unaliikenteessa j a vaibtotyossii sattuneita 
vaurioita seka onnettomuuksia koskevia tutkinta
asiakirjoja kiisiteltiin kaikkiaan 1 221 kappaletta 
ja kurinpitoasioita koskevia 56 kappaletta. Edel
lisen vuoden aineistosta valmistettiin ja paina
tettiin Onnettomnus- ja vauriotilasto. Sen mn
kaan oli junaliikenteessii sattunut yhteensa 237 
erilaista vaurilta ja onnettomuutta ja vaihto
liikenteossii vastaavasti 780 kappaletta sekii pel-
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ldi taan liikkuvill tyokoneille 61 kappaletta. 
Nriibin lukuihin e ivat sisally y likaytavaonnetto
muudet, joita mainittuna vuonna sattui 277, eika 
myoskaiin radalla liikkuneiden tai muuten juna
liikenteen yhteydessa tapahtuneet vahingoittu
m i ot ja surmansa aamiset - yhteensa 59 kap 
pal tta. 

Aikataulut ja iunien kulku 

Aikatauluun 129 , joka oli voimassa toukokuun 
30. paivaan aakka, t ehtiin k vaan kuluessa vain 
Yi:ihaisia muutoksia, jotka koskivat paii.asiassa 
tavarajun ia . 

Aikataulu sa 130 iirrettiin pikajunali ikenne 
uudolle Luumaen- Lappeenrannan oikoradalle, 
joka lybensi niiiden junien kulkuaikaa n. 15 min. 
Hadan jatlmvan kunnostami en vuoksi jai osa 
tavarajunista viela vanballe radalle kesakaudeksi. 

Kauko-ohjauslaitteiden ja linjasuojastuksen 
kiiytantoon ottami n ansiosta rataosalla Kou
vola-Mikkeli voitiin tavarajtmien aikatauluja 
jonkin verran nopeuttaa. 

Pohjanmaan radalla alettiin raskailla diesel
Yetureilla liikennoida Ouluun asti. Pika- ja tava
rajunien kulkt.mopeutta lisattiin. Korjausten 
ala i ilia rataosilla, kuten Turku-Toijala, Hel
sinki-Kouvola, Ouln- Kemi, Joensuu- Pieksa
maki sitava toin hidastettiin varsink in pika
junion aikatauluja niiden kulun varmistamiseksi. 

Liikeunepiiri 

Helsinki ..... . ... .. ... ............. . . 
Lahti ... .. .... . ..... . . . .... . ....... . 
Turku .............................. . 
Tampere ... .. .. .. .................. . 
Kouvola .. .. ..... .... . ............. . 
Joensuu ............................ . 
Jyva kyla .......................... . 

Lokakuun l. paivana siirrettiin tavarajunia 
jalleen Ltntmii.on- Lappeenrannan oikoradalle. 

Joulukutm l. paivanii muutettiin Helsingin
Karjaan radalla er aiden henkilojunien ja tavara
juni n aikatauluja sen vuoksi, etta kaksoisraide 
oli valmistunnt Masalan-Kirklwnummen viilille . 

Tal vikautena ei j un:ien kulus a ole mainitta
vampia b airioita tapahtunut. itavastoin ke a
kautena on myohii.stymisia ollut edelleenkin mel
ko nmsaasti ratatoiden vuoksi. Vaikein oli tilan:ne 
Oulun- Kemin rataosalla, jossa samanaikaisesti 
suoritettiin kiskojen vaibtoa, sorastusta ja sepo
lointia ja jossa sen vuoksi ei aikatauluja pystytty 
juuri lainkaan noudattamaan. 

'1' avar-aliikenne 

Vuon:na 1963 lmormattiin kaikkiaan 1 500 180 
vaunua vastaavan luvun oltua edellisenii vuon:na 
1 653 684. Vahennys oli 153 504 vaunua eli 9. s %. 
Kuormausten pienenemi een on Yaikuttanut. 
osittain maaliskuun tyoseisau , mutta myos kul
jetusten vahcneminen. Vain Vaasan ja Ouhm 
liikennepiirien osalta ei tapahtunut vahen:nysta, 
joista edellinen johtui lisaantyneista rikastekulj e 
tuksista ja jalkirnmainen huomattavan sturri ta 
raakapuun kuljetuksista etelan tehtaille. Vahen
nys liikennep iire ittain on ollut seuraava: 

K uormattu Yitbennys 
l'aunujn vaunuja 

., 
/0 

132 415 18 667 12. a 
164 300 24 164 12. 

6 934 10 571 10. 8 
194 873 25 013 ll. a 
313 230 43 452 12. 1 

103 620 17 112 14.1 
180 30!) 25 381 12.3 

Tavaralajeittain jakaut.ui kaupallinen vaunukuormaliikenne souraavasti: 

Tavnralaji 

Vientitavara 
Tuontitavara 
Elintarvikkeet 
Teollisuustuotteet 
Lannotteet ja rehut ............ . ........ . 
Maa- ja kivilajit ......... . .............. . 
Puut.avara .................... . ... . .... . 
Muut ...... .. .. . .. ..... .. ...... ... ..... . 

Kuormattu 
vannuja 

380 362 
120 970 

36 390 
125 100 

43 558 
116 091 
219 529 

77 422 

Yhteensa 1 119 422 
234 031 Kappaletavara 

Yiihenny (- ) tai lisiiys ( + ) 
vaunuja % 

- 33 798 - 8.1 
- 14 447 - 10. 6 

4 719 - 11.4 
9 648 7.1 
4 741 9. 

+ 2 924 + 2. 5 

- 17 153 7.2 
- 3 047 3. 7 

- 84 629 7.0 
- 24 924 9.6 

----------------------------------------------------------
Kaikkiaan kaupallista tavaraa l 353 453 - 109 553 7.5 



Maa.liskuun laklwkuukauden jalkeinen aika, 
hubti- ja toukokuu olivat suuria kuormauskuu
kausia, jolloin myos oli vaunustosta alijaamaa. 
Tilanne tasaantui kuitenkin jo kesakuussa, jonka 
...-aikkakin paikallista, maiirattyihin vaunutyyp
peihin Jwhdistuvaa pnlaa on silloin talloin esiin
tynyt. 

Vaihtotyotnnteja kertyi koko vuonna ratapiha
paivystyksessa 637 133, josta maiiriista 183 323 
tuntia eli 29 % kertyi piiiijii.rjestolyratapihoilla. 

Tuntimii.tirii oli 8. 7 % pienempi kuin edellisena 
...-uotena, joka viihennys johtui paaasiassa maalis
kutm tyonseisauksesta. Jiirjestelyjunien matka
tunnit huhtikuun alusta, jolloin rata1.-uorma
autot saatiin kayttoon, ovat viihentyneet 20 147 
turrnilla eli n. 20 %- Ratakuorma-autoilla suori
tettu keraily- ja jakelutyo on ollut erittiiin teho
ka ta ja huomattavasti halvempaa knin vetnri
junilla suoritetttma. 

Puutavararrostureilla kuormattiin kertomus
vuoden aikana yhteensii 26 852 vaunukuormaa, 
joka kasitti raakapuuta rr. 900 000 m 3 , 2 800 std 
sahatavaraa ja 22 000 tn muuta tavaraa - paa.
asia11isesti rautaa. Uusia nostm·eita tilattiin 10, 
mutta niista ei kertomu vuoden aikana valmis
tunut yhtiiiin. Mobi1inostureita hankittiin vuoden 
aikana 5. Vuoden aikana on suoritettu mobili
nosturei11a tyota ybteensa n. 161 000 tn, josta 
miiii.rasta puutavaraa n. 215 000 m 3 • Kiiytto
maksuja kannettiin puutavarano tureista yhteen
sa 120 413 mk ja mobilinostureista 200 493 mk. 

Rahtikappaletavaraa liihetettiin 690 100 ton
nia, joka on 103 200 tonnia eli 13. o % viihemmiin 
kuin v. 1962. Lakon jiilkeen huhti- joulukuun 
...-alisena aikana, jolloin lakon vaikutus ei enaa 
vaikuttanut liikenteeseen, viihennys edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 29 600 t.onnia eli 5. 6 %
Kutotavaraa li:i.betettiin 57 500 tonnia, viihen
nyksen ollessa 14 700 torrnia eli 20. 4 %-Yhteensa 
lahetettiin l;;appaletavaraa 747 000 tonnia koko 
...-uoden aikana. Viibennys oli kaikkiaan 117 900 
tonnia eli 13.6 % koko vuonna sekii huhti- joulu
klllm viilisenii. aikana 35 500 tonnia eli 6 . 2 %-

Kasittelyviilineita oli vnoden lopussa 202 
haarukkatrnkkia, 777 haarukkavatmna, 160 000 
avolavaa ja 20 000 hiikkilavaa. Kuormalavoja oli 
vuokrattu asiakkaille y hteensii 136 000 kpl. 
Vuokrattujen avolavojen lukumii.iirii. lisii.tintyi 
n10den aikana 31 300 kpl, joka on huomattavasti 
suurempi 1isii.ys kuin aikaisempina vuosina. Uusia 
avolavoja valmistui 31 000 kpl, joten mii.iirii vas
Yasta i a.inoastaan vuokramaii.ran lisii.ysta. Kay
tosta poistettujen avolavojen tilalle ei saatu lain
kaan uusia lavoja, joten iita aiheutui ajoitt-aista 
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lavapulaa. Tama tilanne tuleekin vaikeutumaan 
...-uoden 1964 aikana, koska vuokrattujen lavojen 
maara on edelleen jyrkassa noususuunnassa. 

Itainen tavamyhdysliikenne v. 1963 

Vuonna 1963 lii.hetettiin Suomesta rautateitse 
Neuvostoliittoon ja sen kautta kolmansiin maihin 
Yienti- , transito-, ym. kuormia kaikkiaan 33 124 
vaunuar,roa. Vastaava luku edellisena vuonna oli 
37 721 vaLmuarvoa, joten idan vientimme osoit
taa edelieen YMentymista, ollen vahennys 4 597 
vaunuarvoa. Huomattavimmat vii.hennykset 
tapahtuivat paperipuiden (-5 767) ja sabatavaran 
(-1 017) kohdalla. Tamii. johtuu siita, etta paperi
puiden vienti Neuvostoliittoon loppui viime vuo
den aikana kokonaan ja etta sahatavaran vienti 
jatkuvasti pieneni. Myos selluloosan vienti vaheni 
1 631 vatmuarvolla, koneet ja laitteet ( - 782), 
puusepii.rr tuotteet (- 285}, ompelukoneet (- 130) 
ja sekalaiset lahetykset (- 269 vaunuarvoa). 
Lisaysta tapahtui paaasiassa paperituotteiden 
( + 3 293) kobdalla, lisaksi kartongin ( + 65 ) . 
maatalou tuotteiden ( + 197) ja uittoketjujen 
( + 181 vaunuarvoa) kohdalla. Muitten tavaroid n 
vienti rautateitse py yi suunnilleen ennallaan. 

Vientikuljetukset kolmansiin maihin, jotka v. 
1962 kiisittivii.t 2 488 vaunuarvoa, lisii.iintyivat 
1 131 vaunuarvolla ollen ne siis v. 1963 3 619 
vaunuarvoa. Lisays johtui paaasiassa Jugosla
viaan lahetetyi tii. puutalokuljetuksista ( + 1 483) 
vaunuarvoa). Vabennysta tapahtui sen sijaan 
Bulgariaan, Puolaan ja Tsekkos1ovakiaan mene
vien kuljetusten kohdalla. 

Vuonna 1963 saapui uomeen tuontitavaraa 
rautateitse Neuvostoliitosta 91 437 vaunuarvoa. 
vastaavan luvun ollessa v. 1962 67 016 vaunu
arvoa, joten li ay oli 24 421 vaunuarvoa. Tahan 
vaikutti se, etta paperipuita tuotiin SNT-Liitosta 
Suomeen 34 896 vaunuarvoa. Taman lisiiksi tuo
tiin uomeen ns. sahauspatkiii. 294 vaunuarvoa 
kaytettiivaksi pmmjalostusteollisuutemme raaka
aineeksi. Tallaista tuontia ei ole aikaisemmin 
esiintynyt. Viela tapabtui mm. seuraavien tava
roiden tuonnissa lisaysta edelliseen vnoteen ver
rattuna: Koneet ( + l 293), polttooljyt ( + 2 296). 
rebut ja leseet (+1 040), mineraalit (+881). 
antrasiitti (+847), VR kiskot (+182), melassi 
( + 254), kehruuaineet ( + 190), suola ( + 302) ja 
sahatukit ( +318 va.Lmuarvoa). Vahennysta ta
pahtui tuonnin osalta mm. seuraavien tavara
lajien kohdalla: Vehna (-3 248), maissi (- 1 030), 
ruis (- 439), sokeri (-736}, autot (-2 628), kivi
hiili (-4 233), rauta ja teras (-1 124) , metallit 
(- 499) ja apatiitti (- 74G vaLmuarvoa). 
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Paivittiiin luovutettujen ja saapuneiden vau
nujen lukumiiariit, tyhjat mukaanluettuina, oli-

vat raja-asemilta saatujen ilmoitusten mukaan 
v. 1963 seuraavat: 

R nja-asema Luovutettu vaunuarvoja Saapunut vaun uarvoja 

: UT:l. l 
SNTL:n 

I 
Yhteensii 

:uoi:l. l :NTL:n

1 I 
Yhteensii 

k I t t 

Vainikkala . . .. . . ........... . ..... . - - 28 386 57 256 85 642 - - 90 917 6 822 97 739 
Niirala .... . ...................... - - 4 738 6 753 11491 - - 520 299 819 
Imatra:nkoski .............. . ...... - - - - - - - - - -

Yhteensii \ - 1- \ 33 124 / 63 909 \ 97 133 / - 1-1 91 437 / 7 121 1 98 55 
k = kuormia , t = tyhjili 

K eskimiiiirin piiiviiii. kohti luovutettiin Neuvos
t oliittoon yhteensa kaikkien raja-asemien kautta 
287.~ vaunuarvoa (v. 1962 198. 7 vaunuarvoa) ja 
saapui Suomeen 291. 6 vaunuarvoa (v. 1962 201. 4). 
Kaiki ta luovutetui ta vaunui ta meni Vaini.kka
lan kautta v. 1963 88 .2 % (ed ellisena vuonna 
79.8 % , Niiralankautta1L8 % (v.1962 = 20 %)
Suomeen saapuvista vaunuista tuli Vainikkalan 
kautta 99. 2 % (edelli sena Yuonna 95.7 %) ja 
Niiralan kautta 0. 8 % (v. 1962 = 4 %). Imatran
kosken kautta ei tapahtunut minkaanlaista yh
dys1iikennett.a. Suomalaisia tavaravaunuja ei 
vuoden 1963 aikana kiiytetty lainkaan itiiisessa 
yhdysliikentee sa. N envostoliiton vaunuja Suo
messa oli v. 1963 keskimaii.rin paiviissa 2 085.6 
vaunuarvoa, vastaavan luvun ollessa v. 1962 
1 552 vaunuarvoa. 

A u tolii kenne 

Liikenneosaston autobankinnat jaivat kulu
n eona vuonna vain kolmanteen osaan normaali
sesta vuotuisesta uusimistarpeesta. Kun loppuun
kaytettyjen autojen poistaminen panti.in siita 
huolimatta toimeen aivan ohj lman mukaisesti, 
supistui autokanta taten perati 49 autolla eli yli 
8 % :lla. Huomattava on, ettei poisto-ohjelrnan 
noudattamisessa ollut oniiii tinkimisen varaa, 
s illti. kysymyksessa ole vat au tot oli jo pitkin vuotta 
jouduttu romuutuneina ja korjauskelvottomina 
poistamaan liikenteesta. Niiin ttmtuva autokan
nan vahentyminen oli luonnollisesti omansa ra
joittamaan m yos autoliikenteon toiminnallista 
puolta. Sen paapaino oli taman vuoksi kohdis
tettava yksinomaan pyrkimy kseen se1viytya 
pienentyneella kalustomiiii.riilla ai enunin otetuista 
liiken teenhoitovelvoitteista. Ktm samasta syysta 
oli uusien tehtavien ottami ta vastaavasti viil
tettava, saadaan k ertomusvuoden tilille n yt mer-

kita vain seuraavat laajennuk et toimintakoh
teissa, nimittain Aanekoski-Viitasaari tavara
linjan jatkaminen JyvaskyHian 1. 3. 1963 lukien , 
Hangon keskitetyn kotiinkuljetustoiminnan 
alottaminen L 5. 1963 lukien ja Toijala- Viiala
Valkeakoski linja-autolinjan avaaminen 2. 5. 
1963 lukien. 

Tassa y hteydessa on li saksi mainittava, e tta 
kiristyneen autotilanteen h elpottamiseksi luonl
tettiin Seinajoki- Katthava jakelulinja l. ll . 1963 
lukien ja Kotka ta kasin hoidettava Haminan 
kotiinkuljetustoiminta l. 12. 1963 lukien urakka
ajoina yksityisten ammattiliikennoitsijain hoi
toon. 

Edella mainitut muutokset huomioon ottaen 
sisaltyi liikenneosaston hoitamaan autoliiken
teeseen toimintavuoden lopussa kaikkiaan 14 
h enkilOlinjaa yhteispituudeltaan 458 km, 18 
tavaralinjaa 2 079 km, 49 kappaleta' aranjak lu
linjaa 3 220 km seka 60 kotiinkuljetukselle avat
tua liik nnepaikkaa. 

H enkilolinjoilla k ertyi ajokilometr eja kaikkiaan 
10. o 6 milj. kilometria. H enkilolinjaliikenteessii. 
kuljetettiin 2 113 000 matkustajaa sekii. kotiin
kulj etus-, jakelulinja- ja tavaralinjaliikenteessa 
tavaraa yhteensa 725 700 tonnia. Edelliseen vuo
teen verrattuna kokonaisajokilometrimaarii kas
voi 2. s s %, matkustajamaara pysyi kaytannolli-
esti katsoen ennallaan ja kuljetettu tavaramiiara 

pieneni tilastollisesti 5. ~ 3 % , mutta on huomat
tava, etta tassa tapauksessa tilastopainot eivat 
ole sellaisenaan vertailukelpoiset johtuen s ii ta, 
etta edellisenii vuonna tilastoitiin kuljetetut ton
nimiiarat tariffipainojen mukaan, mutta k erto
musvuoden aikana todellisten painojen pertiS· 
teella. 

Uutta autokalustoa saatiin k ertomusvuodon 
aikana niukasti, vain 25 kuorma-autoa, 2 p era
vaunua ja 3 vaihtolavaa. Vastaavasti kui tenkin 



poistettiin ja myytiin 1 henkilo-, 3 li.nja- ja 67 
kuorroa-autoa sekii 3 peravaunua. Liikenneosas
ton antokantaan sisa1tyi taten toirointavuoden 
lopussa kaikkiaan 21 henkilo-, 34 linja- ja 475 
kuorma-autoa seka 43 peravaunua ja 113 vaihto
koria ja -lavaa. Lisaksi on autoliikenteeseen liit
tyviin huolto- ja korjaustoiminnan alaisuuteen 
luettava kuuluvaksi v iela 202 trukkia, 96 trak
toria ja laiturivaunua, 39 raidetraktoria, 26 pie
noi. vet uri a, 10 vaihtotyorata-autoa, 18 Demag
noshu-ia ja 16 palkkinosturia. 

Tavaroiden puttttuminen ia vahingoittutnhMn 

Kuljetettavana tai sailytettavanii olevan tava
ran puuttumisilmoituksia saapui toimintavuoden 
aikana 4 650 kpl vastaavan luvun oltua edellisena 
vuonna 4 963 kpl, joten viihennys oli 313 kpl eli 
6.36 % - llmoitetuista puuttumi ista selvitettiin 
68.5 %-
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Kuljetettavan tavaran vahinaoittumisista 
saapui 18 572 ilmoitusta edellisen vuoden va -
taavan luvun oltua 18 626, joten vahennys oli 
0.25 °0 • 

Toimintavuoden aikana pidettiin Helsingissa 
7 huutokauppaa, joissa myytiin rautatien haltuun 
jaanytti.i. perimatontii tai liikatavaraa. Myynti
eria oli yhteensa 1 870 kpl. Edellisen vuoden vaE
taavat luvut olivat. 8 ja 2 511. 

Suoritetut korvaukset jakaantuivat prosentti
sesti markkamaariiisen jaoittelun mukaan seu
raavasti: katoamiset,, anastukset mukaanluet
tuina 11.6 %- vahingoittumiset 40.4 %, vienti
paperi- ja kartonkilahetysten kastumiset 29. s ~o 
ja junavauriot 18. 4 °0 . Maksettujen korvausten 
kokonaismiiiira oli 391 989, 15 mk, mutta ktm 
siita vahennetaan perimattoman ja liikatavaran 
seka vahingoittuneen tavaran myynnista saatu 
tulo 204 200. 8 2 rok, jaa lopulliseksi summaksi 
187 788. 3 3 mk. Edellisen vuoden kokonaismai.i.ra 
oli 39259360 ja va taava jii.annos 18873142 vrok . 

VII. T ARIFFIT 

Kertomusvuoden aikana muutettiin kulkulai
tosten ja yleisten tOiden rninisterion 7. 2. 1963 
paivatylla kirjelmalla n:o 122/712-63 valtion
rautateille maksettavat rahtialennuskorvausten 
15 Pl. II:24 mom. perusteita 15. paiviistii. helmi
kuuta 1963 lukien. Talloin yhdistettiin kaikl'i 
halot kuulumaan samaan H 1 alennusluokkaan. 
Maksut nousivat siten, etta koivuhalkojen ja 
polttoturpeen rahdit nousivat noin 23 %:lla ja 
havuhalkojen noin 59 %:lla. Samalla paatoksella 
lwrotettiin ulkomai en viljan rahteja noin 23 
%:lla. 20. 6. 1963 annetulla asetuksella (314/63) 
korotettiin menolippujen ja menolipun perusteella 
laskettavien lippujen hintoja keskim. 10 %:lla . 
Kuukausilippujen hi.nnat nousivat keskimiiarin 
29 %:lla. Matka-, kiito- ja rahtitavaramaksut 
nousivat 5 % :lla, paitsi pian pilaantuvan kiito
tavaran osalta, jonka korot.us oli 29 %- Korotus 
astui voimaan 1. 7. 1963 lukien. 

Kotimainen henkiloliikonne 

Vuoden 1963 henluloliikennetuloutus oli 
78 194127.20 markkaa, ollen vahennys edelliseen 
vuoteen verrattuna 2 809 101. 2 2 markkaa. 

Y1la mainittu markkamii.ara on koostunut seu
raavasti: 

Ta ta maariista oli varsinaisten matkalippujen 
osuus 71.760 mmk ja muiden henkiloliikenne
tulojen (makuupaikka-, istumapaikka- ja pika
jtman JiRaliput, matkatavara- ja saiJytysmaksut 
ym.) osuus 6.433 mmk. 

Varsinaiseen matkailuun liittyvien matkalippu
jen myyntiluvuista mainittakoon, etta rengas
lippujen myynt.i, joita oli 16 erilaista r engasmat
kaa, nousi kertomusvuonna 307 463. 9 2 markkaan. 
Vahennys edelliseen vuoteen verrattuna oli 
29 892. 4.8 markkaa, matkalippujen myynti oli 
760 566.6 5 mk, (lisays 36 522.41 mk), seuruelip
pujen 779 946.oo mk, (vahennys 132 661.51 mk), 
perhelippujen 999 492.7 3 rok, (vii.hennys 44 388. 7 9 

mk), kansainvalisten lippujen 5 440 187. H mk. 
(lisiiys 2 062 804.18 mk), makuupaikkalippujen 
2 729 994.87 mk, (vahennys 374 909.86 rok), ja 
i tumapail<ka1ippujen myynti oli 1 707 904. ! 

mk, (vahennys 118 484.23 mk). 

Rautatiemainonta 

Kertomusvuonna oli mainosmaararahan suu
ruus 460 000 markkaa, josta oli varattu viralli
seen ilmoitteluun 110 000 markkaa ja varsinaiseen 
mainontaan 350 000 markkaa. 
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Nayttelyt. Vuoden aikana oli rautateilHi matka
toimisto Helsingin messuhallissa »Navigare-63>>
nayttelyssii. sekii. osasto Oy Merkonomi-Mainos 
Ab:n jii.rjestii.massii. messujunassa, joka kiersi 
ympii.ri maata. 

Nayteikktmat. Kouvolan a emalla on ollut 
somistettuna yksi nii.yteikkuna VR:n omaan 
mainontaan koko vuoden. Lisaksi on yksityisi a 
matkatoimistoissa (30 kpl) ollut helmikuussa 
talvialennusniiyteikkuna ja kesakuu sa rengas
matkanii.yteikkuna. 

Painotuotteet. Tavanmukaiset talvialennus
vihko ja syysalennuslehtinen on julkaistu seka 
rengasmatkoista vihkonen suomen-, ruotsin-, 
saksan-, englannin- ja ranskankielis na. Aivan 
uutena j ulkaisuna julkaistiin ns. liikemieskam
panjan yhteydessa taskuaikataulu, jota on jaettu 
suurempien asemien ja matkatoimi tojen vali
tyksellii. asiakkaille. Pohjoismaisia kiertomatkoja 
esitteleva vihkonen on myoskin julka1stu. Kulje
tuskalustokuvae;tosta julkaistiin uutona n:o 4, 
joka sisaltaa radan, ratakoneet, autot ja erikois
kalustot seka lisaksi uu i painos o a ta n:o 1 
tavaravatmut . Suursailioista on julkai tu mainos
vihkonen. Rahti- ja kiitotavaran kulkuajoista on 
julkaistu mainoslehtiset. 

Filmit. Kulkulaitosten ja yleisten toiden minis
terion toivomuksesta tehtiin a.mmatinvalinnan
ohjausta varten elokuva >>Uudistuvat rautatiet
sinunkin tyonantajasi>> seka yhteistoiminnassa 
Taljan kanssa tasoristeyksiin katkeytyvaa vaaraa 
ja sen torjumista esitteleva filmi •>Kenelle kellot 
soivat>>. Nii.iden lisaksi on alotettu VR:n sahkois
tamista ja uudistumista koskevien dokumentti
elokuvien filmaustyo. 

Ilmo~'ttelu . Vuoden aikana on lehdistossa jul
kaistu ilmoituksia talvi-alennuksesta, rengas
matkoista ja syysalennuksesta. Lisaksi on vuoden 
lopulla alotettu aikakauslehdistossa ns. liikemies
kampanja, joka on jatkunut viela ~euraavan vuo
den kevaaseen. 

Kansainvalinen tavaraliikenne 

Lantinen tavarayhdysliikenne 

Suomen ja Tanskan rautateilla toimeenpantu
jen tariffikorotusten, etuoikeutetun pikatavaran 
kuljetusmaksuihin tehtyjen muuto ten ja monien 
liikennepaikkojen liikennoimistavan uudelleen 
jarjostelyn johdosta Pohjoismaiseen tavaratarif
fiin toimitettiin 8 lisalehtea. Pohjoismaisten 

taitteisia lomakkeita, joista tulee varsinaisia 
rautateiden tavaratariffien yhtenaistamismah
dollisuuksia tutkimaan asetettu komitea jatti 
naiden rautateiden hallituksille osamieti.nnon ja 
ehdotuksensa alennetuista yhtenaistariffeista ns. 
NET-tariffeista. Komitean ehdotuksen mukai
sesti tariffit paatettiin kokeilumieles ii ottaa vuo 
den 1964 alusta lukien kaytantoon kahden maan 
liikentees a, so. rajanaapurul.:sina olevien maiden 
yhdysliikenteessa. 

Toimintavuoden aikana 
Ruotsin tavaraliikennetta 
raysten muuttamisesta. 

I tainen tavm·ayhdysliikenne 

ov1ttiin uomen ja 
koskevien tilitysmaa-

Kertomusvuoden helmi- ja syyskuussa pide
tyissii. rautatiesekakomiteain neuvottelnissa so
vittiin useista Suomen js SNT-Liiton yhdyslii
kennetta koskevista kysymyksista, joista tiir
keimpina mainittakoon kaapelikelojen ja paperi
puiden korkealaitaiseen 4-akseliseen vaunuun 
kuormaamista koskevat maaraykset, kuljetus
sailioiden kaytosta perittavien maksujen muutta
minen, eraille NT-Liiton rautateille osoitettujen 
tavaroiden kuormaaminen vain 4-akselisiin vau
nuihin, Svetogorskin-Imatrankosken kautta 
tapahtuvan yhdysliil1:enteen laajentaminen koske
maan myos polttooljyn kuljetusta Suomeen, nii
den tavaroiden luettelon lisaaminen, joita voidaan 
luovuttaa Suomecn viiden vaunun vaunuryhm.ina 
ja kuormaulottuman ylittavien lahetyst.en kiin
nittarnista koske,·at lujuuslaskelmat. 

Kansainvii.linen henkiloliikenne 

Kansainva.lisen henkiloliikenteen lippu- ja tili
tysjii.rjestelma munttui vuoden 1963 aikana pertls
teellisesti. Muutos perustui Euroopan rautateiden 
yhteiseen paatokseen ja toteutetLiin asteettain. 
Vuoden alusta ot.ettiin uusimalliset liput kaytan
toon liikenteessa Suomesta pohjoismaihin, Sak
saan, Sveitsi in ym, ja liikenteessa kauempana 
oleviin maihin sita mukaan kuin valmistelut ja 
painatustyot eri maissa sen sallivat. Vuoden 
loppuun mennessa saatettiin jiirjestelma voimaan 
kaikissa TCV-tariffiin (Yhteinen Kansainvalinen 
Tariffi) kuuluvissa maissa, paitsi Iso-Britannias a. 

Uusi lippujarjestelma aiheutti myos uusien 
kansainvalisen henkilOliikenteen tilityssaantojen 
laatimi en. 

Lippumallien subteen on erikseen mainitta,-a 
pohjoismaisten kiertomatkalippujen uudistus. 
Nama lippulomakkeet ovat nyt kaksi- tai kolme
matkalippuja vasta ktm niihin kiinnitetaan TCV-



avo1..-uponki, todisteeksi maksun suorituksesta. 
SamaUa uusittiin vuo ien 1963- 64 kiertomatka
ohjelma. 

KansainvaJisessa liikenteessa lahetetyn matka
tavaran tullimuodollisuuksia helpotettiin kerto
musvuoden aikana huomattavasti. Kesakuussa 
tuli voimaan Suomen, Ruotsin ja Norjan valilla 
rautatievirkailijan suullisiin kysymyksiin ja lipuk
keen •>Tullivapaita matkavantstoiLa•> kayLtoon 
perustuva menettely. Tulliviranomaisilla on kui
tenkin oikeus pistokokein valvoa tullimii.araysten 
noudattamista. J oulukuussa saatettiin liiken
teessa tiettyjen kauempana olevien maiden kans a 
kayttoon Kansainvalisen Tulliyhtei tyi:ineuvoston 
suosittelema tulli-ilmoituslomake, jonka matkus
taja tayttii.a ja allekirjoittaa. Lomake kiinnitetiian 
kuljetusseteliin ja se vapauttaa matkustajan 
henkili:ikohtaisest.i esittamasta matkatavaroitansa 
tulliviranomaisille. Tarpeelliset muodollisuudet 
hoidetaan talli:iin rautatien toimesta. 

Kuljetusmaksujen ja tilitysten 
tarkastus 

Tarkastustoimisto on kertomusvuonna tarkas
tanut vahvistettujen. ohjeiden mukaan kotimaisen 
1iikenteen kuljetusmaksujen maksuunpanon ja 
tilityksen. Henkili:iliikenteen osalta on tarka tus 
aiheuttanut 729 hyvity la kua raha-arvoltaan 
15 279.9 6 rok 70 takaisinmaksumiiiiraystii raha
arvoltaan 1 276.4 5 mk ja 2 523 veloituslaskua 
yhteismiiariiltiiiin 32 733. 4 9 mk. Tavaraliiken
teessa on annettu 66 hyvityslaskua arvoltaan 
yhteensa 3 500.7 5 mk ja 8 112 takaisinmaksu
maiiriiystii yhteismaaraltaan 468 253.21 mk. 
Veloituslaskuja on tavaraliik nteessa kirjoitettu 
11 407 kpl yhteiselta raha-arvoltaan 427 626. 7 9 

mk. Lisaksi on 1 289 Hi.hetepiiati:iksella velottu 

55 

14 322.6 o mk. Tilioikaisuna on virheellisyys kor
jattu 154 tapauksessa. Matkatarkkaajat o\·at 
suorittaneet liikennepaikoilla ja matkatoimi -
toissa 1 079 kassan- ja lippuvaraston tarkastusta. 
Tarkastustoiminnan yhteydessa on tehty 194 
muistutusta, joiden johdosta on ryhdytty erilai
siin toimenpiteisiin. 

Rautatietilasto 

Julkaisun •>Rautatietilasto vuodolta 1961; 
vuosijulkaisu (S. V. T. XX)•> ilmestyi maalis
kuussa 1963. Kertomusvuoden aikana laadittiin 
julkaisun »Rautatietilasto vuodelta 1962; vuosi
julkaisu (S. V. T. XX)•> kiisikirjoitus . Julkaisu 
•>Valtionrautatiet: kuukausitilasto* ilmestyi ajalta 
elokuu 1962-heinakuu 1963. 

Kertomusvuoden aikana valmistui\·at seuraa
vat perustilastot: 

Vuoden 1962 tavaraliikennetilasto toukokuu sa 
1963, vuoden 1962 benkili:iliikennetilasto huhti
kuussa 1963 ja vuoden 1962 junaliilmnnetilasto 
huhtikuussa 1963. Viilitti:imasti edellamainittujen 
perustilastojen valmistuttua ryhdyttiin laatimaan 
vuoden 1963 perustilastoja. 

Tariffipolitiikan tarpeita varten 1aadittiin vuo
den 1962 vaunukuormaliikenteesta tavaralajit
tainen ja valimatkaryhmittainen tllasto, joka 
kirjoitettiin korti.ston muotoon. 

Kansainvalista Rautatieliittoa (Union Inter
nationale des Chemins de fer) varten laadittiin 
vuoden 1962 vuositilasto, 4 neljannesvuositila toa 
ja tuottavuustilasto. Lisaksi laadittiin erilli ia 
kansainvalisia tilastoja ja selvityksia. 

Edellisten toimintojen lisaksi laadittiin tila. -
tollisia selvityksia rautatielaitoksen ja muiclen 
valtion laitosten viranomaisille seka erillisillc 
tutkijoille. 

VIII. HENKILOKUNT A 

osiaalitoiminta 

Rautatielaitoksen sosiaalitoiminta on kerto
musvuonna jatkunut tavanmukaisena tyi:inanta
jan harjoittamana nykyaikaisena sosiaalitoimena, 
mika rautatielaitoksen piirissa on suurelta osalta 
lakisaateista. Sosiaalijaosto on osaHaan valvonut 
ja ohjannut tatii moninaisten rautatieviranomais
ten tyi:inantajan 01ninaisuudessa toteuttamaa 
sosiaaliseen turvallisuuteen, omatoimisuuden kan
nustamiseen ja henkili:ikunnan viihtyvyyteen 
tahtaavii.a toimintaa hoitaen siita lahinna vapaa
ehtoisen sektorin. 

Vaatetushuolto on kertomusvuonna ke kitty
nyt virkapukusaanni:isten mukaisten virkapuki
rnien yhteishankintojen jarjestii.miseen. Pukimien 
tilaaminen on sopimuksissa voitu jarjestii.a kautta 
vuoden tapahtuvaksi, ja niiden perusteella val
mistettiin kertomusvuonna erilaisia virkapukimia 
yhteensa 3 057 kappaletta. 

Rautatiehallituksen vuonna 1960 asettama 
virkapukutoimilnmta luovutti kertomusvuoden 
syksylla viran- ja toimenhaltijain virkapuvuista 
annettujen maaraysten uusimista ja tarkistamista 
koskevan laajahkon mietintonsa rautatiehallituk-



solle. Tehttiviinsa mukaisesti on toimikunta mie
ti.nnossiitin antanut lausunnon virkapukujen luon
toi antitoimikunnan mietinniista ja piiatynyt 
jiirj stelmien valintaa koskevassa kysymyksessii 
raha-avustusjarjestelmaan. Kun se nykyisessa 
muodossaan kuitenkin kaipaa tarkistusta, toimi
hunta on laatinut lisaksi ehdotuksen virkapuku
avustusta koskeviksi yhtenaisiksi saannoiksi seka 
esittiinyt avustuksen maksamista eri suuruisena 
cri virkapukuavustusluokissa. Toimikunnan t.a
YOitteena on lisaksi ollut virka-asujen yhden
mukaistaminen tehtavien laadun sallimissa rajois
sa seka entista tarkoituksenmukaisempien puki
micn _kayttoon ottaminen. 

Tilapaismajoitukseen valmiilla radoilla on kay
totty odellisten vuosien tapaan majoitusvaunuja, 
joihin on sijoitettu virantoimitus- tai tyopaikan 
ulkopuolelle, kursseille tai tyohiin maarattyja 
henkilOita. Eraissa tapauksissa on majoituksessa 
jouduttu turvautumaan myos vanhoihin makuu
vaunuihin. Tilapaismajoituksen parantamiseksi 
on suunniteltu hankittavaksi myos valmiille ra
do.ille avovaunuissa kuljetettavia jalaksilla varus
tottuja asuntovaunuja. Opastintyoktmtien kerto
musvuonna saamiin uusiin asuntovaunuihin on 
hankittu rom. radiovastaanottimia. Rautatiera
kennuksille ei kertomusvuoden aikana ole hankit
tu uutta yhteismajoituskalustoa, koska sen uusi
minen seka tyomaarakennusten otta pienkalus
ton, kuten kuljetus- ja ruokailusuojien osalta, on 
Yaltion tOiden huoltotoimikunnan toimesta par
haillaan kaynnissa, minka jalkeen hankintoihin 
valittomii ti ryhdytiian. Parkanon rautatieraken
nnkselle on kertomusvuonna valm.istunut uusi 
perheasuntoalue. 

Tyopaikkaruokaloi ta varten on eri puolilla 
rataverkkoa varattuna tarpeelliset tilat. Niiden 
hoitajina toimivat joko yksityiset tai rautatie
laisten osuu kunnat. Huomattavin ruokailutilojen 
muutos tapahtui kertomusvuonna Oulussa, jossa 
konepajan ruokala siirrettiin nykyaikaisiin ruoka
lalaittein varustettuihin tiloihin sosiaalirakennuk
seen. Kunnossapidon lisaksi on muonitushuoltoon 
liittynyt ruokalasopimuksen uusimisia ja muutta
misia seka ruoan laadun tarkkailua. Rautatie
rakennusten yhteismajoitusten muonitus on ollut 
Valtion Ravitsemuskeskuksen hoidossa. Ruoka
loiden kannattavuus on edelleenkin ollut huonon
puoloinen, silla varsinkin kantatyiintekijat val
mistavat itse ruokansa. Ruokaloiden tarpeisiin 
on hankittu lasikuitumuovisia jiiahdytysvaunuja, 
jotka korvaavat kellaritilat ja joiden kaytosta on 
. aatu myontoisia kokemuk:si.a. 

Rautatiehenkiliikunnan omatoiminen asunto
tuotanto on jatkunut edelleen vilkkaana koko 
rataverkolla. Huolimatta erittain kireista luotto
markkinoista saivat kertomusvuoden vaihteessa 
liikkeelle lahteneet yritykset tyonsa kayntiin 
miiariiaikaan mennessa. Aravalainojen saanti on 
Yiime vuosina ollut suhteellisen vaikeata seka 
kerros- etta varsinkin rivitalolinjalla, jolla tyiit 
eivat sovellu talvityona aloitettaviksi. Toimin
nan jatkuvuutta silmalla pitaen olisi toivottavaa, 
etta aravamiiararahoja voitaisiin lisata, koska 
rakennuskustannukset ovat kertomusvuonna 
nousseet, rakennuskustannusindeksin mukaan 
noin 8 %- Aravakerrostaloja valmistui kertomus
YUonna yhteensa 4, nimittain Helsinkiin, Tikkuri
laan, .Tyviiskyliian ja Savonlinnaan, Talojen koko
naistilavuus on 29 741 m 3 ja niissa on kaikkiaan 
123 asuntoa. Lisaksi 4 asunto-osakeyhtiota sai 
kertomusvuonna asuntolainavarauksen, mutta 
useat muut seka kerros- etta rivitalohankkeet 
jaivat viela toteuttamatta. Uusien tonttien han
kintaa on suoritettu tehokkaasti pyrkimalla saa
maan alueita lahinna radan varsilta, jolloin liiken
neyhteydet ovat hyvat ja rautatielaisille talou
dellisesti edulliset. Sosiaalijaoston toimesta on 
myos kiinnitetty huomiota osakelainojen ja perhe
asuntoavustusten tunnetuksi tekemiseen rauta
tielaisten keslmudessa. 

HenkilOkunnan omakotirakennustoiminnan 
tukemista tarkoittavista toimenpiteista ovat etu
alalla olleet tonttien hankintaa, rakennustyyppien 
valintaan, rakennushankkeiden rahoitukseen ja 
osittain myos rakennustelmillisiin kysymyksiin 
liittyvat tehtavat seka omakotipiirustu ten ja 
opasvihkosten jakaminen halukkaille rakentajille 
ja tahan liittyva neuvontatyo . Tontteja annetaan 
vuokralle vain rautatielaisille, joiden itsensa on 
asuttava tontilla. Taman johdosta on ollut suori
tettava jatkuvaa valvontaa ja eraissa tapauksissa 
on jouduttu suorittamaan yuokrien korotuksia, 
kun tontilla oleva rakennus on vuokrattu tai myy
ty ulkopuoliselle. Rautatielaisille ail{aisemmin 
myiinnettyjen asunto- ja omakotilainojen kayttoa 
on jatkuvasti valvottu lainojen valittajina toimi
neiden luottolaitosten kanssa. Lainojen kaytto
ohjeita on taydennetty siten, etta lainan sailytta
minen on mahdollista, vaikka lainanottaja on 
eronnut tai orotottu rautateiden palveluksesta, 
mikali tama on tapahtunut sairauden, tyon va
hyyden tai muuhun valtion palvelukseen siirty
misen takia. 

Riihimaella sijaitsevi:m Vehman omakotialueen 
ja Kemijiirvon omakotialueen asemakaaval{ysy
mykset eivat viela ole ratkenneet. Pieksamaella 



on 14.6 ha kiisittaviin asuntoalueen uudelleen 
kaavoittaminen saatu vireille. Hyvinkaii.lla si
jaitsevan Krutmunpuiston omakotialueen 31 
vuokramiehen tontinvuokrasopimukseen perus
tuvasta tontin lunastamisesta on annottu laki, 
jolla valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan 
anotut tontit vuokramiehille. 

Omakotielokuvan filmaustyo saatiin pii.atok· 
seen. Elokuvassa ositetaan rautatielaisten tahiin 
a tisia aikaan aannok ia VR:n omakotialueilla ja 
annetaan omakotirakentajille opastusta raken
nushankkeen totcnttamiseen liittyvissa kysymyk
sissa. 

Suoniemen 
henkilokunnan 

kunnassa sijaitsevalla rautatio
virkisty alueella on kertomus-

vuonna suoritettu J;:unnostustoita, ja uusien vir
kisty alueiden hankkimiseen liittyvia tontti- ja 
aluevaihtokysymyksia on selvitelty mm. Lappoh
jaan suunniteltavan virkistysalueen osalta. 

Laitoksen sosiaalitoimen piiriin kuuluvaan ra
kennustoimintaan on kertomusvuonna kiinrutetty 
erityista huomiota. Henkilokunnalle on 1..-uluvan 
vuoden aikana rakennettu uusia sosiaalitiloja, 
peruskorjattu ja nykyaikaistettu entisia seka 
laadittu useista kohteista suunnitelmat sosiaali
tiloissa esiintyvien puutteiden ja epakohtien kor
jaamiseksi. Valmistuneista sQsiaalitiloista on mai
runnat toisaalla (II. Rata, rakennukset ja lait
teet). Rakenteilla on mm . Tampereen ja Soinajoen 
varikkojen tyo- ja sosiaalitilat. Astmto-, tyo- ja 
sosiaalitilojen rakentamiseen ja peruskorjaami
seen kaytettiin kertomnsvuonna si irtomaara
rahoja 9 . 5 miljoonaa markkaa, tyollisyysvaroja. 
0. 6 miljoonaa ja kunno sapito- eka vuosikorjaus-
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maii.rarahoja 6. 5 miljoonaa markkaa, eli yhteensfi. 
16.6 miljoonaa markkaa. Kertomusvuoden aikana 
hankittiin rata-. kone-, varasto- ja liikennepii· 
reista tiedot henkilokunnan sosiaalitilatarpeesta 
(pukeutumis-, peseytymis-, vaatteiden kuivatus
ja ruokailutilat) . Saadut selvitykset osoittivat, 
etta henkilokunnan sosiaalitilojen rakentami - tai 
korjaustarve merkitsee noin 4.11 miljoonan n"lar
kan kustannuseraa. Suoritettu sosiaalitilatarpoon 
koordinointi antaa entista paremmat mahdolli
suudet tilojen suunnitelmalliseen parantamiseen, 
ja niissa kohteissa, joissa rakentamisajankohdan 
soveltaminen ja tilojen oikea mitoittaminen liit
tyy uudisrakennussuunnitelmiin, sosiaalitilat ra
kennetaan tarpeen vaatiessa maaratyksi ajaksi 
tilapaisratkaisujen varaan. 

Valtionrautateiden tapaturmatilanteen osalta 
voidaan tod ta tyotapaturmien luvun pienenty
neen vuoclen 1962 lukuihin verrattuna 10. 6 %· 
kun vaheneminen vuonna 1962 vuoteen 1961 ver
rattuna oli 3. 0 ~. Huomattavin oli viihennys 
liikenneosaston kohdalla (20. 5 %), mutta myo,; 
konepajoilla on todettavissa myonteista kehi
tysta. Kuolemaan paattyneiden tapaturmien lukn 
oli 16, joista ratapiirien osuus oli 8, liikennepiirien 
4 ja rautatierakennusten samoin 4 . Kolme naista 
tapauksista sattui kotimatkalla lilliennetapatur
mina. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tyotapa
tmmat, jotka ovat aiheuttaneet vahintatin neljan 
tyopaivan menetyk een seka tapaturmatiheydet 
tuhatta tyontekijiHi. kohti. Vertailun vuoksi on 
taulukkoon otottu vastaavat lnvut myos vuosilta 
1961 ja 1962. 

I 1963 

Tapaturm. kuoll. 

I 1962 

Tapaturm. kuoll. 

I 
Tapaturm. kuoll. 

luku I tiheys I luku I luku tiheys I luku luku I tiheys I Juku 

Rautatiehallitus ... .. ............... . .... 16 
Rataosasto ............... . ....... . ...... 1028 
Koneosa to 0 ••••••••••••••••••• • •••••••• 522 
Varastoosasto ........................... 100 
Liikenneosa.sto ...... . ...... . ............ 1129 
Rautatierakennusosasto .................. 183 

Kaikkiaan .... . ........ . . . ... , .......... f 3 619 

KertomLtsvuoden tapatnrmien kokonaisluvu to 
3 619 tuli toimenhaltijoiden o aile 1 393 ja tyon
tekijoille 2 226. 

Tyotnrvallisuustoimikuntien piirissa on jatku
vasti tehostettu tyoturvallisuustoimintaa suOI·it
tamalla tarkastus- ja neuvottelumatkoja seka 
opetus- ja valistustyota. Tyoturvallisuustoimi-

8 122-65 

- - 35 - - 19 - -
122 8 1031 121 6 1 087 138 1() 

76 - 562 83 2 517 78 -
121 - 117 13,1, 1 132 129 -
88 4 1422 111 6 1 436 114 -

146 4 190 126 - 255 146 1 

104 f 16 f 4 050 15 '* 130 I 116 I l.t 

kunnat ovat ylcensii osanneet paneutna tyohonsa 
oikealla tavalla suorittaen oma-alotteisia tarkas
tuksia tyopaikoilla saannollisesti ja tnoden tyon
antajan edu ·tajien tietoon tyotw·vallisuutta vaa
rantavia puuttoita ja epakohtia. Erityista huo
miota on jatkuvasti kiinnitetty koko henkilo
kunnan saamiseen mukaan tahan toimintaan. 
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Liikenn piirien ym. jarjostamiJHi, kursseilla on 
luennoitu tyotw·vallisuu asioi ta, esitetty aihee
seen liittyvia elokuvia ja annettu ki.iytiinnollistii 
opetusta tyopaikoilla. Tapatnrmantorjunta ry:n 
aikakauslehteii •>Varokeino» on tilattu kaikille 
tyoturvallisuustoimikunnille sekii piireihin, kone
pajoihin ja rautatierakennuksille. 

Valistustoimintaan liittyen on myos tilattu 
>>Talja tiedottaa>>-lehteii, suunniteltu trukkien 
kiiyttoi.i koskeva ohjevihkonen, kloorin yms. 
myrkyllisten aineiden aiheuttaman vaaran tor
juntaohjeita sekii rakennettu suojaviilineitii ja 
muuta valistusaineistoa esittelevii ni.iyttelyvaunu, 
joka kertomusvuoden aikana kulki kaikkialla 
suur.immilla liikenne- ja tyopaikoilla. Rautateiden 
kansaim·iilisen liiton (U. I. C.) suunnitteleman, 
7 maan yhteisen tyoturvallisuuskampanjan val 
mistelut aloitettiin valistusaineiston osalta laati
malla konepaja- ja radan kunnossapitotoitii var
ten julkaisusarjaa »Viisas Varoo•>. 

Rautatiehallituksen tnkema ja sosiaalijaoston 
ohjaama rautatiehenkilokunnan vapaa-ajan har-

rastustohninta on VR:n juhlavuoden mentyiikin 
jatkunut vilkkaana ja monipuolisena ilman min
kiiiinlai. ta laskukautta: pikemminkin voidaan 
panna merkille, ettii vapaa-ajan henkiset ja tai
teelliset harrastukset ovat juhlavuodesta saaneet 
yhii uusia virikkeitii. 

Rautatiehenkilokunnan urheilu- ja liikunta· 
toiminnan edistiimisen hyviiksi snoritettu tyo on 
tapaht\.mut sosiaalijaoston ja rautatiehallitnksen 
asettaman 16-jiisenisen VR:n urheilutoimikunnan 
yhteistoimintana. Kertomusvuosi siirtyy aika
kirjoihin kuntourheiluvuotena, jonka aikana eri
tyisesti painotettiin jatknvan liikunnan merki
tystii tyokuntoisuuden yWipitiimiseksi ja lisiiiimi
seksi. Kertomusvuonna otettiin Vuokatissa myos 
ki.iyttoon Hiekkaniemen lomakylii, jonne on val
mistunut tilavia perhemokkejii. Naissii ehdittiin 
syyskesiin aikana asua jo yhteensii 1 302 vuoro
kautta. Riva del Sole-lomakyliissii Italiassa vietti 
lomaansa 126 rautatieliiistii ja hoidiin perheen-
jiisentiiiin. 

H enkilOkunta. Kunkin osaston henkilokunnan keskimiiiirainen suuruus eka Pdellisen vuoden vastaa-
vat luvut ilmeneviit allaolevasta taulukosta: 

Vakinaincn 
henldliib:unta 

1962 

Keskushalllnto 1) ........ 
Linjahallinto 1) .......... 

Siitii.: ................... 
Talousosasto ......... . ... 
Rataosasto ..... . .... . .. . 
Koneosasto ............ . . 
Varasto-o asto • 0 • •• • ••••• 

Liikenneosasto ........... 
.. 

Yhteensa keskus- p hn]a-~ 
ballinto 1) . ..... . ..... . 

Rauta · erakennusosasto 2) • . 

I Kaikkiaan I 
') llt\tan mutatierakennusosastofL 
') K eskus- ja. Iinjahallinto 

552 
14 027 

68 
1156 
4 416 

164 
8 223 

14 579 
49 

14 628 

I 1963 

553 
14 091 

71 
1182 
4 451 

160 
8 227 

14 644 
46 

14 690 

YlimiUiriiinen ja 
tilapiiinen 
henkilokttnta 

1962 I 1963 

191 
6171 

100 
70 

1979 
123 

3 899 

6 362 
136 

6 498 

200 
6 300 

101 
77 

2 014 
122 

3 986 

6 500 
142 

6 642 

Tyolaisia 
likimiiarin 

1962 

115 
13 402 

16 
7 324 
4 796 

583 
683 

13 517 
1 316 

14 833 

I 1!)63 

117 
13 320 

26 
7 175 
4 920 

526 
673 

13 437 
1310 

14 747 

IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET 

Yhteensii 

1962 

858 
33 600 

184 
8 550 

11191 
870 

12 805 

34 458 
1 501 

35 959 

I 1963 

870 
33 711 

198 
8 434 

11385 
808 

12 886 

34 581 
1 498 

36 079 

Allaoleva taulukko osoittaa liikenneonnettomuuksien lukumiiiiriin seka niiissa onnettomuuksissa 
tapaturmaisesti kuolleiden ja lonkkaantuneiden luvun kertomusvuonna ja edelliseni.i vuonna-: 

1962 
1963 

I 

I 

Onnetto-
muuksien 
Iuku 

36-! 
355 

Yhteen-
tormiiyk-
set ja piiiil· 
leajot 

25 
17 

Yliajot 

tasoyti-
k ii y til viliii 

150 
173 

I 
muualJa 

6L 
63 

' Raiteilta 
suistumiset 

48 
50 

I 

I 

Muusta 
syystii 

80 
52 

1 

i 
I 

Kuoli 

90 
!l8 

Loukkaan-
tui 

29 
44 



X. TALOUDELLINEN TILA 

Valtionrautatieden pc'iiioma-arvo ( mk) 

Valtionrautateiden valmiiden ratoj en paaoma-arvo oli ki.rjanp1don mukaan v uo -
den 1962lopussa ............ .. .... . ... . .. . .... .. ...... ... . . . . ....... . . 

T ahan on vuonna 1963 tullut hsaa: 
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 807 001:28 
Uuden liikkuvan kaluston arvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 670 331:42 
Uu ien tyokoneiden arvo 1rautatierakennusten tyokoneita sekii 

kayttokalustoa lukuunottamatta) . ...... ..... .... ..... . 

Tasta on vuonna 1963 vahennetty: 
Vuoden kuluessa poistettu: 
Ktinteistojen arvosta ................. . . .. ..... ...... .. . 
Tyokoneiden arvosta .................................. . 
Liikkuvan kaluston arvosta . . . . . .... . ... ...... .... ..... . . 

Vuoden ku.luessa kuoletettu: 
Kiinteistojen arvosta .... . .. . . ............. . ... . .. . .... . 
Tyokoneiden arvosta .... .. . . . . .. .. ..... .. . .. . . ...... .. . 
Liikkuvan kaluston arvosta .... .... ....... .. ............ . 

8 201 159:44 

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

10 325 577:-
3 354 100:-

10 453 741:-

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten vuoden 1963 
paattyessa . . . . .. . ..... . .. .. .. . ........... . ... . ........... . ....... . 

Tahan on lisattava uusien rautatierakennusten arvo, yhteensa . ... . .... . ... . 
Koko paaoma-arvo oli siis vuoden 1963lopussa1) . . . . ...... .... ..... .... .. . 
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1 095 713 160:54 

202 678 492:14 

1 298 391 652:68 

25 062 827:04 

1 273 328 825:64 
336 047 446:09 

I 609 376 271:73 

Valm.iiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiin
teistojen osalle 746 992 923:21 mk, liikkuvan ka
luston 478 561 239:15 mk ja tyokoneiden osalle 
47 774 663:28 mk eli prosente issa 58.67, 37. 5 
ja 3. 75. 

raltionrautateiden t'Ulot (rnk) 

b ennetty suorituksia vieraille rautateille ym. ja 
takaisinmaksuja rautatien kayttajille yhteensa 
16 231 247:12 mk, joten k ertomusvuoden n e tto
tuloksi jaa 367 053 440:11 mk. Edel.lisen vuoden 
nettotulot o1ivat 374 869 219:48 mk. joten tulot. 
ovat vahentyneet 7 815 779:37 markalla eli 
2.0 %. 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuon
na 1963 383 284 687:23 markkaan. Tasta on va-

I Vuorma 1963 

Tulon Ja.atu 

I I mk I % 

Henkiloliikenteen tulot .... . ..... 72 846 257,70 19.85 
'£ava.raliikenteeu tulot .......... 255 795 033,26 69.68 
Muut liikennetulot ... . .... . ..... 7 187 510,44 1.96 
Lennatintulot .................. 7 504,64 0.02 
Korvaus postinl<Iljetuksesta ..... 5 800000,- 1.58 
Sekalaiset tulot .............. . . 14 167 134,07 3.85 
Korvaus alennusktlijetuksista . . .. 11250000,- 3.06 

Paiiryhmiin a lopulli et tulot jakaut.uvat vuosi
na 1961- 1963 seuraavasti: 

I Vuonna 1962 Vuonna 1961 Lisays vuonna 1963 

I vuoteen 1962 verrattuna 

1--· ·---------
I I mk 1 mk mk ·~ 

76 159 963,91 72 561171,31 -3 313 706,21 - 4.35 
262 861 405,38 248 180 112,51 - 7 066 372,12 - 2.69 

6 253190,88 6 463 676,21 934 319,56 14.94 
9 706,72 11551,28 - 2 202,08 - 22.6 8 

5 900000,- 6100000,- - 100000,- - 1.69 
12 423 159,43 12 439 825,07 1743 974,64 14.03 
11 261 793,16 11103 989,96 - 11793,16 - 0.10 

Yhteensa j367 053 440,11 j 100.oo j374 869 219,48j356 860 326,34 j 7 815 779,37 1 2.0 

•) Tiihiin ei ole luettu kaytt.okalustoa, jonka arvo oli 12106 811.55 mk kcrtomusvuoden lopussa. 
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I' altion·rautateiclen menot 

Valtionrautateiden hallinto- ja kunnossapito
ja kayttomenot olivat vuonna 1963 403 024 152:76 
mk. Edellisen vuoden menot olivat 378 547 848:96 
mk, joten menot osoittivat siten 24 476 303:80 
markan eli 6. 4 7 % :n lisiiysta. 

Rautatiehallituksen menot v. 1963 olivat 
12 347 859:23 mk ja linjahallinnon menot 
390 676 293:53 mk eli prosenteissa menojen koko
naismaarasta 3.o6 ja 96.94 %-

Menoprosentti, so m enojen ja tulojen valinen 
prosenttisubde oli vuonna 1963 109.19, vuonna 
1962 se oli 100.98 ja vuonna 1961 100. 61. 

Menojen jakautuminen eri momenteille ven·at
tuna edellisen vuoden vastaaviin menoihin sel
viiia seuraavasta taululwsta: 

Rautatiehallitus 
Palkk.aukset . .......... . ... . ....... . ....... . 
Ylimii.araisen hcnkiloklmnan palkkiot .... . .... . 
Viransijaisten palkkiot .... . ............ . .. . . 
Matkakustannukset .............. . .... . .. . . . 
Va1:inaiset eliikkeet seka ennen myonnetyt ylim. 

eliikkeet .... . .................. . ........ . 
Ammattiopetus ...... . ...... . . .. ........ . .. . 
Piiajohtajan kiiyttovarat . . ................. . 
Lammitys, valaistus, vesi- ja puhtaanapito ..... . 
Painatuskustannukset ...................... . 
Sekalaiset menot ..... .. .... . ............... . 
Liiketaloudell inen tutkimuslaitos ... . .... ... . . . 
Valtion tyonantajana suoritcttavat lapsilisa- ja 

kansaneliikemaksut .... . ... . ........... . . . 

Rautatielaitoksen linjahallinto ja kiiyttomenot 
Henkilomcnot 
Palkkaukset ....... . .............. . .... . ... . 
Ylimii.ii.ri:iisen henkiloklmnan ja tyovoiman palk-

kiot ..... . .. . ......................... . . . 
Viransijaisten palkkiot . .... . . . .............. . 
Virantoimitusrahat, ylityokorvaus , sunnuntai

tyokorvaus, palkinnot tarveaineiden sii.ii.sti:i-
misestii. ja junanli:ihetttajien lisapalkkiot . . ... . 

)fatkakustannukset, paivii.rahat ja korvaus muut-
tokustannuksista .... . ....... . ............ . 

Vakinaiset elakkeet sekii. ennen myonnetyt yli-
mii.araiset clakkeet ............. . ......... . 

Vnoden lmluessa myonnetyt ylimi:iariiiset elii.k-
keet . . ...... . ................ . . . .... . .. . 

Virkamiesten perhc-elakkcet ja hautausavut ... . 
Ta])aturmakorvaukset . . . ................... . 
Muut huoltomenot ............... . ...... . .. . 

Kalusto ja kiiyttoaincct 
Polttoaineet . . ..... .. ....... . .. .. .......... . 
Muut kiiyttoaineet ja sekalainen hankinta ..... . 

illenomiiiirii t , 
n1a.rkkan. 

1 Y 1963 

6 002 988,74 
2 819 572,43 

45 952,44 
181 41 ,43 

144 088,87 
185 439,63 

2000,-
128 737,69 
34 841,87 

941 802,94 
98 425,98 

458 167,21 

Lisiiys tni viihennys 
(-) vuonna 196!l 

I v 1962 

5 200 344,80 
2 514 342,49 

40 705,56 

mk 

188 564,87 -

1 293 722,-
166 355,70 

2 000,-
149 715,74 -
30000,-

992 852,03 -
82 945,20 

389 828,46 

802 643,94 
305 229,94 

5 246,88 

I % 

6 72~,44 -

154 366,87 
19 083,93 

20 978,05 -
4 841,87 

51049,09 -
15 480,78 

68 338,75 

15.1:1 
12.1 :l 
12.89 
3.5 7 

11.93 
ll.47 

14.01 
16.1+ 
5.H 

18.fl6 

17.53 

I 12 347 859,23 I 11 051 376,85 I 1 296 482,38 1 11.7:3 

)lenomiiiirii t , 
markkaa 

v. 1963 

110 610 65 ,38 

31 775 455,33 
6 136 997,87 

22 197 682,69 

2 107 363,04 

32 728 203,52 

55 319,-
8 625 276,69 
2 228 871,15 

363 304, 8 
1160 499,62 

2 551105,73 
7 528 529,90 

I v. 1962 

103 741187,42 

30 188 978,21 
5 291 688,66 

1 023 680,91 

1 931 895,39 

29 753 439,05 

44 567,33 
7 887 426,52 
2176174,51 

369 176,46 
2 051390,03 

I
I Lisiiys tai viihennys 

(-) vuonna 1963 

l mk I % 

6 869 470,96 

1 586 477,12 
845 309,21 

-!174001 ,78 

175 467,65 

2 974 764,47 

10 751,67 
737 850,17 

52 696,64 
5 871,58 

890 90,41 

6.62 

5.25 
15.97 

23. 15 

!l.os 

9.99 

24.1·2 
9 . 35 
2.42 

- 1.59 
- 43.4.3 

31 552 635,24 - 3 001 529,51 
7633007,52 - 104477,62 

9.5 1 
1.37 



R<1ta ja rak en nuk set 
Radan, rata-alueen ja. rakennusten lrunnossa.- ja 

puhtaanapito ........................... . 
iihkovoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennii,lin-
ja puhelinjohtojen k1mnossapito . .......... . 

Liikkuva kalusto 
Liikkuvau kalustou, tyokoueiden ja koneellisten 

laitteiden kunnossapito . .................. . 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kaytosta ... . 

Muut asiamenot 
Painatuskustaunukset ...................... . 
Yahlngonkorvaukset ja palosuojelumenot ..... . 
Verot ..................................... . 
Sekalaiset menot ............. . ............. . 
Arv.~ama~~o~ tarpeisiin, ra.utatiehallituksen 

kaytettiivaks1 .. . ............... . . . ...... . 
Kuoletukset ja tileistii poistot ............... . 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

kansanelii.kemaksut .. ......... . . .......... . 
Kuljetusmaksuista myonnettiivat alennukset ... . 
Linjahallinto ybteensa ...... ..... ...... .... . 

I 
Menorofi.fi r iit. 

I 

Ljsftys tn i vii.bennys 
markkaa 

v. 1963 

41 473 940,90 

1 230 872,31 

45 306 980,59 
594 371,77 

888 765,21 
809 258,69 
309 579,85 
924 331,24 

18 863,68 
24 108 611,58 

(- ) vuonna 1963 

I v. 1ou2 I mk 

39 085 992,25 2 387 948,65 

1087 804,39 143 067,92 

4-1 227 359,59 1 079 621,-
666 901,22 - 72 529,45 

844 489,76 44 275,45 
564 771,79 244 486,90 
285 806,99 23 772,86 
784 203,34 140 127,90 

45 256,84 - 26 393,16 
20 423 677,47 3 684 934,11 

8 267 266,61 7 219 472,74 1 047 793,87 
12 674 183,30 11 615 488,48 1 058 694,82 

I 

390 676 293,53 1 367 496 472,11 1 23179 821,42 1 

% 

6.10 

13.15 

244 
- 10.87 

5.24 
43.29 

8.31 
17.86 

-58.31 
18.04 

14.51 
9.11 
6.13 

Kaikkiaan J 403 024152,76 J 378 547 848,96J+ 24 476 303,80J 6.47 
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Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan las
kettu rahallinen tulos valtionrautateiden liiken
teesta v. 1963 osoitti 36. o milj . markan alijaamaa. 
Kun vastaava tulos v. 1962 osoitti 3. 7 milj. mar
kan alijaamaa, oli v. 1963 rahallinen tulos edell i-

seen vuoteen verrattuna 32.3 milj. markkaa eli 
877 . 8 3 % huonompi. Tarkemmin valtionrauta
teiden tulojen ja menojen kehitys vv. 1962- 1963 
kay ilmi seu.raavasta taulukosta: 

Vuonna 1963 Vuonna 1962 I Lisi>ys vuonna 1963 

mk mk mk \ % 

'l'ulot ..................................... . 
Menot . ...... ......................... .. . . 

367 053 440,111374 69 219,48 1- 7 815 779,37 1 2.08 
403 024152,76 378 547 848,96 24 476 303,80 6 47 

Ylijii.ama tai vajaus (- ) .... .. ............ ... . ,-35 970 712,65 1 -3 678 629,48 1-32 292 083,17 1 877.83 

Helsingissa, rautatiehallitul{sessa joulukuun 22 pa.ivana 1964 

ERKKI AALTO 

Eero Jaakkola 




