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ALLMAN OVERSIKT 

1. Eftedrllgan pli jiirnviigstransporter. 

Den ekonomiska tillbakag~ng som borjade i 
slutet av ar 1961 ski:i.rptes under ar 1962. D etta 
ser man tydligt i utvecklingen av de faktorer som 
paverkar efterfragan pa jarnvagstransporter: 
over hela linjen har okningen blivit langsammare, 
endast jord- och vattenbyggnadens volym svang
de, fr~n nedgangen f6regaende ~r till olming, 

godstrafiken 

kanhanda ett typiskt utslag for ett svagt ekono
miskt ar i det sysselsi:i.ttningsarbetena okade. 
!nom Jarnvagarnas kommersiella godstrafik 
marktes inte bakslaget sa varst, ty tonmi:i.ngden 
sjonk endast 1 %, men tonkilometerna 6kade ca 
4 %- P ersontrafiken for sin del minskade sAval 
ifrAga om resornas antal som ifraga om person
kilometer. 

1961 1962 
fOriindrings 
% 1961-62 

milj. ton . .. . ......... . .......... .. ........... . 18. 8 
4 719 

18.6 
4 910 

1.1 
+ 4.0 milj. tonkm . .... .. ............ . .... ......... . 

persontrafiken 
milj .resor . ......... .. ... .. .. . .. .. ........ . . .. . 
milj. p ersonkm ....... .. . . .... . . . . . . . . .... . . .. . 

38 . 9 k 
2540 k 

37.3 
2360 

4.1 
7.1 

Tabell 1. Utvecklingen av yttre faktorer som paverkat behovet av jarnvagstrafik under 1958- 1962 

Prestatiou I Euhet 1 1958 

1. Jndustri , volym ............ . &195.! = 100>) 113 
-gruvor .................. . >) 135 
- fabriker ••••• 0 •• ••••• •••• • » 110 

:?. ' kog lmsMllning ............. » 101 
3. Byggnadsverksamhet, volym .. » 114 

- husbyggnad .... ... ........ » 100 
- jord- och vattenhyggnad . .. » 137 

4. l~alnationalprodukt ......... » 109 
5. Import, volym . . . . . . . . . . . . . . » 110 
6. Export volym .... . ..... ..... » 115 
7. Yrkesmiissig motorfordonstraf. 

volym ••••• •• 0 •••••• • ••••• • • 

- persontrafik . ....... ...... » 119 
- godstrafik . . . . . . . . . . . . . . . . » 110 

8. Registrerade last- och paketbi-
lar ... . . . ................... 
- antal 1) 2) ............ . ... st 52 300 
- kapacitet i ton l) 2) ....... t 185 000 

9. Persontrafik med motorfordon 106 pkm 6 700 

1 1959 1 1960 

123 140 
151 163 
121 138 
102 117 
119 123 
105 123 
144 122 
116 126 
132 165 
131 152 

127 136 
125 134 

55 600 62 300 
197 000 214 000 

7 400 8 600 

1 1961 1 1962 

I 
Forandrings 
% 1961/62 

15.1 162 1 + 5.2 
182 187 + 2. 7 
151 160 + 6.0 
123 119 - 3.3 
13J.k 137 + 2.2 
143k 146 + 2.1 
116k 119 + 2.6 
135 139 + 3.0 
177 186 + 5.1 
160 168 + 5.0 

156 172 + 10.5 
139 139 -

72 000 79 200 + 10.0 
228 000 241000 + 5. 7 

9 800 10 650 + 8. 7 

1 ) i tabellen ar bilarnas tal for varje ar tvii pa varande foljande iirs medeltal (stiillningen i slutet av aret) Tonka
paciteten iir bcraknad pa samma satt 

k = iindrat tal 
2) sifferserien andrad 
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Utvecklingen var tamligen OJamn ifrAga om 
lasterna for de olika godsgrupperna. Mest minska
de, som foregAende Ar, antalet vagnar lastade 
med importgods, nii.mligen nii.rmare 13 %, Antalet 
vagnar lastade med jord- och stenarter minskade 
ca 6 % och sAdana lastade med exportvaror 4 % . 
Minskningen for livs:r;nedelsvagnarna var 3. 6 % 
Trii.varulasterna minskade endast ca 1 %, men 
av undergrupperna minskade stocklasterna 10 °J 0 , 

pappersvedens laster 6kade 11 % , ribbor och flis 
minskade 18 % och veden okade 13. & % - Trans
porterna av godselii.mnen och foder okade nii.stan 
17 %- Persontrafiken nedgick tydligt : minskningen 
av resorna var 4 % och av personkilometerna 7 
% , dA foregAende lir resorna okade over 6 % och 

personkilometerna nii.rmare 9 % - Istii.llet vii.xte 
fortsii.ttningsvis persontrafiken med motorfordon, 
om ocksli nligot lAngsammare, ty ar 1961 var for
ii.ndringen + 14 % och lir 1962 + 9 % .Aven den 
yrkesmii.ssiga motorfordonstrafikens volym fort
satta att vii.xa inom persontrafiken, godstrafikens 
volym bibeholls pa samma niva som lir 1961. 
Hela den privata godstrafiken torde istii.llet fort
farande ha okat dli man domer av bilbestandets 
tillvii.x och det allt mer forbii.ttrade vii.gnii.tet. 

2. Transporterna och deras skotsel. 

Tabell 2 belyser jii.rnvii.gstrafikens utveckling 
under liren 1958- 62. 

Tabell 2. Jarnvii.garnas kommersiella trafik Aren 1958-62 

Prestatlon I Enhet 

Godstrafiken 
1. Transporterad godsmangd .. .. . . .. . .. 106 t 
2. N ettotrafik ••• 0 •• • • 0 •• 0 0 0 ••• •• • •••• 106 ntkm 
3. Medeltransportstracka ...... . . . .. ... km 
4. Vagnoverskott i medeltagfdag .... . .. st 
5. Tomgang ...... . ............... . ... % 

1

1958 1 1959 1 1900 1 1961 1 1962 I Filrandrings 
% 1961/62 

16.1 17.0 19.0 18.8 18.6 - 1.1 
4 065 4 205 4 865 4 719 4910 + 4.0 

258.3 253.3 260.2 255.3 268.6 + 5.2 
2 665 2 365 695 914 1169 +27.9 

28 28 28 30 31 + 3.3 
6. Volymindex .... . .. . . . . . ...... . .... 1959 = 100 95 100 114 111 114 + 2. 7 
Persontrafiken 
1. Res or ........ . .. . . . .... . ... . ..... . 106 resor 29.9 31.3 36.6 38.9k 37.3 - 4.1 
2. Personkilometer .... . ... . . . ... . .... . 106 pkm 2120 2 270 2 340 2 540k 2 360 - 7.1 
3. Tagkilometer ............... . ...... 106 tagkm 23.9 25.4 26.4 27.0 27.5 + 1.9 

darav med motormateriel . . ...... . .. % 54.7 66.1 71.5 75.2 78.6 + 4.5 
4. U tnyttjningsproportion ... . ......... % 35.9 36.9 36.3 39.5 39.3 - 0.5 
5. Volymindex •••• • • 0 0 ••••• •••••••••• 1959 = 100 95 100 103 109k 104 -4.6 

k = andrat tal 

Vintern 1961/62 fororsakade inte nligra nii.mn
varda svarigheter for godstagstrafiken, da suo
fallen varit tii.mligen mAttfulla och vintern ifrAga 
om strii.nghet forovrigt varit normal. De mlinga 
reparationsarbetena pa banan fororsakade dock 
under bela sommaren mAnga forseningar isynner
het for de snabbaste tAgen. Da dubbelspAret pli 
Kouvola-Luumii.kibanan och utrii.tningen av Kou
vola-Imatra-banan blivit fii.rdiga kunde tidta
bellerna for godstAgen pa strii.ckan Kouvola
Imatra och Kouvola-Vainikkala ii.ndras frAn den 
1. december . Fastii.n medeltransportstrii.ckan 
vaxte minskade dock lasterna sa mycket, att 
vagnsoverskottet i medeltal per dag okade med 
255 vagnar jamfort med foregliende ar. Pa basen 
av medeloverskottet av vagnar syns det som om 

vagnparken varit belt tilh·ii.cklig redan under 
flere Ar, men samtidigt har det t .ex. under vinter
trafiken rlitt brist pli de mest efterfragade vagns
typerna. Av godstrafikens tltgkilometer steg die
seldragkraftens andel till ca 35 % (foregliende Ar 
ca 22 % ). Vaxlingsarbetstiden minskade liter, ty 
den utgjorde sammanlagt pa bangardar och i 
rangeringstlig 2 563 ti=ar under vardag, da 
motsvarande tal Ar 1961 var 2 640 timmar, varfor 
minskningen ii.r 2. 9 % - Vii.sentligare ii.ndringar i 
vii.xlingsarbetet pa banglirdarna torde inte vara 
att vanta forri:in huvudrangeringsbanglirdarna 
har fornyats. RangeringstAgens resetid torde man 
nAgot kunna inskrii.nka, dade 10 banlastbilar som 
bestii.llts under berii.ttelseAret kommer i anvii.nd
ning. De kommer att placeras pli b anstrii.ckor med 



svag trafik for uppsamling och utdelning av vag
nama. Huvudsakligast for bantering av travaror 
pA. terminalplatser anvandes under berii.ttelseA.ret 
16 balklyftkranar, med vilka man lastade 18 417 
vagnar eller 84 % mera an under foregA.ende ar. 
Fortsattningsvis anvii.ndes 12 Demag-lyftkranar, 
med vilka 90 000 ton lastades. Under berii.ttele
aret bestii.lldes 10 balk.kranar och 4 rorliga lyft
kranar till. 866 000 ton eller 6. 7 % mindre an A.r 
1961 transporterades styckegods, expressgodset 
medrii.knat. Vid Areta slut fanns foljande hante
ringsredskap: 187 gaffeltruckar, 689 gaffelvagnar, 

Express-och 
sniilltAg 

10' tAgkm % 
motorlok 0 0 •••• •••••••••••••••• 3 039 43.3 
motorvagnar ................... 1443 20.5 
riilsbussar ...................... 
anglok •••••• 0 • ••••••••••••• 0 •• 2 544 36.2 

Summa: 7 026 100 

Anglokens andel har minskat fran 24. s % Ar 
1961 till 21.4% A.r 1962 och rii.lsbussarnas andel 
har stigit fran 56. s % ar 1961 till 57.9 % Ar 1962. 
Mangden gods som transporterats i jii.rnvii.garnas 
biltrafik var nii.stan densamma som under de tva 
foregaende aren. Ifraga om gods- och spridnings
linjerna intrii.ffade. inga andringar. Istallet min
skade antalet trafikplatser som oppnats for den 
centraliserade hemtransporten, i samband med 
den verkstallda tariffhojningen den 1. 5 . 1962 
salunda, att vissa trafikplatser som ligger nii.ra 
centralstationer overfordes till sk. gruppen av 
buss-stationer som hor under fortsattningstran
sporttillagget. Andringen var salunda endast av 
fraktberii.kningsart, godsets hemtransport skottes 
som forut. Inom persontrafiken oppnades tva nya 
linjer, namligen Toijala station- Vahittii.iskau
pan Teollisuus Oy:s fabriksomrade den 12. 7. 1962 
och den 19. 9. 1962 Vilppula-Kolho-Haapa
mii.ki. Vid 1\\,rets slut var antalet godslinjer 18 och 
deras sammanlagda lii.ngd var 2 044 km, sprid
ningslinjerna var 49 och deras sammanlagda lii.ngd 
3 220 km samt pa 60 trafikplatser hade man 
ordnat hemtransport. Persontrafiklinjerna var 
13 och dera gemensamma lii.ngd var 428 km. 
Antalet resande okade med ca 6 % fran fore
gaende Ar. 

3. Tekniska produktionsmedel och forrilden. 

Den 15.9 oppnades for trafik 27 km ny utrii.t
ningsbana pa strackan Luumaki-Villmanstrand. 
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170 000 lastpallar och 19 000 burpa.llar. Av dessa 
hade uthyrts At kunderna 100 500 lastpallar och 
3 000 burpalla.r. 

!nom jarnvii.garnas persontrafik intraffa.de inga. 
nii.mnvii.rda forandringar . Nii.mnas kan endast, 
att for tidtabellperioden 129 taget P9 mellan 
Helsingfors-Moskva var i trafik pa strii.ckan Hel
singfors- Vainikkala likasa tA.get P 67 och P 68 
mellan Seinajoki-UleAborg ii.ven under vintern. 
De olika dragkra.ftmaterielslagens andel i tag
kilometerna fordelade sig enligt foljande: 

person tAg sammanlagt 

lO'tA.gkm % 10' tAgkm % 
190 0.9 3 229 11.7 

1028 5.0 2471 9.0 
15 909 77.7 15 909 57.9 
3 349 16.4 5 893 21.4-

20 476 100 27 502 100 

Arbetena fortsatte pA. banorna Kauliranta-Kola
ri, Kovero-Herajii.rvi och Tammerfors-Parkano 
-Seinajoki samt pa ii.ndringarna pA J yvaskyla
Suolahti banan. Den 17. 1 pAborjades byggandet 
av Parikkala-Onkamo banan. tatsradet fast
stii.lle den 8. 11. strii.okningen for Jii.msankoski
Jyvii.skylii. banan; fOr banans byggande stiftades 
en lag den 13. 1. 1961. 

PA olika delar av bannii.tet fortsattes skenbytet 
till tyngre eller 54 kg rii.ler, sammanlagt pA 337 
spArkilometer. Gamla 30 eller 43 kg rii.ler 
spikades pa banan istallet for lii.ttare raler, 
pA 44 bankilometer. kenbrottens antal steg till 
1 603, vilket ii.r nii.stan 4% mindre ii.n foregaende 
Ar. Makadamisering utfordes till full tjocklek pa 
strii.ckorna Riihimii.ki-Kouvola, Kouvola- Luu
mii.ki, Peipohja-Bjorneborg och Jyvii.skyla
Aanekoski samt till knapp tjocklek pA strackorna 
Abo-Toijala, Joensuu-Varkaus och UleAborg
Haukipudas. Makadamiserade huvudbanor okade 
med 226 kilometer. 501 500 m 3 (Ar 1961 747 000 
m 3 ) makadam anvii.ndes. Vid arets slut fauns 
sammanlagt 1 658 km makadamiserad bana eller 
29. o % av huvudbanornas langd. Motsvarande 
tal for Ar 1961 var 1 432 km och 25.4 %· 

Under berii.tt lsearet fii.rdigstii.lldes och den 
1. 12. oppnades for trafik den dubbelspA.riga 
strii.ckan mellan Kouvola-Kaipainen och Kait
jii.rvi-Luumaki, eller sammanlagt en strii.cka pa 
47 km. 

Av bangardsarbeten kan namnas storr aud
rings- och grundforbii.ttringsarbeten pll. Bjorne-
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borgs och Ylivieska bangArdar. Andra arbets· 
punkter var bl. a. Alberga, Tavastehus, Uusikyla, 
Kouvola, Pieksamaki, Varpanen, Aanekoski, 
Bennas, Tuomioja och Kemi bangArdar. 13 st 
strAlkastarmaster restes sa\ att deras antal vid 
Arets slut var 155 st. 

Tre banutriitningar utfordes pA Tammerfors
Bjorneborgs banan, deras sammanlagda langd 
var 4. 1 km, och tvA pa Savolaxbanan, med en 
sammanlagd li:ingd av 6. 2 km. Grundforbiitt
ringsarbeten utfordes mellan Joensuu-Rauha
maki, dar 102 500 m 3 spargrus anvandes, och 
mellan St Michel-Pieksamaki, dar 174 000 m 3 

spargrus anvi.ides och dar man pll en stracka av 
50 km fran banvallen avlagsnade ett torvlager 
som hindrade vatten tranga igcnom. Prov rorande 
betongsleepers paborjades mellan Riihimaki
Lahtis, dar en stracka pA 650 m monterades med 
svenska, franska, tyska och hollandska modeller 
av betongsleepers, 200 st av vart slag. 

Den mest betydande bland byggena var Toijala 
stations- och posthus, som fore arets slut nadde 
inredningsstadiet. 

Det viktigaste av sakerhetsarbetena var far
dig tallandet och ibruktagandet av fjarrstyrning
en, den 16 april. 11 reliistallverk blev fardiga 
naml. pA Kervo, Hyvinge, Leppakoski, Saaks
Jarvi, Otava, Hietanen, Mynttila, Varpanen, 
Kinni, Hillosensalmi och Kirjokivi. 

Linjeblockeringsarbeten utfordes pa strackan 
mellan Toijala och Tammerfors. 

Forbindelsekontakterna utvecklades, om man 
ocksA vid arets slut hade samma antal barvAgs
system som i slutet av foregAende Ar : fem 12-
kanalers, tio 3-kanalers och sjutton 1-kanaliga. 
Den sammanlagda langden pa barvAgsforbindelser 
var vid Arets slut 15 572 km. Den sammanlagda 
Uingden for selektortelefonledningar var vid arets 
~lutl 5 323 km och antalet anslutningar var 1 006 
(1961 resp. 5 020 km och 918 anslutningar.) 

Den markligaste handelsen under berattelse
Aret var tillstAndet att fA paborja jarnvagens 
elektrifiering, ty den 7. 11. 1962 form·dade stats
radet vid sitt mote jarnvagarna>: elektrifiering. 

Vid Arets slut var dragkraftens antal och for
andringar dari foljande: 

1961 
st 

1962 
st 

okning eller 
minskuing 

st 

Anglok . .... . ........................... .. ...... . 658 
153 k 

23 
189 

639 - 19 
diosellok . ....... . ................. . .. . ......... . 179 + 26 
motorvagnar ................................... . 23 
ralsbussar .......... . .......................... . 208 + 19 

sammanlagt: 1 023 l 049 + 26 
k = iindrat tal 

yanskaffningar inom persontrafikens vagn
park var endast ringa och alla dessa dessutom for 
ralsbussmaterielen: 5 st EFiab-vagnar med 
resande- och konduktorsavdelning, 8 st Eiab
vagnar 2 klass och 5 st resgodsvagnar serie Geoab . 
Antalet vagnar for den kommersiella persontra-

vagnar i kommersiell trafik ................ . 
vagnar for tjanstebehov ........... ........ . 

Summa: 

53 st varmvagnar serie Ggk blev fardiga, 2 st 
cisternvagnar serie Sf, 817 st standard 6ppna 
vagnar serie Hk, 126 st standardvagnar serie Hkk, 
79 st standardvagnar serie Ob, 30 st malmtrans
portvagnar serie Orne samt en vagn for transport 
av transformatorer serie Osf med 170 tons kapa
citet. 36 st privata godsvagnar blev fardiga. 

fiken var vid arets slut 1 313 st och idem samman
lagt 66 477 platser (Ar 1961 1 320 vagnar och 
66 594 platser). 

Antalet vagnar i godsmaterielen var vid Arets 
slut: 

Tackta. oppna cistern· 
vagnar vagnnr vagnar SUUlma 

9 256 13 813 353 23 422 
637 3 188 87 3 912 

9 893 17 001 440 27 334 

ForrAdens bokforingsvarde i medeltal var 8. 9 

miljarder gmk eller 1. 6 nU'd gmk: storre an Ar 1961. 
Bransle- och travaruforrA.dets bokforingsenliga 
varde steg till 2. o mrd gmk av den ovanangivna 
summan, eller 0. 3 mrd gmk: mindre an foregA.ende 
ar. Leveranserna till forraden utgjorde 19. g mrd 
gmk: eller 3.1 mrd gmk mer an under 1961. 



-!. Ekonomi ocb tariifer. 

Driftkostnadernas okning i marktal var 5. 1 % 
dll. avskrivningarna inte beaktats. Harav utgjorde 
and.ring av prisnivan + 2. 8 % , varfor resten 
utgjordes av andring i volymen. Avskrivningarna 
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med.raknade var utgifternas olming I 951 miljoner 
gmk eller 5. 4 % - DA inkomsterna okade med. 1 801 
miljoner gmk eller 5. o %, var resultatet ett und.er
skott om 368 milj. grnk (ar 1961 var und.erskottet 
218 milj. gmk). Jarnvii.garnas ekonomiska utveck
ling framgar av tabellcrna 3 och 4. 

Tabell 3. Prisindex for jiirnvagarnas driftkostnader 1 ) aren 1958- 62 (1954 = 100) 

Prisindex 1 1958 1 1959 I 1960 

Personalkostnader ................................. 142 147 15-! 
Dragkraftens bransle 2) . .. . . •. . ..•...••..•..•...... 111 90 90 
Underhall av banan, byggnader och anlaggningar ....... 121 12J 131 
Underhill! av transportmaterielen och arbetsmas!-iner 121 126 131 
Diverse utgifter 3) ... ..... .... . ... . ................ 120 121 121 

I 1961 1 1962 

166 173 
91 86 

138 143 
137 141 
122 122 

I 
fiiriindrings 
% 1961/62 

+4.2 
-5.5 
+ 3.6 
+2.9 

-
.. .. 

Allman dnftkostnadsmdex I 130 131 -13n 1 144 148 1 + 2.8 

1 ) InneMller inte avskrivningar 
2 ) Lokens och motorvagnarnas bransle 
3 ) lnneh:Uler inte de fraktrabatter som aren 1959-B2 bokforts som driftutgifter, men bl.a. bilarnas briinsle 

Tabell 4. Jarnviigarnas d.riftko tnader, inkomster och arsresultat enligt bokforing for aren 1957-
62, miljoner mark. 

Post 1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 1 1962 

Personalkostnader ••• • •••••••• • •••••••••• 0 0 ••••• • • 16 949 17 605 18 567 20 258 21 643 
Dra,gkrafteus briinsle 1 ) ...... .. . ...... . .... . ....... 3 807 3148 3 238 2 99 2 644 
Underhall av banan, byggnader och an liiggningar . ... 3 047 3 367 3 530 3 857 3 518 
Underhill! av transportmateriel och arbetsmaskiner ... 3 244 3 322 3 714 3 965 4 423 
Diverse utgifter 2) ................... . .. . ......... 1 664 2 510 3119 2 992 3 585 
Avskrivningar .. ......................... . ........ 1143 1 323 1 602 1834 2 042 
Driftkostnaderna sammanlagt ...................... I 29 854 31275 33 770 35 904 37 855 
Inkornster . ........ . .............. . ....... . ..... . . I 29 624 30 885 34 456 35 686 37 487 
Arsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I -230 - 390 + 686 -218 - 368 

1 ) Lokens och motorva.gnamas bransle 
2) I nnehii.Uer bl.a. bilamas bransle 

Personalomkostnadernas okning var 1 385 milj. 
grnk. Harav utgjordes ca 2/ 3 av hojning av 
lonerna, vissa ersattningar och tilliiggsavoden, 
och resten fororsakades av personalokning. Min k
ningen i d.ragkraftens branslekostnader var sar
skilt stor, naml. ll.8 % · Da prisen foll 5.5 % var 
aven den kvantitativa minslmingen over 6 % 
.For banans, byggnadernas och anlaggningarnas 
underhAll anvandes 8. 8 % mindre medel an fore
gaende Ar oberoende av, att prisen steg 3. 6 %· 
Istallet anvandes for underhall av transport
materiel och arbetsmaskiner 11. a % mera an 
foregaende Ar. DA endast 2. 9 % harav b erodde pa 
prisnivans stegring var den kvantitativa steg-

2 !1 552-6 ·1 

ringen narmare 9 % - SA stora svangningar 
underhallskostnaderna forklaras huvudsakligast 
av, att de tekniska produktionsredskapens under
hallskostnader inte ar bund.na vid det faktiska 
behovet, utan de beror pa hur stort anslag beviljas 
for detta andamal. blmingen av totalutgifterna 
(utan avskrivningar) + 5.1 % forosakad.es av 
prisnivans stegring drygt till halva beloppet och 
resten av den kvantitativa okningen. 

Inkornsterna fran den kommersiella persontra
fiken okade 4. 9 %· Volymen minskade dock 4. 6 

% , varfor prisnivan steg 10. o % - Persont.rafikens 
tariffer hojdes den 1. 5. 1962 med i med.eltal12.5 
%, varfor hela arets tariffniva var 8.3 % hogre 
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an Ar 1961. Skillnaden mellan tariff- och prism
vAns stegring kommer sig av att man minskade 
rabatterna for endel rabattbiljetter. Okningen av 
godstrafikens inkomster med beaktande av frakt
rabatterna var 5.3 %- Volymen okade 2.7 %, 
varfOr prisnivans i.tndring utgjorde 2. 5 %- Tariff
nivans i.tndring 1961/ 62 var + 2. 2 %- Detta beror 
pa, att styckegodsfrakterna hojdes den 1. 5. 1962 
ca 12.5 %. Samtidigt tog man i bruk det nya 
tillagget for fortsatt transport och godsets frakt
berakning andrades helt och hallet till volym
befraktning. H ela styckegodstrafikens fraktfor
hojning i m edeltal var salunda ca 18 %-

Ji:i.rnvagarna kande inte annu under berattelEe
aret ni:i.mnvi.trt av inverkan av den forsvagade 
statsekonomien, ty bl. a . investeringarna i nya 
banor steg med 2.1 mrd gmk. Unde1· ar 1962 
framgick det dock, att redan i den narmaste fram
tiden kunde anslagen bli lrnappare. Under sadana 
forhallanden kan den for ca 5 ar sedan paborjade, 
tamligen lovande utvecklingen av jarnvagarnas 
modernisering hamna i farozonen. Med tanke pa 
jarnvagarnas ekonomi och kapacitet skulle detta 
vara sarskilt skadligt. Av detta skal skulle bety
delsen av en smidigare tariffpolitik oka mer an 
forut. D en redan ih 1958 tillsatta tariffkommit-

tens arbetes fardigsti.tllande vid arsskiftet 1962-
1963 torde intri.tffa under en tamligen lamplig 
tidpunkt. Under berattelsearet forekom redan 
tecken pa, i vilken riktning utvecklingen pekade: 
jarnvagarna fick i uppgift att skota om vissa nya 
for jarnvagen synnerligen passande gruppgods
partier med sasongbetonade transporter, ifraga 
om vilJm man kunde uppgora specialavtal och fa 
saval ji:i.rnvagarnas kostnader som frakterna tam
ligen moderata. Hittills har man dock varit bun
den a ena sidan vid kundvanliga avtal och a andra 
sidan vid, att maximibeloppet for fraktkredit, 
baserad pa allmann affarsekonomi, ar faststallt i 
forordning och dessutom har denna fatt tillampas 
endast pa vissa b estamda bandelar. Tariffkom
mittens utformade rekommendation betyder for 
jarnvagsverket friare hi.tnder i detta avseende, 
sasom sunda affarsprinciper fo1·utsatter. SA-lunda 
kommer man ifraga om storre transportpartier 
till specialanordningar och genom detta ett battre 
utnyttjande av vissa bandelar och isynnerhet 
transportmaterielens h ela kapacitet. I sadana fall 
sjunker enhetskostnaderna vasentligt, vilket fak
tum for sin del kompenserar inrattningens utgif
ters fortsatta stegring. 

I ALLMAN FORVALTNING 

A d m i I1 is t rat i v in del n in g. I enlig
het med ministeriete. for kommunikationsvasendet 
och allmanna arbetena beslut av den 20 augusti 
1962 anslots den 27.3 km langa strackan Luumaki 
- Villmanstrand av Luumaki-VillmanstrandB 
banbygge till fardiga banor och oppnadeB for 
godstrafik i av jarnvagsstyrelsen faststalld ut
Btrackning den 15 september. I administrativt och 
statistiskt avseende hor banstrackan till Villman
strands trafikomrade, 1. ekonomisektionen, 9. ban
sektionen, 7. maskinsektionen, 1. forradssektionen 
och 7. trafikBektionen. 

And ring a v for v a 1 t n in g B foro r d
n i n g e n. Genom forordning av den 30 december 
1961 grundades vid statsjarnvagarnas centralfor
valtning byrachefs och byrasekreterar tjanster 
Bamt vid linjeforvaltningen servicemans befatt
ning och tekniker tjanBt. DA dessa tjanster och 
befattningar grundats och kompetensfordringarna 
och utnamningsordningen faststalltB, fororBakade 
detta motBvarande andringar i forordningen om 
Btatsjarnvagarnas administration, varfor med 

forordningen av d en 13 april 1962 i ovannamnda 
forordning andrades 15 § 1. mom. punkt 2, 46 § 1. 
mom. punkt 3 och mom. 2, 48 § mom. 2 punkt 1 
och 2, 49 §mom. 11, 55 §mom. 1 och 56 §. 

J a r n v a g s f o r v a 1 t n in g e n s a r-
b e t s o r d n i n g undergick inga forandringar 
under berattelsearet. 

Arb e t s tid. Efter det statsrAdet, pa fored
ragning av finansministeriet, den 12 juJi 1962, 
avgett forordningen om tidsgottgorelse for natt
arbete for de tjansteman som underlyder arbets
tide.lagen, beslOt jarnvagsstyrelsen i denna frAga 
anvanda Big av underhandlingar enligt lagen om 
forhandlingsratt med de jarnvagspersonalorgani
sationer, BOrn ager denna forhandlingsratt, Sa att 
overgt\ngen till tidsgottgorelse for nattarbete 
enligt ovannamnda bestammelser kunde forverk
ligas vid statBjarnvagarna fr.o.m. den 15 septem
ber. 



R e g 1 e m e n t e f o r u n d e r v i s n i n g s
verksamheten. Den 23 oktober 1962 and
rade jarnvagsstyrelsen i reglementet for under
visningsverksambeten 45 § 6 tillii.ggsbestammel
sen punkt a) sista stycket och punkt b). Andring
arna rorde kompetensvillkoren for forare av ban
bil ocb rorliga arbetsmaskiner. Samma dag foga
des till namnda reglemente bestii.mmelser rorande 
kompetensexamina for stall- och servicekarlar 
(59§ punkt C, 63 a§ 63 b § och 71 a§). 

S t u d i e u n d e r s t o d . A v i samband med 
statsjii.rnvagarnas 100-arsjubileum skankta pen
ninggAvor analogs foljande stipendier lediga att 
sokas: av jarnvagsbokbandeln skankta 50 000 
gmk for studiet av transport av tidningar, av 
Rikkihappo Oy skankta 100 000 gmk for utforan
de av studier rorande godsbanteringen, transport 
och darmed samman.bangande utdelning ocb 
bopsamling av god3et, av OTK skankta 100 000 
gmk for studiet av styckegodsets bantering, trans
port och utdelning, av Matkaravinto Oy skankta 
100 000 gmk for utforande av undersokningar for 
okande av den resande allmanhetens trivsel, av 
Ab A EA skankta 100 000 gmk studier eller 
undersokningar rorande jii.rnvii.gsteknik, av Par
gas Kalkberg skankta 100 000 gmk fOr skolning 
i yrkesskickligbet eller for utforande av under
sokningar rorande transportteknik, samt av Fin
lands ResebyrA Ab skankta 10 000 gmk for ut
forande av studier for utvecklande av turismen. 

D r i f t s k o m m i t e e r n a. Sa val sektions
driftskommitteernas som centraldriftskommit
teens verksamhet fortsatte under berattelsearet 
pA samma satt som under foregaende ar i enlighet 
med det avtal som uppgjordes ar 1961. 

S t a t s j a r n v a g a r n a s p r e s s t j ii. n s t. 
Pa grund av statsjarnvagarnas 100-arsjubileum 
blev Aret 1962 for presstjansten avvikande fran 
det normala arbetet. Informationstjanstens bu
vudvikt riktades sAlunda pA inrattningens his
toria ocb genom den pa motiv, som belyste jarn
vagarnas betydelse for det moderna sambii.Uet. 
Utover detta stravade man med bjalp av infor
mationsverksamheten att st6da sAdan verksam
bet, tack vare vilken jarnvagens personal och 
dess intressen fangar det allmanna intresset. 

Den viktigaste delen av jubileumsArets infor
mationsverksamhet var olika artiklar avvilka 
presstjansten skrev ett tiotal. Utover cirku
larartiklar, som delades ut till flere tidningar, 
skrevs pA begi:i.ran en stor mangd artiklar till 
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bestii.mda publikationer. DA man vid press
tjansten redan i god tid borjat insamla material 
formAdde man bjii.lpa alla, till verksambeten 
borande kunder tom. i deras meat speciella onsk
ningar. Festligbeterna till ara publicerades ett 
omfattande >>Yhta-matka>>- tidnings jubileums
nummer, som inneholl en hel del jarnvagsbisto
riskt material. 

Om alia jubileumsAl·ets handolsor sandes i 
vanlig ordning redogorelser ocb fotografier till 
offentligheten och till alla mer betydande fester 
inbjods pressens representanter. I borjan av 
januari anordnades vid jarnvagsstyrelsen ett stort 
informationsmote, vid vilket man infor pressen 
redogjorde for jubileumsArets program ocb rad
gjorde med den angAende vissa arrangemang. 

Radio och television fii.ste under Aret stor upp
marksambet pa jarnvii.garna. SAlunda forevisade 
man i Finlands Television den 31. 1. ett 40 minu
ters dokumentarprogram om jarnvagarna. Rund
radion sande under Aret ut lii.ngre redogorelser 
sA val om jarnvii.garnas historia som om dess nutid, 
ett underbAllningsprogram var belt ocb bAllet 
reserverat for jarnvagarna ocb skolradion ii.gnade 
inrattningen, bAde pA finska ocb pa svenska, 
uppmarksamhet i sitt program. For Tesvisios del 
sii.nde den ett balvtimmes program rorande jarn
vagen. I alit sii.ndes i samband med 100-Arsjubi
leet 16 program i radion 5 i Finlands Television 
och i Tesvisio ett; bela Areta utsandningar var i 
radion 31, i Finlands Television 9 ocb i Tesvisio 
en. Utsandningarnas sammanlagda tid utgjorde 
flere ti=ar. 

Pre:;:stjii.nstens personal deltog effektivt i upp
gorandet av sAval radio- som tv-programmen. 
Den andra producenten for det lA.nga dokumen
tarprogrammet i tv var informationscbefen. Till 
ett stort antal utlii.ndska yrkes- och officiella 
publikationer sandes material som gav upplys
ningar om bAde jarnvii.garna och landet overbu
vudtaget ocb som ii.ven nadde resultat. Infor
mationsmaterial rorande jarnvagarna var det 
latt att under jubileumsAret distribuera via 
massmedia, ty pA grund av inrattningens statliga 
natur var efterfragan stor. Man kunde ocksA 
konstatera att spridningen av cirkularartiklarna 
ocb nybeterna var ovanligt stor . De mal man 
uppsatt for Areta informationsverksambet kunde 

stora drag uppnAs. 

J i.i. r n v a g s s k y d d. DA riksdagen for 
berattelseAret beviljat anslag for konstruktivt 
jarnvagsskydd samt for skyddsforni:idenbeter och 
-materiel kunde man pAborja det faktiska for-
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v rkligandet av dessa jarnvagsskyddsformer. De 
skycldsrum som fanns frll,n senaste krig borjade 
man istandsiitta sa, att de s1rnlle motsvara nutida 
fordringar. A ven en del nya skyddsrum iir under 
byggnad. Man har ocksll, anskaffat passande 
skyddsredskap . Skyddsp1aner har uppgjorts for 
jiirnviigsskyddsdelar som befinner sig pa som 
skyddspunkter bestiimda orter samt iiven for 
skyddsseh.-tionerna och dessa planer har siints till 
jiiJ."nvagsskyddschefen for godkannande. 

Skolning av 1edarpersona1 for jiirnvagsskyddet 
har fortsatts. Under berattelsearet anordnades en 
km·s for 1edarpersonal i jarnviigsskyddets sani
tetstjiinst (21 e lever) samt en Jarnviigs
skyddschefskurs IV (26 e1ever). Dessutom deltog 
j arn vagsstyrelsens j arn vagsskyddsinstruktorer 
skolningslmrser for befolkningens civilskydd . 

K om mitt e e r. Under ar 1962 tillsatte jarn
viigsstyrelsen kommitteer for att: 

- behandla och planera, tillsammans med 
Helsingfors stad och privata trafikforetag, organi
serandet av samarbete inom den offentliga 
trafiken i Helsingfors samt fortgaende behandla 
frilgor rorande samverksamheten; 

- overvaka byggnadsarbetet pa Toijala 
stations- och posthus; 

Antalet arenden bahandlade 

A vdelning, som fOredragit iirendet Plenum 

1961 I 1962 

Administrativa avdelningen ......... 4 2 
E konomi » ......... 7 10 
Ban l) .... . .... 2 1l 
1\'Iaskin l) . . . . . . . . . 9 11 
Forrads • . ...... .. 1 1 
Trafik l) .... . .. .. 12 8 
Tariff • ...... .. . 5 -
Jiirnvii..gsbyggnadsa vdelniogen ....... 1 -

- utreda bur biltrafiken som hiinfor sig t1ll 
statsji:irnviigarna kan organiseras mest iindamals
enligt; 

- granska det av kommitten for trafikregle
lemente uppgjorda forslaget till nytt trafikreg
lemente med beaktande av de utlatanden som 
inforskaffats hiirfor; 

- studera tiivlingsfOrslagen till planerings
tavlingen rorande vagnarnas kopplande till var
andra och uppgora forslag till deras prisbeloning; 

- uppgora forslag till nytt reglemente . om ror 
arbetstiden i regelbundet arbete, da arbetstids
lagen inte tilliimpas, inte heller forordningen om 
ambetsverkens arbetstid, och inliimna forslag i 
fragan till jarnvagsstyrelsen; 

- tillsammans med viig- och vattenbyggnads
styrelsens representanter behandla underhall och 
skotsel av jarnviigs- och landsvagsbroar avensom 
viadukter och viigtunnlar som gemensamt tillhor 
jarnviigsstyrelsen och vag- och vattenbyggnads
styrelsen; 

- radgora om overlatandet av Bjorneborgs 
gamla stationsomrade till Centralandelslaget 
Hankkia; 

Antalet behandlade iirenden under berattelse
aret framgar av nedanstaende tabell, i vilken for 
jamforelses skull bar intagits jamval motsvarande 
tal for foregaende ar: 

jarnviigsstyrelsen under 1962 

A vdel nings- General- Direktor Summa 
san1mantr8.de direktoren eller 

overdirek tOren 

1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 

349 416 63 52 4 827 5 097 5 243 5 567 
359 366 10 13 452 501 828 890 
645 563 28 20 2 837 3112 3 512 3 706 
221 194 43 45 2 275 2 901 2 548 3151 
767 720 15 25 1 915 1974 2 698 2 720 
259 224 553 322 4 400 4 460 5 224 5 014 

90 117 35 41 16 494 12 380 16 624 12 538 
136 132 82 72 867 717 1086 921 

Summa J 41 1 - ~ 

43 1 2 826 1 2 n2 1 82!l 1 o9o 134 067 131142 137 t63 l34 507 

Y rkesunderv-isning. 

Vid jarnvagsinstitutet holls under berattelse
aret sammanlagt 19 kurser for 805 elever. I fraga 
om ovrig skolningsverksamhet kan namnas, att 
vid trafiksektionerna anordnades 12 volontiir
kurser for 385 elever samt luftbromskurser i den 
utstrackning trafikbehovet forutsatter. For den 
personal som innehar konduktOrskompetens 

anordnades vicl 9. maskinsektionen ralsbuss skol
ning. I skolningen deltog 23 personer. I bruktag
andet av fjiirrstyrn ing fororsakade en helt ny 
skolning, fjarrstyrningsskolning som upptogs pa 
institutets skolningsprogram. Namnda skolning 
gavs at sammanlagt 161 personer. 6 personer 
erholl skolning rorande automatcentraler och vid 
jiirnviigsinstitutet anordnades likasA en kurs for 
Demag-lyftkransforare. 



Vid maskinsektionema anordnades 8 allmanna 
motorkurser. I dessa deltog sammanlagt 223 
elever. Sammanlagt 10 kurser for maskinhjalpare 
anordnades ocb 406 p ersoner deltog i dem. Kurser 
for lokeldare bolls vid 9. maskinsektionen, elev
antalet steg till 26 . 

I kursen som anordnades for ledarpersonal i 
jarnvagsskyddets sanitetstjanst deltog 21 per
sonar. Elmontorsexamina bolls med 54 deltagare. 

I de vid jarnvagsinstitutet anordnade examina 
i engelska oeh tyska sprAken deltog 4 personer 

Trafikavdelningen: 
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och i bokforingsexamen likasA 4. I de i Ta:mmcr
fors anordnade kurserna i svenska oeh tyska 
sprAken deltog sammanlagt 26 personer. I korres
pondenskurser vid jarnvagsinstitutet deltog 3 i 
den engelsksprAkiga, 2 i den rysksprAkiga och 23 
i bokforingskursen. 

Via korrespondensinstitutet bar sa.mmanlagt 
20 personer studerat franska, engelska, tyska ocb 
svenska .. 

Deltagarna i jarnviigsinstitutets kurser for
delade sig enligt foljande: 

kUf$Cf klasser clever hinnl. man!. 

Rogre trafikkurser •••••••••••••••••••••••••• 0 • • •• 2 4 114 7 107 
Tari ffa vdelningens kurser ...... ... ............... 
Forberedande trafikkurser .... .. ................ . . 
Lagre trafikkurser • •••••••• 0 ••••••••••• 0 •••••••• • 

Summa: 

Maskinavdeln ingen 
Lokforarkurser ••••••••• • ••••• • • •• ••••• 0 0 •••• • ••• 

Hr 13 kw·ser for ingenjorer, tekniker och reseinstrukt. 

umma: 

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

kurser ...................... . .... . . . . . ....... . 
Maskin- och forrAdsavd. kurser .... ........... ... . 
Forradsmiistarkurser .................... . ... . ... . 
Byggmiistarkurser ..... .. ...................... . . . 
Banvaktskurser .. . ... . .... . ..................... . 
Grundskurs i forrAdsforvaltn. . ................... . 
Arbetsstudiekurs 

1 
1 
2 

6 

2 
2 

4 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Summa: 9 
Summa totalt.: 19 

1 7 
2 75 
4 134 

11 330 

4 139 
2 84 

6 223 

24 
1 27 
1 24 
1 22 
2 77 
2 54 
1 24 

9 252 
26 805 

7 
13 

27 

21 
16 

1 

38 
65 

6~ 

134 

303 

223 

3 
11 
24 
22 
77 
53 
24 

214 
740 

Intriide examina anordnades enda t for dem 
om sokte intrade i forrll.dsmastarkurserna. I 

denna exam0n deltog 59 personer. Under beriit
telsearet utdelades sammanlagt 256 kompetensdi
plom for lokman, darav 7 lokmastardiplom, 150 
lokforardiplom och 99 lokeldardiplom. 

Psykotekniska labomwriet 

Ar 1962 g iek i tecknet av en tiimligen livlig 
testningsverksamhot. Redan under de tvA fore
gaende aren forekom en tydlig okning av antalet 
provpersoner oeh den steg fortfarande. Da man 

under tio-arsperioden 1950-1959 undersokte 
arligen i medeltal 678 provpersoner, var deras 
antal ar 1960 1 931, ar 1961 953 och berattelse
Aret 1 687. Berattelsearet var ii.ven vad betraffar 
antalet provpersoner, det andra i ordningen under 
laboratoriets 40-ariga verksambet. Dessutom bor 
man Higga marke till, att de tva senaste aren inga 
tillfalliga eller sporadiska faktorer bar hojt antalet 
provpersoner, sasom under ar 1960, da man un
dersokte ett ovanligt stort antal (653) som sokte 
intrade i konduktorskurserna . Faktiskt okades 
anvandningen av lamplighetsproven under den 
forflutna verksamhetsperioden att omfatta aven 
tva nya yrkesomraden, namligen praktikanter 
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och maskinsekt.ionens serviceman, men dessa 
grupper kan man rakna till de grupper som regel
bundet d.rligen undersokes. Vid 9. trafiksektionen 
dar praktikanternas lamplighetsprov till forst 
provades bar man fatt positiva erfarenheter, ocb 
ifall man aven i framtiden kommer att mil.sta inta 
ett storre antal praktikanter pi\. en gil.ng kommer 
man uppenbarligen att aven dil. anvanda lamplig
hetsprov. 

Testningon av maskinsektionernas serviceman 
borjade man med forst alldeles i slutet av verk
samhetsperioden, varfor antalet som bor under
sokas i denna grupp i framtiden kommer att oka 
betydligt. 

I anstallandet av lokelever till Hyvinge verk
stad har man nu uppenbarligen kommit till ett 

l. Lokman 

tamligen allmant och regelbundet forfarande. 
Arl.igen hil.ller man tvil.lamplighetsprov, niimligen 
i borjan av il.ret och mitt i sommaren. I det forst
namnda utvaljes elever for kurserna som borjar 
i februari och i maj, i det senare for de kurser som 
borjar i augusti och november. Till varje kurs 
tages 30 elever, varfor elevernas totalantal i il.ret 
ar 120. Det kan dessutom niimnas att till kursen 
som borjade i november berattelseil.ret, togs den 
forsta kvinnliga eleven for lokmannakurs emot. 

Liimplighetsprov ocb utredningar. Under verk
sambetsaret har vid laboratoriet undersokts 1687 
provpersoner, som fordelar sig pa de olika grup
perna som foljer: 

lokmannaelever i Hyvinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 
lokmannapraktikanter och serviceman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 891 

2. Verkstadernas yrkeselever 
yrkeselever i Hyvinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
yrkeselever i Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
yrkeselever i Fredriksberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
svetsarpraktika.nter i Fredriksberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 496 

3. Trafikavdelningen 
trafikelever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
trafikvolontarer 161 248 

4. Ovriga grupper 
deltagare i kursen for arbetsundersokningar .. .. .... .. .. . . .... . . .. . ...... . 25 

16 
11 

tariffavdelningen kontorselever ..... . ................................... . 
av overlakar n insanda kl.iniska undersokningar ....... .. ............... . . 52 

Utover lampligbetsproven bar i laboratoriet 
utforst utredning av andamalsenligheten av tester 
och testgrupper, som uppgjorts saviil for tidigare 
som for nya yrkesgrupper. Efter att prognosen 
for konduktorsprovens kursframgil.ng konsta
terats vara tamligen tillfredsstallande, satte man 
vid laboratoriet i gil.ng med utredningsarbete for 
dessa provers arbetsframgil.ngsprognos. Med tanke 
pa detta sande trafikavdelningen till sektionerna 
en forfragan om, hur mil.nga av de konduktorer 
som deltagit i lampl.ighetsproven tjanstgor i vax
lingsarbete. Pa denna forfragan har annu inte 
erhil.llits svar, men ifall antalet av ifril.gavarande 
konduktorer visar sig tillrackligt, kan man som 
foljande arbetsskede pil. trafiksektionernas for-

Summa: 1 687 

sorg borja bedoma vederborande konduktorers 
arbetsframgil.ng. Man bar aven bil.llit kontakt 
med 9. trafiksektionen, vid vilken den stor ta 
delen undersokta trafikpraktikanter har placerats, 
for att erhalla uppgifter om de undersoktas ar
betsframgang. Provresultatens prognosvarde 
ifraga om kursframgangen kan niirmare utredas 
forst i samband med tagkarls- och stationskarls
kurserna. 

Reds k a p o c h bib 1 i o t e k. Under verk
samhetsaret blev en elektrisk universalregister
anordning fardig, den hade bestallts hos Hyvinge 
verkstad. Fiirdigstallandet av snappningsanord
ningen il.ter nppskots till foljande 1\.r. 



Arbetsstudier och diirmed sammanhangande ra
tionalise1·ingsatgarde1·. 

Rationaliseringsorganets studiearbete som 
bjalp for ledaruppgift bar pa manga verksam 
betsfalt fortfarande stabiliserats. Detta bar posi
tivt paverkats bl. a. av att man i budgeten obser
verat tjanstej usteringarna. Centralforvaltningens 
rationaliseringsorgan bar huvudsakligast skott 
studieuppgifter som getts rorande inrattningens 
skotsel eller fragor som beror bela bannatet eller 
flere avdelningar, dA ater linjeforvaltningens 
organ utfort undersokningsuppgifter som betjanat 
niirmast det lokala bebovet. De fiesta tmdersok
ningarna bar utforts i samarbete med olika expert
och ledningsinstanser. Foljande redogorelse ar 
uppgjord pa den funktionella basen av rationali
seringsorganens studie- ocb verksamhetspunkter. 

Undersolmingar rorande trafikskotseln. Under
sokningen av personalens anvandning och storlek 
bar varit det huvudsakliga verksamhetssattet i 
tudiet av trafikskotseln. Salunda bar man mer 

an tidigare forsokt fasta avseende vid faktorer 
som paverkar arbetsmangden, stl.som trafikens 
vaxling, mojligheterna att utfora arbetet med 
tekniska hjalpmedel och andra metodforand
ringar. Den storsta undersokningsplatsen bar 
varit Tammerfors station. Jamsides med trafik
platsundersokningarna bar man stravat att 
inrikta studieverksamheten ptl. utredandet av 
fragor rorande bela bannatet. Av denna verk
samhet kan namnas undersokningar av standard
matt. I vissa storre godsexpeditioner bar man 
utfort undersokningar for att utreda tidsatgangen 
for godsexpeditionernas e:xpeditionsarbeten. PA 
basen av undersolrningarna bar man utraknat de 
normer som utvisar arbetsmangden fOr arbets
utforandet, ocb med vilka man bl. a. kan mata 
behovet av arbetskraft vid godsexpeditionerna 
i olika trafikforhAllanden . .Aven ifraga om vagns
stti.dningen bar man i Helsingfors utfort standar
diseringsundersokningar, vilka delvis ocksa kan 
anvandas for andra trafikplat. er. Med dessa ar 
jamforbara de pa bela bannatet, under verksam
betsaret pabojade undersokningar rorande de 
mindre trafikplatserna, dar man forsokt utreda 
arten av de skal och den verk. amhet, som pa
verkar dessa trafikplatsers bemanning. Vid A.rs
skiftet hade undersokningar utforts pa ca 50 
trafikplatser inom l. och 2. trafiksektionerna. 

EJ..--peditionernas organisering ocb nya bygg
nader. ForbiUlandevis mycket bar fragor rorande 
organisationen av rums- ocb arbetsutrymmen 
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varit under behandling. Av dessa kan namnas 
utredningarna rorande anvandandet av vissa 
utrymmen i styrelsebyggnaden, uppgorandet av 
planer, omplacering av vissa av jarnvagsstyrel
sens organ i nya pA annat hall byrda utrymmen, 
planering av rums- eller arbetsutrymmen for 
Haapamiiki, Petiijiivesi, Nurmes, Joensuu, 
Sockenbacka, Lempaiila, Lahtis, Loima och Salo 
stationshus eller godsmagasin, samt uppgorandet 
av planer for delvis anvandando av byggnaderna 
som tidigare hart till Holsingfors gjuteri, som 
social- ocb forradsutrymmen. 

Ifraga om de nya byggnaderna kan nti.rnnas 
uppgorandet av program for placerandet av vissa 
jti.rnviigsstyrelsens organ i det tmder planering 
varande iimbetsverkshuset. 

Und rsokningar rorande banan och bangardar
na. Pa gnmd av de intensivt fortsatta grundfor
battring arbetena pA banorna bar rationalise
ringsatgiirderna och arbetsundersokningarna pa 
denna verksamhetsgren riktat sig friimst pa ut
vecklandet av riilsliiggnings- och ballasterings
arbeten. Siirskilt bar man fast uppmiirksamheten 
pa organiserandet av riil utbytesarbetet pa de 
enkelspariga banorna. A v undersokningar som 
bar till dessa arbeten kan niimnas de gamla riiler
na.s uppsamlande frAn banan pa jiirnviigsvagn 
med sa kallad stotmetod, arbetsundersokrting 
rorande lastning frAn banan av anvanda sleepers 
i jti.rnvagsvagn med anvandande av keratt ( = 
timmerspel) samt undersokningar rorande rals
liiggnings ocb ballasteringsarbeten och deras 
organisering vid flera bansektioner. Man bar 
utfort arbetsundersiikningar rorande laftnings 
och befii tningsanordning for sleepers pa Somer
harju, Tammerfors, Haapajiirvi och Yliimylly. 
Sleeprarnas l'reosotimpregnering bar undersokts 
vid olika impregneringsinrti.ttningar. For att fA 
fram felaktigbeter som forekommer i sparvidden 
bar man utfort matningar pa fiirdiga banor och 
undersokningar av faststi.ttningsanordningarna. 
Pa basen av dessa miitningar och undersokningar 
bar man gjort forslag om atgiirder for avliigsnande 
av spArviddsfelen . .Aven tmdersokningar rorande 
bergssprangning bar utforts pa olika delar av 
banniitet. Ett fiirgiftningsforslag bar uppgjorts 
under varen for att utrota ogras och snarskog, 
pa basen av vilket man under sommaren utforde 
forgiftning pa sammanlagt 936 sparkilometer. DA 
man kan tillampa de utvecklade arbetsmetoderna 
pa bela bannii.tet ocb genom dem uppna allmii.n 
nytta, bar man informerat arbetsledningsinstan-
erna i olika sammanhaug samt gett handledning 

i frAga om anvii.ndning och urval. 



16 

Verkstiiderna, depA.reparationsverkstiiderna 
och maskinsektionerna. Huvudpunkterna i under
sokningarna har utgjorts av vagnsreparations
och vagnsbyggnadsarbetona samt rationalisering 
av lokens reparationsverksamhet. Dock har iiYen 
bl. a. undersolrningar rorande organisation 
utforts. Bland de vid olika verkstiider utforda 
arbetsundersolrningar och rationalisoringslltgiir
der kan nii.mnas att vid Fredriksbergs verkstad 
undersokningarna har riktat sig pA. tillverlmingen 
av Orne-, Ob-, Hkk-, Not-vagnar och de nya 
bostadsvagnarna samt pa arbetsregleringen och 
tidsundersokningar i samband med bestiimman
det av ackorden rorande iindringen av Ge-vagnar 
t.ill BG-vagnar. Fortfarande har undersolmingar 
gjorts angaende personvagnarnas reparation och 
monteringsarbetena for overgangsskyddon mellan 
vagnarna. Vid Hyvinge verkstad har undorsok
ningarna huvudsakligast riktat sig pi emplace
ring av vissa avdelningar i verk ·taden samt pa 
utvecklandet av systemet for diesellokons ut
bytesdelar samt utforande av undersokningar 
rorande metoder och arbetsgA.ngen. Vid Abo 
verkstad har man utfort organisationsundersok
ningar, i samband med vilka man preciserade 
uppgifterna och fordclningen av ansvaret. Pa 
grund av iindringar som skett i verkstadcns upp
gifter har man undersold utnyttjandet av ut
rymmena samt arbetsprocesserna och uppgjort 
projckt over dem pa liingre sikt. Man har utfort 
tids- och motodund rsokningar rorande talrika 
arbeten och bl. a. har man uppgjort projekt for 
synluonisering och utrymmesanviindning ifraga 
om motor- och sliipvagnarnas reparation. Vasa 
verkstads arbetsundersokningsvcrksamhet bar 
huvudsakligast riktat sig pa anpassandet av de i 
Vasa verkstad utforda lokreparationernas tids
studieresultat pa forhallandena i Vasa verkstad. 
Tyngpunkten for arbetsstudieverksamheten 
Uleaborgs verkstad har legat pa malningsavdel
ningcn, dar malningsarbotcna pa Hdk-, Gb-, Gd-, 
Gdt- och Om-vagnsserierna pa nytt Htackorde
rats. Jiimforande undersolrningar har gjorts pa 
olika sprutning typer och utvecklade malnings
redskap. For effektivisering av den interna trans
porton har man ordnat flere truckviigar och pla
nerat olika transportred kap. Vid Kuopio verk
stad har man huvudsaldiga t utfort arbetsunder
sokningar i den .. k. filaravdolningen. Undersok
ningsobjeld har varit lokens olika delars repara
tions- och monteringsarbeten . Pa basen av under
sokningarna harman tagit ibruk nya ackordtider 
for ca 200 arbeten. Man bar utfort anviindn·ings
organisation for arbetsutrymmena och uppgjort 

planer for fornyande av dusch- ooh luttviitt och 
for behovliga inriittningar. Avon undersolmings
vorksamhetcn for Pieksiimiiki verkstads arbete 
har riktat sig pa rationaliseringsAtgiirder. For att 
effektivisera rengoringen av cistern-, varm- och 
frysvagnarna har man planerat en ny arbetsplats 
och nya arbetsred ·kap. Planeringcn och uppgo
randet av en forteckning over Hdk-vagnens re
servdelar har blivit fiirdig . 

For att minska de interna transporterna har 
man flyttat masl<iner och for att underliitta trans
porterna har man planer at lOpkranar. 

Vid rnaskinsektionerna har under okningarnas 
huvudtyngd Jagts pA serviceundersokningar ro
rande rnotormatcrielen, dar striivandcna gAtt ut 
pa att pa grund av praktiska ·ynpunkter och 
kostnadsskiil overfora underhfl.llsuppgifter for 
dragmaterielen mer ii.n tidigare pa stallper onalen. 
I undersokningen har man samtidigt forsokt 
siirskilt utveckla smorjinrattningarna och -meto
derna. Bland enskilda undersokningspunkter kan 
namnas Tammerfors, Kotka, Fredrikshamn och 
Joensuu depaer. Dessutom kan namnas proven 
for sovvagnarnas automatiska viirmereglering -
ystem. 

F o r r a d e n. Vid Helsingfors och Hy,·inge 
huvudforrlid utforde undersokningar siirskilt 
rorande godsmagasinpersonalens anviindning och 
ar·bete. Man har dcltagit i planerancl t av anvan
dandet av fiiltforradsomradet vicl Pieksamiiki 
forrad, inreclning av forradsbyggnaclcn och hyll
kon truktionerna amt placerandet av hyllorna 
och uppgorandet av regleringsprojekt for god ·et. 
Unclersokningar har iiven utforts vid Uleaborg 
verkstad ooh forrad rorandc nyreglering av vissa 
forradsutrymmen. 

Uppgorandet av godsinclelningsforteckning har 
fortsatt. Av Jortcckningen har man fatt farcligt 
avdelningarna for siikehetsanordning fornoden
hoter ooh elfornoclenheter for starkstrom samt 
avdelningen som beror rals- och vaxling {ornoden
heter. Godsforteckningens del for allmanna for
nodenheter iir fiirdig. 

S tan d ardis e r in g c n. Under beriitiel
s aret har sammanlagt 30 stanclarder faststiillts, 
av vilka 14 ersiitter tidigare och 16 iir nya. Under 
samma tid har 128 forfl.ldrade stanclarder upp
havts . De fiesta andra stanclarderna har varit 
under bchandling. Ca 670 friimmande standard
blad och publikationer har under aret siints till 
veclerborande instanser. Stanclardiseringsniimn
den har sammantriitt 4 ganger och da har man 



godkant att for jarnvii.gsstyrelsen skulle fore las 
5 nya standarder utover de ovan nii.mnda, av 
vilka den mest betydandex beror ISO-gangpro
filen. 

I jiirnvii.garnas gemensamma internationella 
standardiseringsarbete bar man deltagit genom 
att vara m d i de moten, som anordnats i olika 
Hinder, av det Internationella Jii.rnvii.gsforbundet 
UIC. Samtidigt har man studerat hi. a. stalstan
dardiseringens nuvarande skede i Tysldand, ISO
gangprofilens anvandning ocb systemet for gods
kodifiering som anviindes av Deutsche Bundes
bahn. 

0 v r i g v e r k s a m h e t . De andringar som 
tulder de senaste aren intra.ffat ifraga om trans
port-, ban- ocb maskinteknik, liksom aven for
battringen i signal- och gangforbindelserna, bar 
storligen forandrat linjeforvaltningens verksam
hetsmojligbeter. Aven organiseringen maste ut
vecklas och andras enligt de andrade forhallan
dena for att uppna mojligast goda belbetsresultat. 
Med tanke pa detta bar man under berii.ttelsearet 
fortsatt med undersokningar och gjort utred
ningar. pa vilket satt linjeforvaltningens organi
sation borde utvecklas och hurudan omradesin
delningen borde vara. Som inverkande pA omrade
sindelningen bar man studerat de olika bande
larnas samhorighet ifraga om trafik och ekonomi 
samt fast uppmark amheten bl. a. pa trafiktek
niska fordringar, jarnvagarnas totalorganisations 
och rikets ekonomiskgeografiska samt forvalt
ningsmassiga indelning. Undersokningen nadde 
sitt slutskede. 
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For forenklandet av fraktbrevens redovisnings
och statistikbehandling bar man provat stansning 
pa balkort av rakenskaps- och statistikuppgifter 
pA basen av kodanteckningar pA fraktbreven. 
Dessutom studerades motsvarande system vid 
Sveriges jarnvagar fOr vidare utvecklande av 
fragan. 

For avlagsnande av den brist av skolad arbets
studiepersonal som forekommer anordnades med 
statsjii.rnvagarnas egen lii.rarkraft en 4 veckors 
arbetsstudiekurs, vilken 24 elever genomgick ocb 
godkii.ndes. A v andra studie- och radplagnings
tillfallen av all man natur kan namnas deltagandet 
i statsforvaltningens rationali erings centralor
gans kongre s i Stockholm ocb i radplagnings
dagar som anordnats av finansministeriet for 
arbet studieman. Byrans chef har deltagit i en 
3-veckors tudieresa i Sverige, Vast-Tyskland ocb 
Frankrike, under vilken man studerade i anvand
ning varande godsvagnstyper, godsets lastnings
och transportsatt, godstrafiken i allmii.nhet samt 
i namnda lander anhii.ngigvarande fragor rorande 
utvecklingsp1.·ojekt. 

Organisationsbyran bar aven deltagit i den s.k. 
datama kingruppens arbeten. Talrika utlatanden 
om olika fragor avgavs . Aven lonetekniska under
handlingar och utredningar bar hort till byrans 
uppgifter. 

212 nya initiativforslag bar inlamnats for be
handling. Slutbebandlade har blivit 159 st och av 
dem bar 19 belonats. Sammanlagt l 162 st blan
ketter och andra tryckalster kontrollerades. Av 
dessa rattades 156 st, 181 st fornyades och 24 st 
kasserades. 99 st nya blanketter Llppgjordes ocb 
336 avdrag kontrollerades. 

II. BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR. 

Det fOregAende Ar fran Riihimaki osterut pa
borjade rii.lsbytet av 43 kg/m raler till 54 kg/m 
rii.ler fortsatte pa strackan Oitti-Herrala. Det 
sodra sparets skenlaggning utbyttes pa en stracka 
av 25,9 km ocb det norra sparets pA en stracka 
av 12,2 km. RaJsbyte till 54 kg/m raler utfordes 
paden 11,7 km langa strackan mellan Kaipiainen
Kaitjarvi och pA den 18,6 km lAnga strackan 
mellan Kaitjarvi-Luumii.ki bada pA det sodra 
sparet .. Dessutom byttes 30 kg/m raler pA ban
delen Ylivieska-Ulel\.borg, med undantag for 
vaxlarna, till 54 kg/m raler pA en stracka av 121,2 
km langd. Ombyte till 54 kg/m raler pAborjades 

3 95J2-6-l 

dessutom i tre nya riktningar nii.ml. fran Abo 
mot Toijala, frAn Seinajoki mot Vasa och fran 
J oensuu mot Varkaus. Det var 30 kg/m raler som 
byttes ut och de respektive strackornas langd 
var 31,7 km, 35, 5 km och 42,6 km. Bland de kor
taste strackmna pa vilka 54 kg/m rii.ler lades i 
utbyte kan namnas 8, 2 km mellan 'uolahti-Aane
koski, 4, km mellan Helsingfors-Kottby ooh 
4, 6 km mellan Alberga-Kyrkslatt. PA Hango 
banan fortsattes utbytet av 30 kgfm raler mot 
43 kgfm pa strackan Lojo-Karis. Sammanlagt 
utbyttes gamla raler mot nya pa 370, t km darav 
336,9 km med 54 kg/m raler. 
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PA 43, 9 km utbyttes rals mot anvanda sA-dana. 
SA.lunda utbyttes pA strackan Kolkanlahti-Enon
jarvi 22-25 kgfm raler till 30-43 kg/m anvanda 
skenor pA 20, s km. Pa grund av rii.lsbrott eller 
andra fel avlii.gsnades frAn banan 1 603 raler. Det 
kan namnas att Ar 1951 var det ar som sist hade 
ett mindre antal rii.lsbrott an nu. 

M akadamise1·ing. 

Makadamisering fortsattes pA banstrackan 
Riihimaki-Kouvola pa bada spA.ren. D et sodra 
sparet makadamiserades pa en lii.ngd av 22, 2 km 
eller, da bangA.rden tills vi dare lii.mnades omakada
miserad, ii.nda till Hen·ala. Det norra spA-ret 
makadamiserades 12, 2 km eller fran Mommila 
till Jarvela . Av banstrackan Kouvola-Luumaki 
makadamiserades 13,4 km av det norra sparet. 
Makadaminsering av Bjorneborgsbanan fort
satte, nu huvudsakligast mellan Peipohja-Bjorne
borg, pa en stracka av 34,2 km. Som nya arbeten 
pA.bOrjades makadamisering frAn Abo i riktning 
Toijala och fran Joensuu i riktning Varkaus. 
Makadamiseringen var knapp och lii.ngden pa 
strackorna 26,4 km och 43,2 km. Likasa utfordes 
makadamisering i decimerad tjocklek mellan 
UleA.borg-Haukipudas pa en stracka av 8, 6 km. 
D essa och de hii.r ospecificerade makadamise
ringarna samt den till avdelningen overlatna ma
kadamiserade, 28, 3 km strackan banandrings
arbete pa Jyvaskyla-Aanekoski banan, medrak
nade, okade langden av huvudspar forsedda med 
makadambii.dd med 226, o km. Vid tl.rets slut fauns 
de t fii.rdigt eller halvfii.rdigt makadamiserad bana 
sammanlagt 1 658, 1 km. 501 500 m 3 makadam 
anvandes . 

Broar 

PA bandelarna Laurila-Tornell. och Laurila
Rovaniemi monterades stA.lbetonglock pa 18 
broar, och darutover ersattes stA.lbalkbroar med 
stalbetonglock av elementkonstruktion, sam
manlagt ca. 30 pA olika bandelar. En banbro med 
10 m fri oppning byggdes vid Voisalmi pa Vill
manstrand-Voisalmisaari fabriksspar. For for
nyandet av den i Uleaborg befintliga banbron 
over Uleii.lv byggdes landstod och strompelare 
for tva 50 m stalspann. Bron kommer att lopa 
bredvid den nuvarande svaga fackverksbron. Pa 
grund av vattendragsreglering blev Koivuvii.yla 
60 m stalfackverksbro vid Kemijarvi onodig och 
revs, och ersattes med en jordbank. 

5 st vagportbroar blev rardiga, naml. i Tornea 
en bro i tva delar med 4 vii.gportar kallad •>fyrans 
vag>>, likasa i Uleaborg bron med 4 oppningar vid 
Saarioisgatan, samt 1-portbro i Jarvela, Tammer
fors Epilagatan och Parkunmii.ki. Om man med
raknar de spil.rarbeten som byggnadsarbetena 
fororsakade steg totalkostnaderna for Tornea 
bron till 104,1 milj. och for Uleaborgsbron till 
89,9 rnilj. mark. 

Pa Haapamaki byggdes over bangil.rden en bro 
for fotgii.ngare med 24 + 45 + 45 + 24 m spann. 

Tvft. tunnlar byggdes, den ena mellan Billnas
Skuru och den andra pft. det tidigare nii.mnda Voi
salmensaari fabriksspft.ret. Skurutunnelns langd 
ii.r 347 m och for den losgjordes 31 000 m 3 berg. 
Tunnlarna har inte annu kunnat tagas i trafik da 
avslutningsarbetena ar pA halft. Den 200m lil.nga 
Voisalmisaari- tunneln daremot blev fardig. 

Byggnader 

I arets byggnadsprogram ingick 5 bostads
byggnader av tra. Av dessa byggdes ett 3-familjs
och ett 1-familjshus pft. centraltradgft.rdsomrft.det 
i Nuppulinna samt ett 1-familjshus i respektive 
Iittala, Keuru och Reitkalli. I Jarvenpaa och 
Leppalahti forstorades ett bostadshus med tva 
tillaggsrum i vardera och i Kottby, Kyrkslatt, 
Kala, Otalampi och Leppakoski med ett tillii.ggs
rum. Bostadsforhil.llandena forbattrades genom 
byggandot av 9 bastur och hushil.llskallare. 

For arbetarnas socialvard byggdes nya social
vardbyggningar, och tidigare utrymmen utvid
gades och fornyades. SA.lunda blev for central
tradgarden i Nuppulinna en kornbinerad social
vards- och varmecentralsbyggnad fii.rdig, dess 
volym ar 1 230 m 3 • I Vainikkala blev en social
vardsbyggnad for maskinavdelningens arbetare 
fi:i.rdig, volym 375m3 • For banavdelningen byggdes 
socialvardsutrymmen i Kerava, Lievestuore, 
Koivu och Salla. Dessa trabyggnaders volym ar 
respektive 303m3 , 174m3 , 334m3 och 334m3 • 

I Huutokoski utvidgades socialvards- och for
radsbyggnaden. I Abo i ordningstalldes verk
stadselevernas tidigare skolbyggnad till halso
vardscentral omfattande aven sjukskoterskans 
bostad och i Kemi ombyggdes ett bostadshus till 
klubbutrymmen. 

J oensuu lokstall forstorades med 4 och N okela 
lokstall i Uleaborg med 2 lokplatser. I Helsingfors 
byggdes en 3-vanings stallverksbyggning, i Fred
riksberg och i ,Toensuu tagexpeditioner. Central
tradgardens vaxthus med forbindelserum blev 



farcliga i juni. Vaxthusens volym ar 6 955 m 8 och 
ytmattet 2 086 m 2 • Byggnadsarbetena pa Toijala 
18 700 m 3 stations- och posthus nl\.dde sa langt 
att man fore arsskiftet kunde borja med inred
ningsarbetet. I Seinajoki pAborjades depAns repa
rations- och socialvardsbyggnad, i Iisalmi depans 
expeditions- och socialvArdsbyggnad samt i Kai
piainen byggnadsarbetena pA en skensvetsnings 
anlaggning. 

Inlosen av jo1·domraden. 

Anmii.rkningsvii.rt stora jordomrAden maste 
inlosas pa grund av de sparutratningar som mAste 
goras pil. Savolaxbanan. Salunda var omradenas 
areal mellan Alapitka-Nerkoo trafikplatser 11 ,8 
ha och mellan Toivala-Siilinjarvi 2, 6 ha. Vid 
kustbanan inlostes for liknande andamal i Kilo 
0, 3 ha, mellan Jorvas-Kyrkslii.tt 1, 6 ha och mellan 

olberg-Tii.kter O,a ha. Vid Rantamii.ki inlostes 
e tt omrade pd. 1, 5 ha. Vid Korso koptes ett omrade 
som grii.nsade till stationsomradet for 12 miljoner 
mk. 

Banga1·da1·, lastningsomrdden, plattformer ooh 
viigar. 

Som avslutningsarbeten pa Riihimaki nya 
rangerbangarcl, eller rattare pa rangerbangardens 
I byggnad<>skede utforcles vaxlamas avloppsled
ningar och sparens kontrollhojning. I samband 
med andringsarbetena pA. Bjorneborgs bangards 
vii.stra del iordningstii.lldes sidospA.ret i riktning 
mot Mantyluoto till en ny huvudvag och i rikt
ning mot Tammerfors gjordes huvudsparets 
infartskurva mindre skarp. Pa Ylivieska bangard 
utfordes betydande gnmdforbattringar. Det tjal
skadade underlaget for skenorna utbyttes mot 
nytt grus eller makadam till en mii.ngd av over 
36 000 m 3• Bland de odetaljerade arbeten som 
utfordes kan ii.nnu namnas foljande 10 bangardar: 
Alberga, Tavastehus, Uusikyla, Kouvola, Pieksii.
mii.ki, Varpanen, Aii.nekoski, Bennas, Tuomioja 
och Kemi. 

Pa Bjorneborgsbanan blev tre banutratningar 
farcliga. Av dessa var den lii.ngsta den som den 
3. 8. togs i trafik pa strackan mellan Heinoo och 
Vammala, med en langd av l. 8 km. Utrii.tning
arnas sammanlagda lii.ngd ar 4. 1 km. Likasa fort
sattes utratningsarbetena pa Savolaxbanan. TvA 
utratningar blev farcliga namligen pa strackan 
Kuopio-Toivala och Mantylahti-Lapinlahti. Den 
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fOrra togs i trafik den 14. 9. och den senare _den 
8. 10. Deras lii.ngd ar reap. 3. 7 och 2. 5 km. De ar 
skenlagda med 54 kg/m rii.ler och makadami
serade. Grundforbattringsarbetet, som under 
tidigare ar utforts pa Karelska banan, fortsattes 
nu pa strackan Joensuu-Rauhamaki. Smala ge
nomskarningar breddades och stigningar for
battrades. 102 500 m 3 spargrus anvii.ndes. Mot
svarande arbeten utfordes pa Savolaxbanan mel
Ian t Michel-Pieksamii.ki. Har avlii.gsnades bl. a. 
frAn banvallen det torvlager, som hindrade vatt
net att tranga igenom, pa en stracka av ca 50 km. 
174 000 m 3 sparmakadam anvandes, varav clock 
24 000 m 3 maste anvandas for banvallsstod. 

Av arbeten for istandsattande av stations- och 
andra motsvarande omraden kan frii.mst namnas 
de stora permanentbelaggningsarbetena. I Kou
vola permanentbelades stationsplanen och platt
formerna, sammanlagt 19 700 m 2 , i Hyvinge 
persontagsplattformerna, verkstadens bostadsom
rade samt forradets gatu- och vagomrade, sam
manlagt 11 600m2 • Pd. Kemi stationsomrade om
fattade motsvarande arbeten 5 200 m 2 • 

Av de plattformtak som skall byggas over Kou
vola stations persontagsplattformer, och som gors 
i forspii.nd stalbetong, blev tva farcliga, deras yta 
ar 2 800m2 • Pa Kauhava, i Gamlakarleby och i 
Haapajarvi byggdes personplattformer, i Orivesi 
och i Nyslott forlangdes sadana. I Pesiokyla iord
ningstii.lldes lagringsomrade om 40 000 m 2 och 
ett spar som leder dit spikades. 

Dubbelspdr ooh nya bandelar. 

Under berattelsearet blev dubbelsparet pa 
bandelen Kouvola-Kaipiainen och Kaitjarvi
Luumaki farcligt och oppnades for trafik den 1. 12. 
L angden pA det forstnii.mnda sparet ar 23. 3 och 
pa det sistnamnda 24. o km. Ralsen utgors till 
storsta delen av 54 kg/m rii.ler och till nagon del 
av 43 kgfm. Pa kustbanan utfordes byggnadsar
beten pa dubbelspar pA strackan Alberga-Gran
kulla och Masaby-Kyrkslii.tt. Fastan arbetena 
annu till stOrsta delen var skarnings- och terras
seringsarbeten, hann man dock pa bada arbets
platsema utfora aven den egentliga skenlagg
ningen. Salunda kan man efter det sparutrat
ningen vid Kilo blivit fii.rclig borja trafikera dub
belsparet Kilo-Grankulla. 

Till avdelningen overlats den sista strii.ckan pA. 
Jyvii.skyla-Haapajarvi banan, den 45.o km langa 
strii.ckan Enonjarvi-Selii.ntaus, vars skeiJ.lii.ggning 
utgors av 30 kg/m raler. Likasa strackan Jyvas-
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kyla-Suolahti pa samma bana, om undergatt 
banandringsarbete pa en langd av 28. s km. Ralsen 
ar 54 kg/m och sparet ar makadamiserat. 

Signal- och sakerhetsanliiggningar. 

Under det gangna ltret blev 11 relastallverk 
fardiga, namligen pa Kerava, Hyvinge, Leppa
koski och Saaksjarvi samt dessutom trafikplat
serna Otava, Hietanen, Mynttila, Varpanen, 
Kinni, Hillosensalmi och Kirjokivi vilka hor till 
programmet for sakerhetsanlaggningar pa Savo
laxbanan. Sakerhetsanordningarnas fjarrstyrning 
pa bandelen Pieksamaki-St Michel togs ibruk den 
16. 4. Linjeblockeringsarbeten utfordes pa ban
delen Toijala-Tammerfors och blev fardiga men 
pa strackan Lempaii.Ui-Ta=erfors kunde de 
tagas ibruk forst foljande Ar. 

Mekani ka sakerhetsanordningar blev fardiga 
pa Riihimaki rangeringsbangard och i proviso
riskt skick pa Peltola bangard i J oensuu. 

Nya ljus- och ljudvarningssignaler togs ibruk 
pa 29 nivaovergangar, av dessa var fyra tidigare 
forsedda med vagbommar. Vid tva plankors
ningar upp attes utover de dar redan befintliga 
!jus- och ljudvarningsanordningarna dessutom 
automat iska halvbommar. 

Bangardsmaskinerier. 

I Valkom byggdes en 50 tons vagnvag, i Sukeva 
och Misi 20 tons balkkran. P A Kotka oljecistern
omrade byggdes tre oljecisterner med 9 000, 8 000 
och 5 000 m 3 volym, samt ung. 1 500 m oljeled
ning. IVa a utfordes i samband med vii.ndbordets 
reparation dess elektrifi ering. For att effektiv isera 
bangardsbelysningen re tes i ant 13 stralkastar
master. 

A nskaffning av arbetsmaskiner. 

Av de arbetsmaskiner som under berattelsearet 
anskaffades till avdelningen kan namnas 4 >>Orton>> 
sparlyftare, av vilka 3 hade en lastkapacitet av 
10 ton och den fjarde av 22 ton, en automatisk 
lyft- och stoppmaskin for tunga spar, 7 sparlyft
ningsmaskiner av i.nhemsk tillverkning, utjam
ningsmaskin av sparmakadam, vaghyvel, terras
splog och 12 banarbetsvagnar. 

Tradgardsve1·ksamheten. 

Asom tidigare i d una arsberattelse, i amband 
med husbyggnaderna redan nii.mndes, blev cent
raltradgArdens byggnader i uppulinna fi:i.rdiga. 
Overtradgltrdsmastal·en flyttade dit i slutet av 
april och vii.xthustradgardsmiistaren i juni. Sam
tidigt kan man anse att plantskoln:ingscentrumet 
i Hyvinge, som borjade redan ar 1873 upphorde 
dar. Vid derma tradgard inrattning bar under de 
90 Arens lopp ett tiotal tradgardsmiistare, nar
mare hundra tradgardspraktikanter och manga 
hundra trii.dgardsarbetare arbetat. 

Ifraga om vii.derleksforhallandena var Aret 
ofordelaktigt . Vintern var kall och snorik, aren 
kylig. Senare delen av sommaren var ovanligt 
regnig, sedan ar 1928 hade man inte haft en sa 
regn:ig sensommar. D e nya blomgrupperna, isyn
ner·het rosorna led av fukten. Rosten var istii.llet 
fordelaktig for parkarbeten, ty hostfroster fore
kom inte och jorden bolls mjuk anda till borjan 
av december . 

Trots de daliga vaderleksforhallandena utfordes 
dock betydande fornyelse- och moderniserings
arbeten. Sammanlagt 14 trafikplatser erholl sina 
forsta planteringar. Samtidigt okades parkernas 
antal med 18 sl\ att deras antal vid arets slut steg 
till 935. 

Jii.rnvii.garnas 1 00-arsjubileum fororsakade 
extra anordningar langs hela bannii.tet. Den 
viktigaste dagen ifraga om dekorering blev sjalva 
jubileumsdagen den 17 mars. Sarskilda dekora
tioner fick 100-ars trafikplatserna: Hel. ingfors, 
Dickursby, Jarvenpaa, Hyvinge, Riihimii.ki, 
Turenki och Tavastehus. 

Pa grund av den ovanligt stora egna konsum
tionen blev den kommersiella verksamheten 
obetydlig. Det totala vii.rdet av plantforsaljningen 
utgjorde endast 27, o % av det foregaende arets 
forsaljning. 

Brobyggnadssektionen uppgjorde ar 1962 sam
manlagt 410 ritningar for 132 olika arbeten. 

N ormalritningar enligt belastningsschemat 
I-48 uppgjordes for foljande stalspan:n: 

-36 meter fackverksbro, lag korbal'\a, svetsad 
-23 platbro, 
1313 

Stalbetongkonstruktionsritningar gjordes for 
8 vii.gtunnlar och for 5 viadukter samt for 4 jii.rn
vagsbroar, sammanlagt 95 ritn:ingar. Bland via
dukterna kan namnas Pieksii.mii.ki gatubro, som 



blir 183 m lAng, 1 , 5 m bred och har 7 spann. 
Bron skall bygga i forspand betong. Ritningar 
for reparationer och nya brolock uppgjordes 69 st. 

Forberedande forslag till jarnviigs-, viadukt
och viigtunnelbroar gjordes for 11 platser. 

Sammanlagt 174 st konstruktionsritningar fOr 
husbyggnador uppgjordes och 45 st ovriga konst
ruktionsritningar av varierande slag. De viktig
aste konstruktionsobjekten i denna grupp var 
stations- och po thu et i Toijala, verkstads- och 
socialbyggnaden i einiijoki, svetsanlaggningen 
i Kaipiainen, diesellokstallet och vagn verkstaden 
i Tammerfors m.fl. 

Av firm.or och privatpersoner gjorda ansok
ningar betriiffande anlii.ggningar pl!. jarnviigens 
omn\de granskades och utll!.tande gavs om: 

kraftledningskor ningar . . ......... . . . 
vatten- och avloppsledningar . . ....... . 
broar ............................. . 
diverse ovriga anlaggningar . .. . . .. . .. . . 

32 st 
36 st 

5 st 
15 t 

Inforfragning och granslrning av offerter sarnt 
forslag till leveranskontrakt gjordes sasom under 
tidigare l!.r. 

Vid olika verkstiider overvakades tillverk
ningen av tl!.lbroar och strl!.lka tartorn. ncler 
l!.ret rnottogs 2 stalbroar och 22 strl!.U(astartorn. 
Av broarna kan namnas fotgangarbron, 24 + 45 + 
45 + 24 m, over Haapamaki bangl!.rd. 

Byggnadsarbetena pa bet.ongbroar och andra 
betongkonstruktioner overvakades ·om under 
foregl!.ende ar, pl!. ett flertal arbetsplatscr. 5 
viigportar blev fiirdiga under berattelsel!.ret, 
namligen i Jarvela, Epilankatu i Tamm.erfors, 
Parkumiiki , aaristonkatu i Ulell.borg och i Tornea 
viigportarna for Europafyran. I Kouvola far
digstiilldes over 2 personplattformer tak i fors
piind betong, sammanlagt 280 m. I U leaborg 
byggdes landfii.stena och strompelaren for den 
nya stalbron over UleiiJv, vilken kommer att 
bestl!. av tvfl. 50 m:s fackverksspann. Pa bansrac
korna Laurila-Tornea och Laurila-Rovaniemi 
monterade 18 och pa bannatet i ovrigt ca 30 
brolock av betong pa rnindre broar och oppna 
trummor. 

Huvudgranskning av broarna utfordes 1.mder 
sommaren 1962 pl!. bandelarna Iisalmi-Ylivieska
UIP-aborg-Tornel!.-Kauliranta, Laurila-Rovaniemi
Ktlrnijarvi och Uleaborg-Kontiomaki. 

Under berattelsel!.ret undersoktes och gav 
utlatando om 926 provkuber av betong. 
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Bangdrdssektionen behandlade ar 1962 samman
Iagt 1225 ii.renden, eller 25 mindre an foregaende 
ar. 

Av deb hanlade arendena var 177 t egenliga 
bangArdsarenden, som berorde utvidgning eller 
ombyggnad av saval storre som mindre hangAr
dar. Bland de storsta kan namnas Helsingfors, 
Fredriksberg, Kouvola, Pieksii.maki, Tavastehus 
och Ylivi ska sarnt det nya forbindelsesparot 
Tanttari-Kuusanniemi-Multamiiki. 

Arenden rorande banutriitningar, ombalan ·e
ring, rii.lsbyte och makadamisering behandlade 
till ett antal av 48 st. 

plhforslag for ovriga statsinrii.ttningar, stii.der 
eller kommuner behandlados 24 st, samt privat
firmors sparforslag 60 st. I denna grupp kan 
namnas byggnads- utvidgnings- och andrings
forslagen fOr Rautaruukkis, Rauma-Repola , 
Upos, Kaukas. Tampellas, Rikkihappo, Keskos, 
SOK:s och OTK:s sparanlii.ggningar. 

Antalet stadsplanearenden var 111 st, och 
berorde stads- och byggnadsplanerna fOr ett 
flertal ttider. kopingar och landskommuner. 
Utlatande har givits over 55 for lag uppgjorda 
av vag- och vattenbyggnadsstyrelsen, varjamte 
88 arenden rorande mindre gator, vagar lastnings
omrl!.den och plankorsningar behandlats. 

103 fall av expropriation och agobyten behand
lades sarnt 58 fall rorande utarrendering av om
rl!.den och byggnadstillstA.nd. 

Antalet byggnadsarenden var 93 varav en del 
rorde byggnaderna placering. Vat.ten- och av
loppsledningar samt avloppsdiken behandlades 
i 44 arenden, broar och trummor i 39 person- och 
lastn.in~splattformer i 40 samt luftlednings- och 
kabelkorsningar i 33 arenden . 

akerhets- och andra tekni ka anlii.ggningar 
behandlades i 55 ii.renden. Till donna grupp har 
hanfort bl. a .. vagnsvagar, rangerbromsar och 
gabaritmatt, samt placering av stra!kastartorn 
och oljecisterner. 

30 ar nden berorde olika privata anlaggningar 
sAsom lyftkranar, transportorer, vAgar rom. 

14 st brev och skrivelser rorande flygkartlagg
ning uppgjordes, antalet personalarenden steg 
till 27 och slutligen skotteE 125 arenden av 
varierande art, sasom tomtindelning, stycknings
lov, komplettering av kartor samt materialfrae,or. 

Forutom ovannamnda bar sektionen utfort 
kartlaggnings-, utpAlnings- och avvagningsar
beten, skott overlaggningar betraffanrle flygkart
laggningen samt handl1aft diverse radgivande och 
overvakningsuppgifter . 



22 

Vid sektionen for sakerhetsinriittningar bar 
uppgjorts projekt till nybyggnad och komplette
ring av 73 sakerbetsanlaggningar samt 47 var
ningsanlaggningar for vagovergA.ngar. Dessutom 
har 68 andra signalt kniska arenden bebandlats. 

For sakerhetsanlaggningarnas anvandning upp
gjordes 92 med tillhorande planritning forsedda 
specialinstruktioner, av vilka 41 for kontrollA.s
forreglingsanordningar och 28 for ljus- och ljud
varningsanlaggningar. 

Sektionen overvakade i tekniskt avseende 
byggandet av samtliga sakerbet anlaggningar och 
utarbetade for dessa 400 specialritningar samt 77 
for stii.llverksskyltar erforderliga ritningar. 62 nya 
allmanna konstruktionsritningar registrerades. 

Dessutom ombesorjde sektionen bestallningen, 
granskningen och mottagningen av all stiiJlverks
apparatur och viktigare specialmaterial sA.viil till 
arbetsplatserna scm till specialforradet. 

Sparsektionen har under beriittelseitret beband
lat ca 380 spitrtekniska iirenden vilka rorde konst
ruktion och anskafinir.g av spitrdelar och vii.xlar. 
makadamisering och spargranskning, ralssvets
ning, spitrmaterielens forslitning samt olika trans
portmojligbeter. Omarbetandet av de bantek
niska normerna och direktiven bar fortsatts och 
sektionen bar varit fast anknuten till detta ar
bete. 

Under aret uppgjordes sammanlagt ung. 150 
ritningar. Darjamte granskades makadamise
ringsprofiler for olika bandelar till en sammanlagd 
lii.ngd av 451,&8 km ocb motsvarande for grus
ballast 84, 9 km. Om foreslagna banutrii.tningar 
gavs 21 utllttanden. 

Granskningsmii.tningar utfordes med spitr
granskningsbilen pA. bela bannii.tet sammanlagt 
5 770 km. Sektionens arbetsgrupper kontrollmii.tte 
pit linjen 105 kurvor med en sammanlagd langd 
pit 71 km och resultaten bebandlades pa kontoret. 

Under Aret pA.borjades forsoken med betong
sliprar. Pa ett avsnitt av banan Riibimii.ki-Labtis, 
km 101+25-km 101+675, inlades i sparet 
utUi.ndska betongsliprar av fyra olika typer: 
svensk, fransk, tysk ocb bollandsk. Av varje typ 
anskaffades 200 st . Forsokssparets montering 
overvakades av spit1·sektionen ocb det bar dar
efter fortsii.ttningsvis granskats. 

De pA. bannii.tet utforda gassvetsningsarbetena 
overvakades sasom tidigare. Arbetena omfattade 
detta itr 16 skarvar, 128 forslitn·ings- ocb vals
ningsfel samt 2 238 ralsandar ocb 867 korsningar. 
Hii.rdningen av ralsandar overvakades pa ban
strackorna Tavastehus-Toijala, Lojo-Karis, 

B jii.rna-Salo-Pemar, Fredriksberg:-Sockenbacka 
samt pA. Huhimii.ki bangard, sammanlagt 165 km 
eller ung. 15 000 hii.rdningar. Med termitsvetsning 
behandlades 6 532 skarvar och dessa arbeten 
utfi:irdes i l. bansektionen pa strii.ckan Jarvenpii.ii.
Hyvinge, i 2. bansektionen pit strii.ckan Hyvinge
Riihimii.ki, i 3. bansektionen pa strackan Abo
Paju, i 4. bansektionen pit strii.ckan Lempii.ii.la
Tammerfors-Kangasala, i 5. bansektionen pa 
strii.ckan Histimii.Ki-Haapamii.ki-Pihlajavesi samt 
i 6. bansektionen pA. strii.ckorna Kannus-Ylivieska 
ocb Gamlakarleby-Kronoby. Alla dessa arbeten 
leddes och overvakades av sparsektionen. I under
visningssyfte utfordes pasvet ning med termit
metoden pa strii.ckorna Dickursby-Korso och 
Histimaki-Haapamii.ki. Granskning och mottag
ning av sparmateriel och vaxlar bar utforts sitvii.l 
vid jii.rnvii.gens egna som vid privata verkstii.der. 
Sektionens personal har deltagit i UIC:s for k
ningsverksamhet. 

Geotekniska sektionen utforde under A.r 1962 
markundersokningar pa 167 olika plat er. Darvid 
gjordes 7 420 provborrningar med sammanlagda 
djup av 47 378 m . I och for laboratoriewldersok
ningar togs 1 725 jordprov fran 134 olika punkter. 
Dessutom undersoktes 50 grus- och 277 makadam
prov. Pa grund av de gjorda undersokningarna 
uppgjordes 244 ritningar. 

Undersokningar betrii.ffande jarnvagsbankar
nas stabilitet och utforande utgjorde den mest 
beaktanvii.rda delen av avdelningens undersok
ningsobjekt. Klarlaggande undersokningar bet
rii.ffande jii.rnvii.gsbankarnas stabilitet foretogs pl1 
sammanlagt 46 platser, bl. a. p{t. bandelarna Abo
Kii.yrii., Seinii.joki-Vasa och St. Michel-Pieksamii.ki. 
Overvakande jii.rnvii.gsbar.karnas byggnade ut
fordes grundundersokningar pa olika banbyggen 
sammanlagt pa 19 platser. Mojligheterna for 
banutrii.tning klarlades pa 8 bandelar, bl. a . Esbo
Kyrkslii.tt, Lempii.ala-Kulju och Suoniemi
Heinoo. 

29 vagportar och viadukter undersoktes, av 
vilka 9 berorde Tammerfors-Parkano-Seinii.joki 
banbygge och 6 Parikkala-Onkamo banbygge. 
11 undersokningar betrii.ffande brostallen och 
gamla broars grundlii.ggning utfordes, av vilka 4 
berorde banbyggen. Dessutom undersoktes 14 
trmnplatser. 

PI\, inalles 21 platser utfordes undersokningar 
rorande grundlaggningsforhl\,llandena for ny- och 
tillbyggnader, bl. a. i Riiliimii.ki, Seinajoki och 
Imatra. 11 stralkastarmastplatser undersoktes. 
Vattenforsorjningsmojligheterna klarlades pit 4 



orter och grustag undersoktes pA. 8 platser, av 
vilka rnA. namnas grusomrAdena i Kantala och 
Palosuo. 

PA. grundval av undersokningarna avgavs ut
lManden om ifrAgakommande grundlaggnings
metoder och forstarkningsAtgarder. Utom utlA.
tanden grundade pA. under A.ret utforda markun
dersokningar avgavs dessutom 167 andra utlA.
tanden, av vilka en avsevard del utgjordes av om 
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makadamiseringsprofiler givna utlAtanden med 
iakttagande av banvallens stabilitet och av1ags
nande av tjalskador. Bansektionernas ohefer 
bistods genom tmdersokning av bergens 1amp
lighet for att av dem erhAlla makadam och genom 
utford kontroll av spArmakadamets beskaffenhet. 
TunnelforstarkningsA.tgarder klarlades i Skuru 
och pA Rapasaari-Voisalmensaari industribana. 

III. JARNVAGSBYGGNADER 

Under A.1· 1962 fortsattes arbetena pi\ Kontio
maki-Taivalkoski, Suolahti-Haapajarvi, Kauli
ranta-Kolari, Luumaki- Villmanstrand, J" oen
suu-Kovero-Herajarvi och Tammerfors-Par
kano-Seinajoki jii.rnvagsbyggnader samt pA 
Lahtis-Lovisa och J"yviiskylii.-Suolahti banors 
andringsarbeten samt pA.borjades arbetena pA. 
Parikkala-Onkamo jamvagsbyggnad. 

Under Ar 1962 har de huvudsakliga arbetena 
utgjorts av husbyggnads- och plattformat·beten 
samt av monteringsarbeten for nodvandiga 
bananlii.ggningar i Taivalkoski. Darjamte ut
kordes fyllningsjord och vagen till lastningsom
rAdet blev fii.rdig . Banan med de resterande 
penningmedlen overlats at banavdelningen fr.o.m. 
1. 8. 1962. 

Medlen anvandes och arbetena utfordes pA. 
namnda, jarnvagsbyggnadsavdelningen tmder
lydande, arbetsplatser enligt fol jande: 

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

Egentliga an8lag 

Kontiomiiki- Taivalkoski jarnviigsbyggnad 
Saldo frAn ar 1959 19 Ht. I: 17 229 136 588 :-

1960 19 Ht. I: 17 77 649 120:-

Den 174 km lllnga banan Kontiomaki-Taival
koski hor till de jarnvagsbyggnader for A.ren 1934 
- 1938 som forutsattes i lagen av den 20 april 
1934, och arbetena pA. denna bana igAngsattes 
1\r 1934. Banan i sin helhet oppnades for trafik 
Ar 1961. 

306 785 708:-
0verfort till banavdelningen 199 455 127:-

I jarnvii.gsbyggnadsavdelningen. 107 330 581:-
Anvii.nt tmder Ar 1962 ..... . . 106 907 790:-

Saldo for Ar 1963 ........ . .. . 
Restituerat 

.A.rbetets art A.r 1962 

mil.ngd 

Terrasseringsarbeten: 
Gravning av avloppsdiken ........................... . 
J ord fran diken till bankarna ... . .......... . ... . .... . . 

$ i upplaggning ............... . ....... . 
skiirningar till bankarna ............ . ....... . 

Jord fran skiirningar i uppliiggning .... . . . ... . ........ . 
Fyllninasjord till bankarna .............. . ............ . 
Sprangning av sido- och avloppsruken ................. . 
Spriingning av banskarningar och grusmur ............ . 
Stodje- och kii.gelmur .. . ......... . .... . ... . . .. ....... . 
Steurevetering .. . . ........... . ... . ... . ......... .... . . 
Mu.ll-, ~orv- och grusbekliidning . ....... ............. . . 
Dranenng .......................................... . 

Overbygg1wden: 
Ballasterin"' fore skenliiggning .................... .... . 
Ballastering med tii.g for normalbana . .. ....... .. ..... . 
M:akadamisering ...... ... ......... ......... . ...... . . . . 

I kostnnd mk 

4100:-

3 225:-
4 000:-

333 046:-
89 745:-

mil.ngd A.ren 
1934-1959 

99 804m3 

138 863 )) 
257 040 » 

1 313161 » 
148 480 )) 

1817 446 » 
6 617 >) 

224 277 )) 
21 761 » 
23 554 )) 

423 531 )) 
5 371 Dl 

132 867m3 

488 966 )) 
6 099 » 
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U t f o r d a a r b e t e n: 

T e r r a s s e r in g s a r b e t e n. Terrasse-
ringsarbeten och ballasttransporter har under 
1959 och sedan jarnvagsbyggnaden paborjades 
utforts i foljande omfattning: (sid. 21!) 

F as t a an l a g g n in g a r. 

Vattenkastaren i Taivalvaara och lastning -
bryggan i Taivalkoski blev fardiga. 

V a gar o c h p l an e t· in g. 

Infartsvagen till lastningsomradet vicl Ta.ival
koski trafikplats blev fardig och fyllningsjord till 
planering kordes 1 845 m 3 • 

H u s b y g g n ad e r. 

I Taivalkoski blev stationsbyggnaden och tva 
vaktstugor fardiga. 

B an an s u t r us t n in g. 

I Taivalkoski montet·ades sakerhetsla.·anord
ningar. 

Suolahti-Haapaji:iTvi jiimvi:igsbyggnad 

Pa denna 171 km li\,nga ban a, vars byggancle 
beslots i enlighet rr.ed Ja.gen av den 20 april 1934 
angftende jarnvags1yggnader for aren 1934-
1938, sattos arbetena igang mot slutet av ar 1938. 
Banan har redan i sin helhet oppnats for trafik. 

Under ar 1962 fortsattes arbetena huvudsak
ligen pa strackan Saarijaevi-Pihtipudas. 

:M e d 1 en s an van d n i n g: 

Egentliga anslag: 

Saldo frftn ar 1959 19 Ht. I: 17 
1961 19 Rt. I: 25 

Beviljat for at· 1962 19 Ht. I: 25 

Overfort till banavdelningens 
anvandning ....... . ..... . 

I jarnvagsbyggnadsavdelningens 
anvandning ............. . 

Anvant under 1962 .. . .... . 

Saldo for ar 1963 ........... . 

23 439 735:-
192 717 526:-
200 000 000:-

631 157 261:-

132 000 000:-

499 157 261:-
351 934 558:-

147 222 703:-

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

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

Terasseringsarbeten, narmast rensning av kar
ningar och diken samt transport av grus mecl til,g 
och med tjanstevagnar fOr bekladning av bank
arna utford spa strackan aarijarvi-Pihtipudas. 

Terras eringsarb ten och ballasttran portee har 
utforts und r ar 196~ och sedan jarnvagsbygg
naclen pltborjades i foljanrle omfattning: (sid. 25) 

Overbyggnadeu 

Sidospar spikades med begagnade 30 kg/m rals 
80 m. Begagnade 43 kg/m rals byttes pa banan 
fn'm Kolka.nlahti nona vaxel i Enonjarvi rildning 
plt en stracka om 4.1 km. Likalecles byttes arbets
sparsrals till begagnade 30 kg/m rals frAn slutet 
av ovannamnda 43 kg/m rals till Korpinen plt 
inalles 54. a 6 km. 

PA sidospar byttes begagnade 43 kgfm rii.ll:l 
0. 6 s km och begagnade 30 kg/m rals 5 . 53 km samt 
plt triangelspat·et i Kannonkoski 1. 2 s km. PA den 
sistnamnda byttcs ock ·a en begagnacl 30 kg/m 
vaxel. 

T t' u m m o r o c h b r a r s a m t. a n rl r a 
fast a an lag g n in gar. 

Farleden till Keitelopohja muddrades och mal
ningen av nltgra stalbroar forbattrades. Vid Enon
jarvi trafikplats restes en 20 ton balkkran. Hoga 
lastningsplattform r byggcles i Kutemainen och 
Keitelepohja samt personplattformer i Sapra, 
Enonjarvi, Katmonkcski, Kutemainen och Kei
telepohja .. 

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

Hagnader uppfordes pa Kannonkoski, Varanen, 
Keitelepohja och Selantaus trafi.kplatser. Fort
sattningarna till infartsvagarna vicl Sapra och 
Kutemainen samt infartsvagarna vid Enonjarvi 
och Kannonkoski utan anslutningar byggdes och 
infartsvagarna vid Saarijarvi blev fardiga att 
overlltta .. Likaled s forbattrades for overllttning 
infartsvagarna vid Seikka och bosattningsvagen 
Kojolanpera-Lehtopera vid Seikka och Muw·as. 
Nagra plankorsningar byggdes och under bygge 
befintliga sadana fullbordades. Planingsarbeten 



.\rbetet s a rt 

Terrasseringsarbeten: 
Rojning av banomrade ..................... .. . . . .... . 
Griivning av avloppsdiken . ..... .. . .................. . 
J ord iran diken till bankarna ...... . .... . ............ . 

•> i upplii..ggning . ... ................ . .. . 
skii.rningar till ban kama . . ................. . 

t ~ » i uppliiggning ...... . . . .......... . 
Fyllrringsj ord till ban karn a ................ . .......... . 

prangning av sido- och avloppsdiken . ................ . 
» av banskiimingar och grusmrn .... . .... .. . . 

Fiirstii.rkning av bankunderlag .......... . . . . . .... .. .. . . 
Stodje- och kiigelmur ................. . ....... . ...... . 
Stenrevetering .. ....... . ....... .. ............ ...... . . 
llfu:!J-, ~orv- och grusbekliidning ................ . . .... . 
Drancrmg .. . ................... . ..... . . . . ......... . . 
Stenkastning . . ...................... . ... . ........... . 

Overbygg na.den: 
Ballastering fore skenliiggning ....... . . .. .. .. ......... . 
Ballast med tag for norm albana . . ......... ........... . 
Makadamisering .... . ................... . . . ...... .... . 

pA lager- och lastningsomr!den utfordes pA Enon
jarvi, Kutemainen, Keitelepohja, Korpinen och 

elantaus trafikplatser. Omgivningama runt 
trafikplatsbyggnaderna i apra, Enonjarvi, Kan
nonkoski, Varanen, Kutemainen och Keitelepohja 
planades och fors!g med tri:idgikdar. 

Husbyggnader 

Tra.fikbyggnader blev fardiga i Sapra, Enon
jarvi, Kannonkoski, Kutemainen och Keitele
pohja. Banavdelningens socialbyggnad byggdes 
i Kannonkoski och dressinskjul i Saarijarvi, Kan
nonkoski och Keitelepohja. 

Forbind e l ea nlaggningar 

PA linjen aarijarvi-Keitelepohja utbyttes 
impregn erade telefonstolpar. 

Kauliranta- Kola1·i banbyggnad 

Byggandet av den 124 km lAnga banan Kauli
ranta- Kolari beslots den 23 december 1959. 
Efter det riksdagen beviljat anslag for ar 1959 oc h 

4 9552--Gi 
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1-
ll.;;..:r--=.:19:...:6=.2 ___ ----,--------1 mangd Aren 

I 1938--1962 
mangd kostnad mk 

1 272m3 

10 743m3 

46 )) 
5 434 )) 

715 » 
167 >) 

162 ~ 

145m3 

1 685 m2 

23 247 )) 
m 

309 491:-
560 312:-

5 539 868:-
965 565:-

5345 9 6:-
386 393:-
122104:-
564 857:-
208 058:-
362132:-

2 553 912:-
3 432106: -

91 244: -

423 723: -
4 712 798: -

124 403m3 

117 455m3 

239 598 » 
1895 816 » 
312 675 • 

2 236 147 • 
14158 )) 

402 533 • 

33 698m3 

13 507m2 

797 981 ~ 

8 848 -
11 256m3 

248 405 m3 

630 442 • 
12 173 )) 

statsr!det den 23 december 1959 beviljat syssel
sattningsmedel pabiirjades banan byggnads
arbeteu samma Ar i december . Banans strackning 
fir tillsvidare fa tstalld endast fram till Kolari 
trafikplat (ca 107 km) . 

Under ar 1962 har d e huvudsakliga arbeten~ 
utgjorts av gravning av diken, utforande av 
banskarning, korande av fyllningsjord och spi
kande av spAr. Desst1tom har man byggt ban
broar, trummor och tYll. viaduktet' samt bostads
hus. 

1\fedl e ns anvii.ndning 

Egentliga anslag: 

Saldo frAn 1\r 1961 19 Ht. I: 25 235 438 690 gmk 
Beviljat for Ar 1962 19 Ht. I: 25 400 000 000 gmk 

635 438 690 gmk 
Anvant under Ar 1962 . . . . . . . . 617 817 062 >> 

Saldo till Ar 1963 . . . . . . . . . . . . 17 621 628 •> 

Utfiircla arb e t e n 

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

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter har 
under 1962 och sedan jarnvagsbyggnaden p!\
borjades utforts i foljande utstrackning: 
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Arbetcta art 

Termsseringsarbeten: 
Rojning av banomrMe .... . ............... .. . . . ..... . 
Gravning av avloppsdiken ......... . ................ . . 
Jord fran diken till bankarna . ... .. . . ............ . .. . . 
J ord fran diken i upplaggning .......... ... .......... . 
Jord fran skiirningar till bankarna .... . . ... . ...... .... . 
J ord fran skiirningar i uppliiggning ................... . 
Fyllningsjord till bankama .................. . . ... . ... . 
Spran!!'Iling av sido- och avloppsdiken .... . .... .. . ..... . 
Sprangning av banskarningar och gmsmur ............ . 
Forstii.rkning av bankunderlag ........................ . 
Stenrevetering ..... . ..................... .. . .. . . .... . 
M:~~-. ~orv- och grusbekladning .......... ... .. ..... .. . 
Dranenng . ......... . ............... . .. . ...... . ..... . 
Stenkastning ..... ...... . . .. ... . . .... . ....... ....... . . 
Stodje och kagelmur .... ... . . .......... . ... . ... . .. . . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenliiggning ..... . .......... .. .... . . . 
Ballastering med tag for normalbana ... . . .. . ......... . 

Overbyggnad en 

Huvudsparet skenlades med gamla 30 kg/m 
rii,ls pA. 21. o s km och dessutom pA. sidospA.ret i 
Turtola 225 m och i Kauliranta 940 m . Ballaste
ring utfordes 19 714 m 3 • ammanlagt 39 km 
skenlagt spar var fardigt vid A.r ets slut. 

T rum m or o c h b roar. 

2 betongtrumrnor blev fardiga, 32 betongrors
trummor samt 8 rambroar av stil.lbetong och tvA. 
viadukter. 

Viigar och planeringar. 

Infartsvagarna till Turtola och Juoksenki blev 
fardiga sa nar som pa slitytan. Planskarningar ut
fordes 130 m 3 och for utjarnningar kordes 28 412 
m 3 fyllning . 2 st nivMvergangar blev fardiga. 

Husby g g n ad e r. 

I Pallo blev ett tva-farniljers bostadshus fardigt 
med uthusbyggnader och i Turtola och Juoksenki 
banvaktsstugan. 

Forbindelseanlaggningar 

11--=Ar'---=-19:..:6:.=2 ___ __,.------1 ml\ngd Aren 

I 1959-1962 
ml\ngd kostnad mk 

208118:-
9 335 m9 2 669 807:- 46 564m3 

21500:- 1 882 » 
57113 » 2120 056: - 223197 ~ 

19 363 » 10 572 333:- 449 033 ~ 
97 792 >) 20 067 335:- 211004 

371311 » 139 969 396:- 976195 
1637 2 241699:- 3 246 • 

51 1774 271:- 22 313 » 
101486:-

2 953 » 9 9 6 739:- 5 096 » 
111 n1~ 2 470 983:- 4 31m2 

4194 ~ 162130:- 6199 » 
4 666m 092 763:- 6 938 • 

457m3 586 986: - 6 804m3 

8 650 )) 7 09 542:- 19120 ~ 

11 064 » 4120 800:- 11064 » 

Luumaki- Villmanstrand banbyggnad 

D en 25 februari 1960 fattade statsrll.det be Jut 
om byggandet av d en 27. a km lll.nga utratnings
banan fran Luumaki till Villman trand, och 
riksdagen beviljade den 8 januari 1960 anslag i 
budgeten, varvid byggnadsarbetena pa banan 
kunde paborjas samma ar i februari. 

Und r b riitt lsell.ret blev terras erings- och 
overbyggnadsarbetena pa hela banan fa rdiga m ed 
undantag for l. 2 5 km pa Villmanstrands bangard 
dii.r sparregleringar skulle utforas. Bana.n oppna
des for godstrafik den 15. 9. 1962. 

Medlens anvandning 

Egentliga anslag: 

Saldo fran 1961 19 Ht. I: 25 
Beviljat for ar 1962 Ht. I: 25 

Anvant ar 1962 

Saldo till ar 1963 

Utforda arbeten 

90 94 7 564 gmk 
6 10 000 000 >) 

700 947 564 >) 

435 622 180 >) 

265 325 384 >) 

Terra sse rings arb e ten. Terrasse-

Forbindelseledningen mellan 
Pallo b lev fardig. 

ringsarbeten bar under 1962 och sedan byggnads
Kauliranta- arbetena paborjades utforts i foljande utstrii.ck

ning: 



Arbetets art 

Terras m·ingsa?·beten: 
Rojning av banomnlde .............................. . 
Gravning av avloppsdiken .................... . ...... . 
Jord fran diken till bankarna ........................ . 

~ i upplaggning ....................... . 
skiimingar till bankarna .................... . 

~ ~ • i uppliiggning ................... . 
Fyllningsjord till bankarna ........................... . 
Spriingning av sido- och avloppsdiken ................. . 

• av banskiirningar och grusmur ............ . 
Forstriikning av bankunderlag ........................ . 

todje- och kagelmur ................................ . 
teurevetering ...................................... . 

MID.l-· ~orv- och grusbekladning ...................... . 
Dranermg ................................... : ...... . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenliiggning ........... . .......... . . . 
l\fakadamisering ................................. . ... . 

Overbyggnaden 

Huvudsparet iir skenlagt pa 25. 9 o 1 krn med 
54 kg riiler. idosparet ar skenlagt pa 7. so 6 km 
av vilka 5.215 km med 54 kg, 2.165 km pa Luu
maki bangard med 43 kg och o. 4 2 6 km pa Vill
manstrand med 30 kg raler. 

B roar 

En privat ackordsfirma byggde en vagtunnel 
i Villmanstrand. 

Viigar. 

Den 774 m langa infartsviigen till Torrola 
trafikplat blev fardig med undantag for avslut
ningsarbetena. 

Husbyggnader 

I Villmanstrand blev under berattelsearet ett 
en-familjshus fardigt. 

Banans utrustning 

Linjeblockerings- och-fjarrstyrninganlaggnings
arbetena paborjades med kabellaggning. 

J oensuu-Koveri-Herajarvi banbyggnad. 

Denna 53 km langa bana ar en del av Joensuu
Ilomantsi banan, som ingAr i lagen av den 3 juni 
1938 angaende jarnvagsbyggnader under aren 
1939-1946. Byggnadsarbetena pA Joensuu-
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I.Ar::_;1:::9c::6.::.2 ___ --,--------l mangd Aren - I 1960--1962 
mangd kostnad mk 

108m3 

5 223 » 
12 769 • 

235 • 

48 

207m 

5 654m3 

37 588 » 

23 504:-
12184:-
25 900:-

362 454:-
1325136:-
1713173:-
3 961764:-

241 403:-
1888 306:-

2475:-
278 981:-
331555:-

288 678:-

5 221877:-
34129 837:-

7 996m3 

11 455 • 
33 301 

169 766 
54 028 • 

287 799 & 

89 » 
38 300 • 

275 ' 
804m2 

2 897 • 
837 m 

44 524m3 

332 574 • 

Kovero 44. 4 km langa bana paborjades i slutet 
av ar 1949 och da denna del blivit fardig i borjan 
av ar 1960, fattade statsrAdet den 14 januari 1960 
beslut om byggande av banstrackan KoverQ,-
Herajarvi, varvid byggnadsarbetena pa sistnarnn
da stracka omedelbart efter beslutet pll.borjades. 

Under Ar 1962 har banskarnings- och terras
seringsarbetena slutforts och banarbetena be
finner sig nu i slutskedet. 

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

Egentliga anslag: 

Salso fran 1960 19 Ht. I: 15 
(tvangsinl.) ............. . 

Saldo frAn 1961 19 Ht. I: 25 
267 grnk 

13 998 659 )) 
Beviljat for 1962 19 Ht. I: 25 . . 100 000 000 » 

113 998 926 )) 
Anvant under Ar 1962 ....... . 

Saldo till 1963 ...... . ...... . 

Sysselsattningsmedel: 

Beviljat for 1962 19 Ht. VI: 1 
Anvant under 1962 ....... . 

Rest 

Utforda arbeten 

99 718 948 )) 

14 279 978 >) 

24 000 000 grnk 
23 918 358 )) 

81 642 & 

Terrasseringsarbeten 

Terrasseringsarbeten och ballasttranporter har 
under 1962 samt sedan jarnvagsbyggnadsarbetena 
pll.borjades utforts i foljande utstrackning: 
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Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 
Griivniug av avloppsdiken ....... 0 •••• o • • ••••••• • • 0 ••• 

Jord fnln diken till bankarna .................. . .... . . 
,, i uppliiggning ....... ..... 0 •• 0 •••••••• 

skiirnin"'ar till bankarna ... .. . . . . 0 •••• • • • • 0 • • 

~ » ,, i uppliiggning .. . .... . .......... 0 • 

Fyllningsjord till bankarna ....... . . . . . . ..... ....... .. . 
Griivuing av sido- och avloppsdiken ......... 0 •••• • •••• 

priingning av banskiirningar och gmsrnur .. . . 0 •• 0 ••• • • 

Stodje- och kiigelmur . .... .... . ......... . ...... . .. 0 ••• 

tenrevetering ........... . . . ........... . .. . . ... . .... . 
Mull-, torv- och grusbekliidning ..... . ........ . . . . ... . . 
Driinering ... .... .. .. . 0 ..... . ... . . 0 .... . ..... ... .. . 0. 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skeuliiggning ..... . .. ... . .. . ..... .. .. . 
Ball ast rued tag for normalbana .............. . ... 0. 0. 0 

Ov e rbyggnad e n 

Banan skenlades langs h ela sin langd m ed 30 kg 
raler. H erajarvi trafikplats sidospltr och vaxlar 
pikades. Spltrens preliminara stoppning utfi:irdeso 

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

Privat ackordsfirma byggde Kovero viadukt . 

F as t a an I a g g n in g a ro 

Vid Tuupovaara trafikplats byggdes en fast 
lastningskran och for d n ett 250 m lastningsspar 
m ed vii.xlaro 

Vagar och plank o r s ningar 

Vid Kovero- Tuupovaara landsvag utfordes 
vagflyttning och paborjades arbetena pa infarts
vagarna till H erajarvi trafikplats samt plt vagarna 
tilllastningsornrltdenao Utover detta blev 3 nivao 
overgangar fardiga. 

Husbyggnad er 

H erajarvi trafikbyggnad b lev fardig ancla t ill 
m alningssk ed et . 

Tammerjors- Parlcano-Seinajoki 
byggnad. 

ji:irnvdgs-

Byggandet av den 159.5 km langa banan Tam
merfors-Parkano-Seinaj oki b eslots genom 
lagen av d en 13. l. 1961. Statsradet stadfaste den 
290 6. 1961 banans riktning och paborjandet av 
arbetet gjordes beroende av det tillstand som 

l....:
l\=rc...:::l9::..:6:.::2'-----,--------l Mil.ngd t\ren 

I 
1949--1962 

MAmgd Ko tnader mk 

242m3 

2 027 >) 

16 655 )) 
3 185 m3 

35 086 )) 

7 421 )) 

59 858m3 

182 286:-

444 287: --
6 052 353:-

697 57 :-
7 4 8 302:-

10 204 618:-

16 057 046: -
3 000 000: -

24 765m3 

32 236 >) 

67 676 ~ 
41 787 >) 

95 094 m3 

535 564 )) 
1 836 • 

97 960 )) 
3 62 )) 
3 515m2 

702 >) 

2 905 m 

82 006 m3 

172 097 >) 

gavs av avdelningen for arbetskraftsarenden vid 
ministeriet for kommunikationsvasendet och 
allmanna arbetenao Avdelningen for arbetsluaft
arenden gav tillstand till arbetenas paborjande 
d en 5. 120 1961, varefter arbetet paborjades inom 
ramen for arbetskraftmyndigheternas b eslut. 

Under berattelsearet har arbetena fortsatts p a 
strackan Parkano-Seina joki. Arbetena har hu
vudsakliga t omfattat banskarningar och terras
seringar, gravande av avlopps- och s idodiken och 
dessutom utforandet av vissa specialundersok
ningar. 

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

Egentliga anslag: 

Saldo fran 1961 19 Ht. I: 25 
beviljat for 1962 19 Ht. I: 25 
Anvant under 1962 . . . . .. . . 

Saldo t ill 1963 . . ... . ....... . 

Sysselsdttnigsmedel 

B eviljade for 1962 19 Ht. VI: 1 
Anvant under 1962 .. . .... . 

R est 

Utforda arbeten 

134 587 645 gmk 
100 000 000 >) 

144 479 243 >) 

90 10 402 )) 

37 500 000 gmk 
29 781 555 )) 

7 718 445 )) 

Terras se ringsarb ete n 

Terrasseringsarbe ten har under 1962 och sedan 
jarnvagsbyggnadsarbet ena p a bo1·jades utforts i 
foljande utstraclrning: 



Arbetets art 

Terra sseringsm·beten: 
Rojning av banomrade ....... ..... ... .. ..... . ....... . 
Gravning av avloppsdiken .................. . ........ . 
Jord fran diken till bankarna . ...... . ........... . .... . 

·, ~ i upplliggning .............. . ........ . 
skiirningar till bankarna .. . ...... . ..... . .. .. . 

» » •> i uppliiggning . .. ........ .. .. . ... . 
Fyllningsjord till bankarna . . ......... . .... . ..... . .... . 
Spriingning av sido- och avloppsdiken ......... . . . ..... . 

• av bm1skiirningar och grusmur ... . . .. ..... . 
Fiirstrakning av bankunderlag ... . .................... . 
Stiidje- och kagelmur ....... . ............. . ....... . .. . 

Dt:::~~~r~~. : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : 

Trummor och broar 

Under berattel earet blev 6 st betongri:irstrum· 
mor fi:i.rdiga. Fundamenten till Pajuluoma stal
betongbro gi:its och pli banstriickan Parkano
Seinajoki utfi:irdes specialundersi:ikningar ri:irande 
platser fi:ir trurnmor och broar. 

Husbyggnader 

I Lielaks byggde servicereparationsbyggnad 
och i einii.joki blev en 2-familjsbyggnad fiirdig. 
Grundarbeten pa provisoriska byggnader i Par
kana, Kuivasjii.rvi och Madesjii.rvi plibi:irjades. 

Fi:irbindelseanlii.ggningar 

Provisoriska telefonfi:irbindelser uppsattes i 
Parkano, Madesjarvi, Alavalli, Ylivalli, Vii.likyti:i, 
Pahaneva och Seinajoki. Dessutom byggdes i 
Seinajoki en sti:idstation och fi:ir servicerepara
tionsbyggnaden i Lielaks inrattades telP.fonfi:ir
bindelse. 

Andringsarbete pa Lahtis-Lovisa banan 
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l l!.r 1962 mangd l!.ren 

j kostnad mk 
1961- 1962 

miingd 

4 688 282: -
7 506m3 1424 712: - 7 506m3 

54189:-
50178 >) 14 272 956:- 50178 " 20 684 )) 6 683 027: - 20 684 >) 

2 199 7 921 238:- 28199 )) 

29 791 11911935:- 29 791 • 
237 )) 2 920 540:- 237 • 

8 785 )) 9 940 6 4:- 8 7 5 >) 

755 685: -
16 >) 2 975:- 16 t 

38m2 35 598:- 38m2 

7 308:-

Den 19 november 1959 fattade statsradet beslut 
om fortsii.ttandet av ii.ndringsarbetet fran 1 km 
i Valkom hamn si:iderut till banans slut samtidigt 
beslutande att Lovisa stad sh.-ulle deltaga i bygg· 
nadskostnaderna av spiiren i Valkom hamn. Den 
1 december 1960 oppnades den normalspariga 
banan fi:ir allmii.n trafik. 

Under fi:irra hii.lften av berattelsearet utfi:irdes 
avslutningsarbeten och fran och med den 1. 7. 
1962 i:iverlii.mnades banan med i:iverblivna p en
ningmedel till banavdelningen. 

Medl e ns anvii.ndning 

Egentliga anslag: 

Saldo fran 1959 19 Ht. I: 17 
Saldo fran 1961 19 Ht. I: 25 

Overfi:irt till banavdelningens 
fi:irfogande .......... .. . . 

Till jii.rnvii.gsbyggnadsavdel-
ningens fi:irfogande . .... . . . 

Anvant under 1962 ....... . 

Restituerat 

Utfi:irda arbeten 

125 000 000 gmk 
180 714 742 >) 

305 714 742 )) 

180 331 718 •> 

125 3 3 024 gmk 
107 779 996 >) 

17 012 703 >) 

Terrasseringsarbeten 

Den 8 februari 1957 fattade statsradet princip
beslut om andrandet av den smalspliriga banan 
Lahti - Valkom hamn till normalsparig ii.nda 
fram till 1 km i Valkom och beviljade sysselsii.tt
ningsmedel den 21 februari 1957, varvid bygg
nadsarbetena pt\l.bi:irjades i februari samma iir. 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter bar 
under 1962 samt sedan byggnadsarbetena pa
bi:irjats utfi:irts i fi:iljande utstri:i.ckning: 
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A.rbetcts art 

Te:rrasseringsarbeten: 
Rojning av banonmide .... ... ..... . ... . . . ... . ... .. .. . 
Gravning av avloppsdiken ........... . . .............. . 
Jord fran diken till bankarna .............. . ......... . 

•> i uppliiggning ... .................... . 
>> » skarningar till bankarna ......... . .......... . 
» » » i upplii.ggning ........ . ......... . . 

Fyllningsjord till bankarna .......... . ................ . 
Spriingning av sido- och avlopp diken ................. . 

* av banskii.rningar och grusmur . ....... . ... . 
Stodjc- och kiigelmur .. . .......... . .... ....... .. . ... . . 

~~:-:r:~~e~~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Overbyggnaden: 

Ballastering fore skenliiggning .. . ... . ... ...... .. . ..... . 
Ballastering med tli.g for normalbana .. .... . . ..... .. .. . 
Makadamisering . . .................................. . . 

Husbyggnader 

Trafikbyggnaden pll. Orimattila blev fardig. 

Andringsarbeten pa Jyvaskyla-Suolahti banan. 

For andringen av den 40.6 km lll.nga ban
strackans .Jyvaskylii.-Suolahti trafiktekniskt 
olii.mpliga stignings- och kurvforhallanden, att 
motsvara de tekniska bestammelser som anvandes 
vid byggandet av de banor som skall fogas till 
den, gav statsradet byggnads t illstAnd den 20 
mars 1958 och beviljade sysselsattnings medel 
den 11 sebtember 1958, varefter byggnadsarbe
tena paborjades samma ar i september. 

Under berattelsearet har andring arbetena 
huvudsakligast utgjorts av skarnings-, bro-, 
trumm- och skenlaggningsarbeten samt forstark
ni.ngsarbetet pa Kangasvuori tunneln. 

Medlens anvandning: 

Saldo fran 1961 19 Ht. I: 26 100 434 690 gmk 
Beviljat for 1962 19 Ht. I: 26 510 000 000 >> 

610 434 690 >) 

Anvant under 1962 ...... .. 575 456 836 >> 

aldo till 1963 . . . . . . . . . . . . . . 34 997 632 >> 

Utforda arbeten 

Terrasseringsarbeten 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter bar 
under 1962 samt sedan byggnadsarbetenas pabor
jande utforts i foljande utstrackning: 

l,ll::.:rc....:::;l9::_::6:.::2 ___ --.-------l miiogd ilren - I 1957- 1962 
miingd kostnad mk 

78 » 

693 » 

1117 » 

Tunnlar 

29 800:-
70 550:-

98190:-

836 793:-

283 846:-
598154:-

736 355:-
21750:-

12 097 m3 

12 251 » 
76 434 » 
70 080 ~ 

113 911 • 
212157 m3 

192 » 
26 916 * 

417 )) 
664 rn 2 

15m 

242 349 )) 
58 407 » 

225 )) 

I Kangasvuori tunnel pll.borjades forstark
ningsarbetet. D et begransades under berii.ttel e
ll.ret att omfatta fOrstii.rkning av tunnelns tak och 
vaggar med anvandande av pluggningsmetoden. 
Pluggningen utfordes dels med kil- dels med 
gotpluggar. 

Trummor oc h broar 

Under berattelsell.ret blev en dubbelrorstrum
ma fardig, likasll. en rortrumma och en betong
trumma. Man pll.borjade byggnadsarbetet pll. 
Kuusankoski jarnvagsbro, varvid det sodra bro
fastet, strompelaren och det norra brostodets 
grundplatta blev fardiga. En privat ackordsfirma 
pll.borjade byggnadsarbetet pA Vaajakoskivagens 
viadukt, dar fore ll.rets slut brons ram gjots och 
en av stodmurarnas grund. 

Overbyggnad en 

Skenbyte till 54 kg raler utfordes pll. huvudspa
ret och till 30 kg raler pa sidospll.ret. 

Fasta anlaggningar 

Pll. Leppii.vesi, Vihtavuori och Laukka byggdes 
personplattformer samt pa Vihtavuori och Lauk
ka hoga lastningsplattformer. D essutom fornya
des och forlangdes hallplatsplattformer. 



Arbetets art 

Terrasseringsa1·beten: 
Rojning av banomrade ............ . ................. . 
Gravning a.v avloppsdiken ........................... . 
J ord fran diken till bankarna ........................ . 

» i uppliij)'gning ....................... . 
• » skamingar till bankarna .................... . 
» » •> i uppliiggning .............. .. . . . . 

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

» av banskarningar och grusmm .... . . . .... . 
Forstiirkning av bankunderlag ........ . ........... . ... . 
StOdje- och kiigelmm ... . ............................ . 

tenrevetering .................. . ................... . 
M~~-, ~orv- och grusbekliidning ...................... . 
Dranenna ....................... . .................. . 
Stenkastning ........................................ . 

Overbyggnaden: 

llr 1962 

mil.ngd 

12 994m3 

12 723 » 
43 868 » 

376 462 * 
138 326 • 
629 937 » 

174 >) 

46 613 » 

862 » 
3 040 m2 

43 795 • 
3272 m 

208m3 

I kostoad mk 

199 053:-
1546 837:-

7 604 425:-
2 422 440:-

11762 907:-
6 956 618:-

22139:-
1859 556:-

245 387:-
1095 730:-
5 099 749:-
3 699 048:-
1089 259:-

60 664:-

maogd il.ren 
1958-1962 

14 766m3 

12 723 » 
55 242 

383 764 
170 604 >) 

662 552 » 
174 • 

46 993 » 

1034 • 
4131 m2 

59 547 » 
4204m 

208m3 
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Ballastering fore skenlaganing ........................ . 
» med tag for normatbana ... . .......... . ... , 

Makadamisering ....... . ....................... . ..... . 
Sprangning ...... . .................. . ............... . 

31290 m3 

20 077 » 
70 978 » 

4351040:-
1165 621:-

10 804 693:-
41183173:-

40 647m3 

23 236 » 
105 394 » 
92 569 » 

Vagar och plankorsningar 

Infarts- och lastningsomradenas vagar blev 
fardiga med undantag for slitage beHiggningen. 
23 st plankorsningar blev fti.rdiga. 

Husbyggnader 

Vid Vihtavuori blev trafibyggnaden fti.rdig 
ti.vensom banvaktens bostadshus, ba tu, uthus 
och dressinskjul samt pa Peuranmti.ki trafikbygg
naden och uthus. 

Parikkala- Onkamo jarnvdgsbygge . 

Byggandet av Parikkala-Onkamo banan be
slots genom lagen av den 13. 1. 1961 och statsradet 
faststa.llde dess riktning den 21. 12. 1961. Banana 
lti.ngd fran Parikkala station till foreningspunkten 
med .Joensuu-Niirala banan ti.r 92.62 km och 
Hingden pa den stracka av .Joensuu-Niirala 
banan som maste fornyas ar 5. 2 2 km, varfor lang
den pa den bana som skall byggas ar 97. 8 4 km. 
I samband med sa=a bygge maste banan som 
fran Parikkala gar mot Nyslott andras pa en 
stracka av 2. s 8 km fran Parikkala station. Banana 
byggnadsarbeten paborjades den 17. l. 1962, da 
ministeriet for ko=unikationsvti.sendet och 
allmanna arbetena gav tillstll.nd till paborjandet 

av byggnadsarbeten i den omfattning som syssel
sattningssituationen fordrade. 

De huvudsakliga arbetena under berattelsearet 
har varit terrasserings- och genornskti.rningsar
beten i banana norra anda samt ordnandet av 
Kesalahti kommuns ornrade och inkvarterings
platser. 

M e d 1 e n s a n van d n i n g: 

Egentliga anslag: 

Saldo fran 1961 19 Ht. I: 25 
Beviljat for 1962 19 Ht. I: 25 

104 031 272 gmk 
200 000 000 » 
304 031 272 >) 

Anvii.nt under ar 1962 ........ 237 171 336 >) 

Saldo till 1963 . . . . . . . . . . . . . . 66 859 936 » 

Sysselsiittningsmedel: 

Beviljade for 1962 19 Ht. VI: 1 10 500 000 » 

Anvant under 1962 . . . . . . . . 10 500 000 >> 

Utforda arbeten 

Terrasseringsarbeten 

Terrasseringsarbeten bar utforts och ballast 
transporterats under 1962 samt sedan jarnvti.gs
byggnadsarbetena paborjades i foljande utstrii.ck
ning: 
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Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 
Rojning av banomnl de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Griivning av avloppsdiken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 

Jord frim diken till bankarna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 . 0 0 0 0 0 

» i uppliiggning 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 

skiirniugar till bankarna 0 0 0 0 0 • 0 o 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 

» ·~ ·~ i uppliiggning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fyllningsjord tiJ1 bankarna 0 o 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 

Swangnincr av sido- och avloppsdiken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• av banskiirningar och grusmur 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 • 

Forstiirkning av bankunderhlg 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 

Stenreveteri ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 

Muo~l-, ~orv- och crrusbekJiidning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dranenng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ovnbyggnaden: 
Ballastcring fore skenliiggnincr 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0 . 0 0 0 0 

1\bkadttmisering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trummor 

Under berattelsearet blev 14 stalbetong ror
trummor fardiga och en stentrumma forlangdeso 

Husbyggnader 

I Parikkala byggdes for fyra familjer inkvarte
ring baracker och en provisorisk byggnad istand
sattes som bostad at arbetschefeno I Haapajoki 
restes for fyra familj er inkvarte ringsbaracker och 
vag- och vattenbyggnadsstyrelsens forra expedi
tion istandsattes som familj ebostado Vid Akon
pohja i aari r estes ocksa bostader for fyra famil
jer o I Kides i • yrjasalrni blev inkva rteringsplatser 
for 28 arbetare fardigao 

J i rnvagsbyg g nad e r 

Byggandet av Jamsinkoski- Jyvaskylii. banan 
beslots genom lagen av den 130 1. 1961, och stats-

11\r 1962 

m ii.ngd 

3 482m 3 

5 99 ·~ 
23 015 ·~ 

564 43 » 
21018 m3 

108 OH » 

1066 • 

I ko toad mk 

10 496 413:-
611550:-
82 032:-

2 907 275:-
72196 414:-

1456 567:-
10 894 73:-

12123:-
555 711: -
31715:-
14 900:-
9 520:-

29 500:-

1 967 935:-
26132:-

mlingd dren 
1962-

3 482m3 

5 899m3 

23 015 » 
56-! 43 ·~ 

21 01 m3 

10 014 • 

1 066 • 

radet faststallde banans strackning den 8o 11. 
19620 Under berattelsearet har pa bandelen .Jam
sii.nkoski- K orpilahti utforts kompletterande 
undersokningar pa ca 120 5 km for att bestamma 
den slutliga formanligaste banstrackningeno 

i ed l ens anva ndnin g 

Egentliga anslag: 

B eviljat for 1962 19 Hto I: 25 100 000 000 gmk 
Anvant under 1962 0 0 0 0 0 0 0 0 I 480 428 >> 

Saldo till 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---:9:-::8:-o-::-_1:-::9::--5-72~-,> -

Anslag anvanda, a rligen och sammanlagt, for 
jarnvags- och banbyggnader som var igang under 
1962, fran det de p aborjades, sasom m edel for d em 
och for jii.rnvii.gsforskningarna, framgar av fol
jande tabell (alia penningsummor ar angivna i 
gamla mark): 



193-!-38 . 
1939 .... 
1940 .. .. 
1941 .... 
1942 .... 
1943 . ... 
1944 .... 
1945 .... 
1946 .... 
1947 .... 
1948 .... 
1949 .... 
1950 .... 
1951 .... 
1952 .... 
1953 .... 
1954 .... 
1955 ••• 0 

1966 .... 
1957 .... 
1958 .... 
1959 .... 
1960 .... 
1961 . .. . 
1962 .. .. 

Anslagsmedel som anvants for jarnvags- och banbyggnader. 

I Kontiomiikl - I Suolahti
Taivalko ki Haapajarvi 

44 313178 1 601 382 
29 912 353 10 081 576 

4 443 702 6 333 869 
3 867 966 5 027 573 
5 391173 6 348 928 
6 373 487 6 333 637 
4 031 845 4 050136 
3 958 2 5 5189 915 

- 11195 485 
- 8 529 766 
- 15 428 320 

989 757 132 613 904 
29 955 094 228 650 716 

123 307 004 267 274 717 
218 141 838 250 009 222 
316 081 925 805 356 852 
346 387 762 1 216 788 078 
416 157 595 1 019 682 563 
673 191 669 785 465 052 
620 249 572 893 844 297 
606 360 690 761 542 791 
420 670 924 655 792 810 
166 415 511 622 881 312 
74 25 526 326 455 962 

106 907 790 351934 558 

I 
Joensuu
Kovero
Herajarvi 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

17 020 947 
171 893 800 

84 255 733 
6 638 891 

159 858 074 
386 275 301 
262 772 701 
211 2 469 
275 408 521 
324 209 578 

80 677 013 
58 200 732 

101 595 938 
123 637 306 

I 
Lahtis- I Jy,,askylli- II Kaullranta-
Lovisa ban- Suolahtis banlind- Kolari 
andriJJgsarbete ringsarbete I 

Luumli.ki- I Tammerfors-1 Parikkala-
Villmanstrand Parkano- Onkamo 

einitjoki 

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

64 818 719 - - - - -
276 240 195 42 322 102 - - - -
328 847 667 303 220 265 341305 - - -
288 855 881 469 011 721 454117 771 148 792 007 - -
192 581 810 729 333 454 772 443 539 550 260 429 65 412 355 -
107 779 996 575 456 836 617 817 062 435 662 180 174 260 798 247 671 336 

Sma. I 2 220 924 536 1 8 398 413 421 I 2 262 734 004 1 l 259 124 168 1 2119 344 378 1 1844 719 677 ,1134 674 616 1 239 673 153 1 247 671336 

A1· 1962 ha1· dessutom anvants: 

Orivesi- Jamsa jarnvags-
byggnad ... ...... .... . 

Yiheriainen industribana 
Pyhasalmi gruvbana ..... . 

490 125:-
7 8 18 330:-

650 351:-

Sammanlagt ar 1962: 

J·arnvags- och banbyggnader 
Jarnvagsundersokningar 

2 750 046 668:
l 480 428:-
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IV. TRANSPORT MATERIEL, VERKSTADERNA OCH DE 
ELEKTRISKA ANLAGGNINGARNA. 

Rullande materiel 

- Under redovisningsaret 1962 tillverkacle 
icke nya anglok. Fran trafiken utrangerades som 
oekonomiska eller slutforbrukade 19 si anglok av 
foljande serier: Hk 2 = 14 st, Hv 1 = 1 st, VK 2 

= 2 st och Vk 5 = 2 st. 
Anglokens antal vid utglmgen av ar 1962 var 

= 639 st. (Vid slutet av at· 1961 = 658 st.) 
Under ar 1962 tillverkades for statsjarnvagar

nas rakning vid vara inhemska fabrik r 4 st diesel
el- linj elok av serien Hr 12, samt 22 st diesel
rangeringslok av serien Yv 16. 

Det fran Jenbacher fabrik n i Ostenike for 
hyrda dieselvaxelloket anvandes av statsjarn
vii.garna under hela aret 1962. 

Under redovisnings Aret 1962 utrangerades fran 
trafiken alia diesellok av serierna Vk 11- 13 och 
Vv 11, sammanlagt = 8 st. Diesellokens an tal med 
beaktancle av ovannamnda, var vid slutet av ar 
1962 = 179 + 1 fOrhyrt lok (Vid slutet av ar 
1961 = 161 + 1 forbyrt lok.) Nya motorvagnar 
tillverkades ej under ar 1962. Vid slutet av Ar-
1962 voro 23 st motorvagnar i bruk. 

Nya latta motorvagnar (ral hussar) tillverkade.· 
under ar 1962 = 19 st. Eme lan ej nagra latta 
motorvagnar utrangerats under reclovisn.ingsaret 
var det totala antalet vid arets slut = 208 st. 
(Yid slutet av > r 1961 = 189 st.) 

Under ar 1962 ti.llverkades foljande vagnar: 
• 'lap agnar for ralsbussar i vilka aro inrymda 

2. kl dagvagns- och kondukLOr avclelning av 
:;erien EFiab = 5 st. 

Slapvagnar for ralsbussar i vilka aro inrymda 
2 kl dagvagnsavdelning av serien Eiab = 8 st . 

Slapvagnar for ralsbussar i vilka iiro inrymcla 
resgodsavdelning av serien Geoab = 5 st . 

Varmgodsvagnar av serien Ggk o= fi3 st. 
Cisternvagnar av serien Sf = 2 st. 
Oppna godsvagnar av serien Hk = 817 st, av 

Herien Hkk = 126 st, av serien Ob = 79 st, av 
serien Orne = 30 st samt l transformatortran
·port, -agn av serien Osf. 

Ytterligare tillverkades for Lojo Kalk Ab 
transportvagnar for lo cement av serien Silk = 

14 ~:~t, for Finnish Chemicals Ab cisternvagnar av 
Berien fe = 11 st, for Svavelsyre Ab cistern
vagnar av serien Sri = 10 st samt for AGA Ab 
1 cisternvagn av serien Sag. 

Under Ar 1962 utrangerades =· trafiken per on
vagnar = 16 st, tackta godsvagna1· = 131 st, 

oppna godsvagna.r = 796 t, vagnar for t janste
bruk = 104 st, samt vagnar for utomstaencle = 

24 st. 
Vid sJutet av ar 1962 var personvagnarnas 

antal = 1 495 st av vilka 182 st voro for tjanste
brulc, godsvagnarnas antal = 27 334 st, av vilka 
tackta vagnar = 9 609 st, oppna vagnar = 13 813 
st och vagnar for tjanstebruk 3 912 t, vidare 
funnos tillhorancle utomsttl.ende = 989 st. 

JJilotorlolc och moto'r'vagnar samt arbelen rorande 
utvecklandet av deras konstruktion. 

D en tmder tidigare Ar paborjade anskaffningen 
av ny diese lclragkraftmateriel fortsatte under 
berattelsearet i nastan Lika stor ut trackning som 
foregaende ar och fororsakade huvudsakligast. 
arbete pa motorlok och motorvagnar_ En bety
dande del av ifrAgavarande uppgifter bestod av 
kontroll av arbetet och material for under bygg
nad vat·ande motormateriel samt av provkorning 
och overlatelsekontroll av fardiga lok och vagnar. 
Under berattelseAret blev foljande enheter horan
de till d n motoriserade rullande m.atericlen far
ruga: 

19 st Dm7-motorvagnar e ller r~blsbus::~ar, 5 st 
slapvagnar mecl rese- och godsavdelning, serie 
EFiab, 8 st s lapvagnar med enbart resandeav
delning serio Eiab, och 5 st slapvagnar amnade 
enbart for godstransport serie Geoab, 22 t die
s lrangeringslok-Vv l6 med 950 hk effekt, forsedda 
med hydraulisk kraftoverforing och 4 st Hrl2-
diesellinjelok med 1900 hk effeld forsedda med 
elektrisk kraftovorfot·ing. Av denna materiel till
verkade Lokomo Ab 11 Vv16-lok och 2 Hrl2-lok, 
rosten tillverkades av Valmet Oy. Granskningarna 
av mat rielens delkonstruktioner sasom under
reden, korgar, boggier och hjulsatser utfordes 
huvudsakligast hos L entokon tehdas och hos 
Lokomo. Viktiga enskilda kon;;truld ionscle l.ar 
sasom fjadrar och kugghjul granskades bl.a. i 
Fiskar Ab:s och Valmet Rautpohjas fabriker. 
I granskningsverksamheten ingick aven prov
korning och kontroll av Vvl6-lokens diese lmoto
rer och Hrl2-lokens dieselgeneratorgrupper ho 
Tampella Ab och provkorning av Dm7-vagnarnas 
clieselmotorer hos Valmet Oy Linnavuori fabriker. 

Under b rattelsearet bestalldes hos Valmet Oy 
Lentokonetehdas 4 FPoab-slapvagnar, av vilka 
2 hor till post- och telegrafstyrelsens finansie
ringsanclel, 3 d ieselmotordrivna snabba express-



tag med 1 000 hk effekt (dessa tagsatt om 3 
vagnar bildas av tva Dm8-motorvagnar och 
mellan dem en vagn utan motor serie CEikv och 
de ar av samma konstruktion som de tAg som 
bestii.lldes senaste Ar), 12 st d iesclmotordrivna tAg 
med 1 000 hk effekt amnade huvudsakligast for 
lokaltrafik (dessa tag bestAende av tvA motor
vagnar av serie Dm9 och melian dem en motorl6s 
vagn serie Eiv, ar likadana som ovannii.mnda 
expresstAg med undantag for inredningen och 
dorrarnas placering.), 9 st Hr13-die eliinjelok av 
Alsthom-typ med 2 800 hk effekt och forsedda 
med elektrisk kraftoverforing och 3-axliga, en
motoriga boggier och 12 st Sv 12-dieselbland
tagslok med 1 400 hk effekt utrustade med Voith 
L 216 rs-vaxellada och 2-axliga boggier. Dessutom 
bestalides samma antal av ovannamnda diesellok 
hos Lokomo Ab . Aven dessa anskaffningar fore
gicks i a llmanhet av uppgorandet av bestam
melser om de tekniska fordringar som framstalides 
i offertanhAllan samt bedomandet av de erhallna 
offerternas tekniska del for uppgorandet av an
skaffningsavtal. I samband med bestallningen av 
FPoab-vagnarna utreddes de konstruktionsand
dringar och ti!Jagg, vilka pa basen av erfarenheter 
som fAtts av redan i drift varande materiel, skulle 
vara motiverade att forverkliga vid konstruk
tion av nya motsvarande vagnar. 

Dt\ tillverkningen av de forsta Hrl3-loken redan 
framskridit lAngt i samarbete mellan de inhemska 
lokfabrikeroa och ociete Generale de Construc
tions Electriques & l\Iecaniques Alsthom, fort
sattes underhandlingarna for behandling av de 
annu oppna frAgorna om konstruktionsdetaljer 
samt for andring av konstruktionsdetaljer som 
man funnit otillfredssti.illande. Underhandlingar 
fordes ti.ven med de inhemska lokfabrikerna an
gAende utredning av detaljer rorande Svl2-lokens 
boggikonstruktion. De under berattelsearet forda 
garantiforhandlingarna berorde huvudsakligast 
Hrl2-loken. Bland uppgifter som hanfor sig till 
planeringsarbetet bor annu ni.imna granskning 
av ritningarna till Hrl3-loket. 

I utlandet foretagna gransknings- och tjans
teresor gick till: 

Dusseldorf for granskning av Hr13-lokens 
kugghjul, Frankrike for mottagningsgranskning 
av tva boggier till Hrl3-lok och hjul till Hrl3-lok. 
Frankrike for provkorning och granskning av 
det forsta Hr13-loket, Frankrike for provkorning 
och mottagning av Hrl3-lokets dieselmotor i 
Societe A lsacienne de Constructions Mecaniques 
fabrik i Mulhouse, for motstt\ndsprov pa tva 
dieselgeneratorgrupper i Alsthoms fabrik i Belfort, 
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for mottagning av Atta dieselmotorer till Hrl3 -
loken i Mulhouse samt till Tyskland for prov
korning och mottagning av dieselgeneratorgrupp 
for Hrl2-loken i Maschienenfabrik Augsburg
Niirnbreg A.G.:s fabrik i Augsburg. 

Planering av konstruktionsi.indringar, som be
funnits motiverade pA basen av drifterfarenheter 
rorande den fore berattelseAret i trafik insatta 
motoriserade rullande maLerielen berorde huvud
sakligast Vrll-, Vvl5-dieselrangeringslok, men 
dessutom aven Dm6- och Dm7-motorvagnar med 
slapvagnar. Detta planeringsarbete skedde delvis 
genom underhandlingar med de fabriker som till
verkar materielen, delvis i form av skriftliga 
direktiv till jamvagarnas egna verksti.ider. I 
Vrll-, Vvl5- och HrlZ-loken forverkligades vissa 
viktiga konstru.ktionsi.indringar vilka antigen vid 
provkorning eller i samband med lokens drift har 
koru;taterats motiverade, antigen for att forenkla 
skotseln eller mecl tanke pa lokens gAng. For Dm6-
och Dm7-vagnarnas del Ater var det fnlga om 
utforandet av mindre for vagnarnas drift och 
skotsel oundgangliga konstruktion i.inringar, vilka 
man inte hunnit beakta da ifrAgavarande series 
for ta vagnar blev fardiga. Utover detta gavs 
talrika kortare direktiv at materielens driftper
sonal framst rorande enskilda fall ifraga om 
maskineriets reparation och skotsel i Vr 11-, Vvl5-
och Hrl2-loken. 

En del tid fordrar fortfarande undervisnings
verksam.heten i de i jarnvagsill.stitutet anordnade 
lokforarkurserna samt de for chefskapet anord
nade undervisningskurserna rorande Hrl3-loket. 

Planeringsarbeten for dnglokomotiv och allmiinna 
maskintekniska anli:ig(lninga?" samt forbdttringar i 
deras konstruktion. 

Egentliga konstruktionsi.indringar for Angloken 
inskriinkte sig till en del mindre i.indringar som 
underli.ittar tillverkning och reparation samt till 
nAgra ri.tningars komplettering bl.a. ifraga om 
bearbetningsbeteckningar och toleranser. Dessu
tom undersoktes ur si.ikerhetssynpunkt situa
tionen, som uppstar dA vattnet i Angpannan nAr 
endast till vattengransens nedre hojd, och lok av 
olika typer av ett eller annat skal stannar i upp
fors- eller nerforsbacke (t.ex. vaxlingsrygg) och 
pannans vattenyta ar vAgrat. 

Huvuduppgiften har dock fortfarande varit 
planeringen av den nya med stalstomme forsedda, 
matvagnen for den rullande materielen samt de 
med den provisoriska 1natvagnen utforda span
nill.gs 1natningarna och matningar av lokens 
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dragkraft. Sll.lunda bl v under berii.ttelsearet 32 
arbetsritningar fii.rd.iga, vilka omfattade den nya 
matvagnens vaggkonstruktioner, uppvarmnings
anordning, toalett och dieselgeneratorns placering 
mm. Ritningsarbetet fordrojdes betydligt pa 
grund av brist pa arbetskraft for planeringsarbe
tet, isynnerhet da for matningsresorna alltid mas
t losgoras nastan alia de ingenjorer som alagts 
att planera matvagnen. Forberedelserna fol'6 mat
ningarna samt utredningen av matningsresultaten 
och erhallandet av det slutliga jamforelsedugliga 
skicket tog ocksa anmarkningsvart mycket tid. 

Det mest betydande mii.tningsredskap som togs 
i bruk under bera.ttelsearet var matbordet som 
levererades av Torsten Ljungstroms ingenjors
byra, och som anlande i mars mfulad. Det monte
rades genast i den provisoriska matvagnen och 
med den utforde dragkrafts- och accelerations
prov pA det forsta nya diesellinjeloket Rr13 av 
fransk typ, med olika tagvikter och i olika for
hallanden. Den storsta tagvikt som provades var 
1562 ton . Sammanlagt utfordes, dragkraftbordets 
provtur medraknad, 8 matningsresor, av vilka 
den lii.ngsta rackte 5 dygn. Vid Fredriksbergs 
verkstad ut.fordes ii.ven pa den nyss fardigblivna 
Osf-vagnen for transformatortransport span
ningsmatningar m d tunga laster pA de mest 
anstrangda delarna och markering av olika for
hAllanden. 

Pa begaran av bantekniska byrAn undersoktes 
den rullande materielens, narmast lokens gAng i 
kurvor, dA man planerat betydande andringar i 
frAga om breddning i samband med fornyandet 
av skenlaggningen. Uppgiften undersoktes forst 
med den s .k. Vogel m toden, med vilJcen man 
fick geometriskt utrett hur stor spArbreddning 
varje lokserie fordrar i kurvor med olika radier. 
Det framgick dock, att inte endast detta var 
tillrackligt for att utreda botet for lokens urspAr
ning, utan uppgiften utstracktes till undersok
ning av de krafter som pAverkar ett lok i rorelse, 
varefter man med hjalp av H eumanss minimirit
ning och hjulsatsernas urspArningskurvor e rboll 
tillaggsutredning. Om tryckkarlsarbetona kan 
namnas, att man slutforde kontrollen av ball
fastbetsberakn ingarna for tryckluftbromssyste
men som bor till bjalpluftbeballarna, for ett tryck 
av 10 kpjcm2, pa alia i anvandning varande be
hAllarstorlekar. LikasA fortsatte man att iord
ningstalla bandlingarna for gamla, i bruk varande, 
fasta tryckluftbeballare, sa att de uppfyller b es
tammels rna i tryclduft-forordningen, genom att 
ntfora bA,llfastberakningar. I enlighet med arbets
ordningen utfordes annu konstruktionsgran k-

ningar och vattentryckprov i tillverkarens fabrik 
i Tammerfors, pA tryckluftbehAllarna och angfor
varmama om horde till d nya motorloken. 

D essutom gavs otaliga tekniska utlatanden och 
gjordes forberedelser for be. tallningar At upp
handlingsbyrful rorande anskaffningar for den 
1·ullande materielen av reservdelar, rAvaror och 
andra fornodenheter. 

Projekteringsarbeten rorande jorbiittring av vag
narnas konst·ruktion. 

Under bera.tteJsearet utforde vagndivisionen 
forutom egentJiga planeringsarbeten rorande vag
nar aven uppgifter av allmannare art. 

For personvagnarnas del var det viktigaste 
arbetet forberedandet av anskaffandet av de nya 
per onvagnarna, serie CEit och Eit, av stalkon
struktion som kall byggas i Finland. Harfor 
undersoktes de olika delarna funktion och saker
het i de i trafik varande rnotsvarande vagnarna, 
som tillverkats hos Maschienenfabrik Esslingen. 
Uppmarksamheten fastes vid bl.a. uppvarmnings
och ventilationsanordningarna, vid b elysnings
generatom och dess driftanordning samt vid 
axellagren. D e tre typerna av boggier som monte
rats pa prov studerades noga och pa basen av de 
er·farenbeter man fatt foreslogs det, att man 
skulle vii.lja de s .k . Minden-Deutz boggierna sorn 
boggi i personvagnen av stalkonstruktion, vilket 
val aven jarnvagsstyrelsen godkande. De forsta 
boggierna for de 25 vagnar som skall byggas i 
hemlandet tillverkas i Tyskland hos Klockner
Humboldt-Deutz AG W erk . W estwaggon, Koln 
- Duetz. D e foljande boggierna ar det meningen 
att tillverka pa licensavtal i bemlandet. B land 
arbeten rorande aldre personvagnar var de vik
tigaste planeringen av vissa detaljer sarskilt for 
koket i per onvagnen serie Eik for edd med kafe
avdelning. For att forbattra gfulgegenskaperna 
i tjanstevagnarna undersoktes om den boggityp 
som anvancles i de nya vagnarna av stalkonstuk
tion skulle vara lamplig i dessa vagnar och man 
bestamde sig for att valja Mi.incben-Kassel 
boggin. Undersolrningen rorande utrustandet av 
konduktors- och Fo-vagnarna med kardandriven 
beiysningsgenerator slutfordes. Dil. den vagn av 
stalkonstruktion som var avsedd for transport av 
fangar (serie Not), tillverkades kontrollerade man 
de olika delarnas funktion och planeringsarbetet 
bl v fardigt. 

I fraga om de oppna godsvagnarna forberedd 
man anskaffandet av en specialtyp s.k. tippvagn. 
Meningen var att ge planerings- och tillverknings-



arbetet av dessa vagnar at en privatfirma, men 
det slutliga avgorandet uppskots till foljande ar. 
For Mas- ellor makadamspr idningsvagnarna upp
gjordes ritningar for att forstora lastbehallaren 
fran 7. s m 3 tilll5 m 3 , varfOr man aven maste byta 
barfjadrarna och hjulsatserna till starkare. 

Ifraga om de tackta godsvagnarna paborjadcs 
planeringsarbetet vid arets slut pa de 2-axliga 
vagnarna av aUman typ. Vagmm blir bade till 
volym och kapacitet torre an rle gamla tackta 
godsvagnarna. Konstruktionen pa dess underrede 
ar nagot sa nii.r den samma som Hkk-vagnen ·. 
Mindre ii.ndringar gjordes i de ii.ldre tackta gods
vagnarna som hor till Gdp-vagnarna for transport 
av smadjur, for undvikande av att djuren skada
des. Kalkvagnen, serie Gdt studerades med tanke 
pa att beklii. den med hardboardskivor och man 
konstaterade att det var mojligt da man on kade 
transporter-a kalkhydrat som stortbart gods. I 
varrnvagnarna eller Ggv- och Ggk-vagnarna aven
som i Gg-vagnarna gjordes m.indre andringar. Man 
forberedde anskaffandet av de tva nya frys
vagnstyperna genom att uppgora tekniska data 
for dern. D n ena planerade man for kylning med 
is nii.rrnast fOr transport av slaktki:itt, gronsaker, 
frukter o.a. latt fordarvliga livsmedel och den 
andra for frysning med frysmaskineri for tran
sport av djupkylda produkter, glass och andra 
livsmedel som fordrar en temperatur under 0°C. 
Det var meningen att bada vagnarna slmlle bes
tallas med stalstomme, men valet av typ och 
antalet vagnar samt anskaffningen uppskots till 
nasta Ar. Till de tackta godsvagnarna raknas hos 
oss aven de i Tyskland inkopta Gk-vagnarna med 
skjutbart tak och Gks-vagnarna forsedda med 
skjutbart tak och skjutbara vaggar. PA basen av 
erfarenbeter man fatt av bAda serierna beslot 
jarnvagsstyrelsen att bestalla 400 st.ycken Gks
vagnar till. De nya vagnarna planerades 2 m 
langre an de tidigare bestallda provvagnarna ocb 
planeringsarbetet blev nastan fardigt under be
rattelsearet. Det kan namnas att i Gks-vagnarnas 
konstruktion anvandes mycket aluminiumpro
filer och t .ex. taket tillverkas av aluminiumskivor. 
Man bar tankt sig att for 200 vagnar skulle de 
skjutbara vaggarna tillverkas av stAl och for 
Atminstone 100 vagnar av aluminium. 

For de oppna Hdk-vagnarnas del undersoktes 
mojligheten att pA dem montara automatkoppling 
samt samtidigt oka vagnarnas barighet. Hk-vag
nens andkonstruktion andrades for att underlatta 
fastsattandet av presenning och teleskopstolpens 
profilstalkonstruktion pa Hk-vagnen av a ldre 
modell ersattes med rorkonstruktion. Projek-
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teringen av den nyare 2-axliga oppna godsvagnen 
med laga sidor och 20 tons axeltryck, serie Hkk, 
fortsatte frAn foregaende ar. Arbetet framskred 
sa langt, att vagnarnas byggande kunde paborjas 
i Fredriksbergs verkstad. Langden pa denna 
vagnstyp med buffertar ar 12 m eller 2 m langre 
an Hk-vagnen. Den 2-axliga oppna vagnen av 
specialmodell for transport av bilar fick sin andel 
av uppmarksamheLen. Man forberedde deras 
anskaffande. Som ett alternativ for transport av 
bilar planerade man Ui.mpliga anordningar for 
fastsattning av bilarna ifraga om vagnar av nor
maJtyp. FrA.gans definitiva avgorande uppskots 
till foljande ar. For de oppna 4-axliga vagnarnas 
del, belt utan sidor, utgjordes planeringsarbetet 
av komplettering av de tidigare projekten for 
Oa- och Ob-vagnen. Planeringen pa den oppna 
vagnen Osf- eller transformatortransportvagnen 
med 12-axlar, blev fardig under hosten. Vagnen 
byggdes redan under planering kedet och under 
sommaren utfordes provbelastning av vagnen 
med 200 tons lodrat belastning ocb 20 tons sid
Janges belastning. 

For vagnarna amnade for transport av vi:i.tska, 
gaser och finfordelade amnen gjordes ritningar 
och gavs talrika byggnadsdirektiv per brev. Di
rektiven berorde narmast byggandet av privata 
firmors cisternvagnar. Ritn.ingar som uppgjorts 
enligt dessa direktiv kontrollerades. 

Av al lmanna arbeten rorande vagnarna fordrar 
arbetet for utvecklande av vagnsdelar sasom 
boggier, lager mm.dyl. myckot tid . For att gora 
den ostt·a samtrafiken sakrare studerades fragor 
som hanforde sig till anvandandet av automatisk 
koppling och man borjade bl.a. i slutet av aret 
arbeta pa, att fa till stand prov med s .k. central
koppling. Till denna grupp av allmanna arbeten 
rorande vagnarna hor aven det beredning arbete 
som gjorts fOr att fortsattningsvis inom det inter
nationella jarnvagsforbundets UIC undersok
ningskommitte utveckla detta. Behandlingen av 
transportfragor har forci.I·at anmarkningsvart 
mycket tid. Bland dessa var framst hjalp i upp
gorandet av transportdirektiv och allmanna bes
tammelser rorande vagnar samt undersokning av 
specialtransportfragor. Som ett specialfall kan 
namnas transporten rned Osf-vagn av en 170 tons 
transforrnator, vilken tillsvidare utgor den 
tyngsta transport vara jarnvagar utfort. Denna 
overvakades sarskilt darfor, att det var den forsta 
transport som utfordes med Osf-vagn. 

Vid sidan av planerings- ooh ritningsarbeten 
utforde vagnsdivisionens ingenjorer mottagning 
av nya vagnar och vagnsdelar i Fredriksbergs 
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verkstad och privata leverantorers fabriker slwtH 
hemlandet som utomlands. 

Arbeten rorande lokens och vagnarnas broms
anordningar. 

I slutet av berattelsearet blev de tva forsta 
loken horande till Hrl3- serien fardiga . IfrA.ga om 
trycklufts- och bromsanordningarna for dessa lok 
undersokte man andringar, som i lokens tillverk
ningsskede befunnits nodvandiga, och diskuterade 
dessa med representanter for fabrikerna. Det 
forsta lokets trycklufts- och bromsanordningars 
funktion kontroll rades vid tillverkaren fabrik 
i Frankrike, varvid overenskommelse traffades 
om emottagningsgranskningarnas matt och data, 
samt dessas tillAtna avvikelser. DA loken anlant 
till Finland utfordes med dem brukliga, tamligen 
grunclliga typprovkorningar i samband med vilka 
bromsanorclningarnas funktion granskade och 
matningar utfOrdes, varvid peciellt fastes upp
marksamhet vidloken formaga att !ossa broms
arna i langa tag. 

Under berattelsear t planerade vid de in
hem ka lokfabrikerna ett 3-vagns motortagsatt 
och det boggiforsedda dieselloket Svl2. Ifraga om 
dessas trycklufts- och bromsanordningar fastslogs 
huvuddata for dimensionet·ingen och erforderliga 
funktiouella egenskaper samt gavs dessutom 
anvisningar betra.ffande anorclningarnas placering 
och sammankoppling. 

Ifraga om bromsanorclningar for vagnar pa
borjades under berattelseAret planeringsarbetet 
for bromsanorclningarna till de nya 2- och 3-axliga 
cisternvagnarna samt de tackta godsvagnarna 
Gks. Bada vagnstyperna beslot man forse med 
2-stegs automatisk lastbromsanorclning, automa
tisk regulator for bromsrorelsen samt KElc styr
ventil. De sista arbetsritningarna till broms
anorclningar for de redan foregaende ar p!\borjade 
Ob- och Hkk-vagnarna blev fardiga och de forsta 
vagnarnas tillverkning overvakade sa.mt typ
kontroll och prov med dern utforde . 

Utover ovannamnda vagnstyper planerades 
tillampningar av bromsanorclningar och nod
vandiga andringsarbeten for ett flertal p!\ gamla 
tmderreden byggda specialvagnar. 

Ifraga om bromsapparater och -stang rs rorliga 
delar planerade man nya utforanden, bl.a. under
sokte man anvandningen avfjader- stalbussningar 
i bromsrorelsens leder. 

Omfattande anskaffningar har foror akat en 
mangel utredningsarbete och uppgorandet. av ut-

lAtanden. Da man pA senare tid stravat till att 
ocksil. anvanda sig av privata verkstaders till
verkningskapacitet vid anskaffning av mil.nga 
sAdana bromsdetaljer, som tidigare tillverkades 
vid statsjarnvagarnas egna verkstader, har denna 
anorclning medfort mycket extra arbete dari
genom, att man for dessa leveranser varit tvungen 
att uppstalla anskaffningsbe tammelsr och er
forderliga arbetsbeskrivningar samt att i en del 
fall overvaka tillverkningen for uppnaende av 
vederborligt re ultat. 

Under berattelsearet gjordes utreclningar r~n

gaende flere tagolyckor, varvid isy:Jmerhet maka
damtAgskrocken pa Kangas station foranledde 
tam ligen vicllyftiga faltundersokningar m d prov
korningar for att utrona, sarskilt Mas-vagnarnas, 
bromsanorclningars funktionsskick och verkliga 
bromsningsformaga. 

Ifraga om bromsarnas anvandning bar man 
undersokt de tamligen allmant i lAnga tag fore
kommande lossningssvarigheterna och forsi:ikt 
finna grundorsakerna till dessa storningar, som 
ofta leder till hjulfel, och eventuella medal att 
minska dessa. Likasll har man i samarbete med 
K.norr-Bremse GmbH och Fredriksbergs verkstad 
utrett stornin~ ar till foljd av frysning, som fore
kommit vintertid i de nya personvagnarna-s glid
okyddsanorclningar. 

Liksom tidij::,are har man utfort mottagning -
granskningar av vid lokfabrikerna byggda loks 
och vid Fredriksbergs verk. tad tillverkade vag
nars trycklufts- .och bromsanorclningar, uppgjort 
bruksanvi ningar och funktionsbeskrivningar for 
nya anordningar samt omhanderhaft undervis
ningen i trycklufts- ocb bromsanorclningar vid 
jiirnvagsinstitutet. Man deltog i undersokningar 
anorclnade av Nordiska Jarnvagsmannasall
skapets C-sektioL i den for studium av egen
skaperna hos bromsblock av fibermaterial till
satta st.udiedelegationen, som fick sitt arbete 
slutfort. 

Projektering av viirme- och sanitetsteknislca 
anliiggningar. 

Under ar· 1962 gjordes av maskintekniska 
byrans varme- ocb sanitetstekniska division pro
jekt over varme-, kallvatten-, varmvatten- och 
avloppsledningat· samt ventilationsanlaggningar 
for en lagerbyggnad i Abo och for tillaggsbygg
naden till Seinajoki lokstall. Dartill projekterades 
for den forstnamnda byggnaden ett dieseh·um 
med behovliga kylnings- och skyddanm·dningar 



samt tiickdiken och ledningar for regnvatten och 
for den sistnamnda byggnaden ang- och tryck
luftledningar samt olje- och sandavskiljare. 

Forslag till viirme-, kallvatten-, varmvatten
och avlopp ledningar gjordes for foljande bygg
nader: tt·afik- och bostadsbyggnaderna i Vihta
vuori, Orimattila, Peuranmaki, Kutemainen, 

apra, Enonjarvi och Keitelepohja, stationsbygg
naderna i Grankulla, Haapamaki och Kyrkslatt, 
banvaktsbostiiderna i Reitkalli, Sieppijiirvi och 
Vuohijiirvi, telegrafverkstaden sa.mt utvidgningen 
av v!rdutrymmena i depaverkstaden i Riihimiiki, 
1·estaurationsbyggnaden Kuopio, stiillverks
byggn-III i Helsingfors, ett 2-familjershus i 

einiijoki och tligexpeditionen i Valkom. 
Projekt omfattande enbart viirme- och ventila

tionsanliiggningar har utfo1·ts for Abo maskin
verkstads mlilning -, trii-, vagns- och underre
desavdelningar. 

For omandringen av Kuopio godsmagasin 
gjordes projekt over viirme-, ventilations- och 
varmvattenanlaggningar. 
For Lievestuore godsmagasin gjordes forslag till 
viirme-, kallvatten- och avloppsledningar. 

Projekt over enbart varmeanliiggningar gjordes 
for foljande byggnader: 4-familjershus i Ammiin-
aari, bansektionschefens bo tad i Savonlinna, 

Jamsiinkoski lokstall, stiillverksbyggnaden II och 
rummen for medikalgymnastik i administrations
byggnaden i Helsingfors samt bostadsbyggna
derna i Korso och Va a . 

Projektfor ventilationsanliiggningar gjord s for 
foljande byggnader: Torkanlaggningen for vagns
presenningar i Kotka, nya lokstallet i Pieksamiiki, 
kyddsrummet och dieselrummet i administra

tionsbyggnaden i Helsingfors, informationsbyrans 
lager i Helsingfors station byggnad och tagexp -
ditionen i Fredriksberg. 

For en tillbyggnad av stationsbyggnaden och 
godsmagasinet i Loimaa gj or des ett viirme- och 
varmvattenprojekt. 

Forslag till enbart varmvattenledningar gjordes 
for foljande byggnader: bostadshusen nr. 39 och 
41 i Pieksiimiiki, 9:nde bansektionens byra och 
stationsinspektorsbostaden i Kuopio. 

I samband med ovannamnda varmvattenpro
jekt gjorde nya kopplingsschema for pannrum
men i motsvarande hus. Diirtill gjordes nya kopp
lingsschema for varmecentralerna till foljande 
byggnader: lokstallet och elcentralen i Kuopio, 
bostadsbyggnaden i Abo och ett 24-familjers 
bostadshus i Riihimiiki. 

Ett projekt for anslutning till stadens vatten
och avloppsniit gjordes for bostadsbyggnaden nr. 
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4/21 i Hoplaks. Fo1· reservcentralen i Pieksiimiiki 
gjordes ett forslag till ventilations-, kallvatten
och avl ppsledningar. Ett forslag gjordes aven 
for anslutning av stations- och administrations
byggnaden i H lsingfors till stadens fjiirrviirmenat 
samt for de forandringar av vatten- och avlopps
ledningarna som detta fororsaka.de. 

Under berattelseliret projekterades dru·till flere 
viirmekanaler for Kuopio, tryckfalla av stenar 
for dieselrummet i Toijala po tbyggnad, varm
vattenposter for Abo bangard och en hydrofor
anlaggning for Siuro-station. 

Forutom projekterings- och ritningsarbeten har 
varme- och anitetstekniska divisionens ingen
jorer och tekniker utfOrt slutgranskningar av 
anlaggningar, gjorda av s!\val privata entrepre
norer som av verkstaden i Fredriksberg amt 
givit utlA.tand n i arenden berorande det varme
och sanitetstekniska omradet och deltagit i 
byggnadskomitteernas sammantriiden. 

Betraffande den rorliga materielen bar utveck
lingen av viirmeanliiggningarnas regleringsanord
ningar fortsatts i samrad med f:ma Controll Ab, 
vars elektroni ka »Termoset»-system pa grund
valen av utforda prov visat sig vara det mest an
viindbara for ifragavarande andamal. Under !rets 
lopp utrustades ca. 15 sovvagnar med ovannamn
da aggregat. 

Divisionens forman har dat·till uppgjort ett 
anskaffningsprogram for varmeanlaggningarna 
till de 25 st. pa sagerarvagnar av stalkonstruktion 
(CEit nr. 2 655 ... 2 659 och Eit nr . 23 011. .. 
23 030) som tillverkas av verk taden i Fredriks
berg, samt granskat och gett utlatande om de 
entrepenaderbjudanden som givits av saviil in
hemska som utlandska firmor. 

V erkstiiderna: 

Ar 1962 hade statsjiirnvagarna i verksamhet 
6 h.uvudverkstiider belagna i Hyvinge, Fredriks
berg, Abo, Vasa, UleA.borg och Kuopio. Dessutom 
fungerade vagnsreparationsverkstaden i Pieksa
maki som underavd lning for verkstaden i Kuopio 
samt gjuteriet i Helsingfors som underavdelning 
for verkstaden i Hyvinge anda till augusti 1962, 
da verksamheten i Helsingfors upphorde. 

Under beriittelsearet arbetade samtliga verk
stiider med 6-dagars arbetsveckor. 
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l. H y v i n g e v e r k s t a d o c h H e 1-
s i n g f o r s g j u t e r i. 

Hyvinge verkstad har flyttat over t ill repara
t ion av tunga motorlok, vilket har varit verk am
hetens mest betydande del. 

I slutet av Aret var totalantalet motorlok, vilka 
verkstaden hade att underhi\,lla 172 samt i\,nglok 
134. 

Vid idan om reparationer av lok utfordes bl.a. 
foljand arbeten: Reparation av lokgeneratorer 
332 st, luftpumpar 336 st, smorjpumpar 344 st, 
lokpannor 174 st, varmepannor 2 st, luftbebiUlare 
181 t, lokfjadrar 4 421 st, vagnsfjadrar 6 979 st, 
1 Orton kran, korsningar 59 st, hackpallar och 
-vagnar 258 st, tillverkning eller r paration av 
skorstenar for lok 24 st, 

hopsattning av Orton kranar 4 st, 
tillverkning av nya vagnsfjadrar 7 064 st, lok

fjiidrar 534 st, lokcylindrar 4 st, bron lameller 150 
st, vevstakar 2 st, 1 koppelstake, dragkrokar for 
vagnar 2 500 st, hornblock 7 600 st. fjaderbockar 
1 500 st, bjalpkoppel 300 st, lagerboxar 600 st, 
magnetringar 68 st, delar for minfloten 700 st, 
fjaderanpas ningar for vaxlar 419 par samt delar 
av vaxlar 1 200 st, svarvning av hjul 1 825 st, 
lokhjul forsedda med hjulringar 559 st, slipning 
av ledningsskenor 46 st samt tillverkning av 
sandsilos for gjuteriet. 

Helsingfors-Hyvinge gjutm·i. 

Gjutna lagerboxar 2 890 st, lock for lagerboxar 
2 771 st, slidhackar 108 st, kipprost 340 st, 
rostjarn 26 058 st, mellanblock 5 509 st, delar av 
vaxlar l 363 st, lokcylindrar 3 st, bromsklots 
15 108 st, bromssulor 84 046 st samt bromsblock 
54 850 st. 

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

Verkstad n bar fortsattningsvis tillverkat nya 
vagnar samt reparerat personvagnar. 'amtidigt 
med reparationsarbeten har verkstaden utfort 
foljande anmarkningsvarda arbeten: 

Tillverkat nya oppna godsvagnar, litt. Hk 817 
st, !itt. Hkk 126 st, varmvagnar, !itt. Ggk 53 st, 
gastransportvagnar, litt Bgs 2 st, godsvagnar, 
!itt. Ob 79 st, malmtransportvagnar, litt. Orne 
30 st, cisternvagnar, !itt. Sf 2 st, 1 lastningsvagn, 

!itt. Osf, und rr den for cisternvagnar 16 t och 
K 14 boggier 300 st, moderniserat 1 CEi-vagn till 
Cik-vagn, 

andrat 2 st Ei-vagnar till 100-ars utstallnings
vagnar, 1 Ei-vagn till fangvagn, 1 Cm-vagn till 
inkvart ringsvagn 2 st CEi-vagnar till kafe
vagnar, 2 st CEi-vagnar till vagnar for repara
tion tag, 1 F-vagn till brandredskapsvagn, 2 st 
Ci-vagnar till soldatvagnar, 2 t F-vagnar till 
tj anstegodsvagnar. 

Andra anmiirkningsvarda arbeten: 

16 s stolpar for sti\,lkastare, installoring av 
varme-, vatten- och avloppsanordningar for 
stations- och bostadsbyggnader i Abo (fjii.rrvar
meanordning. arbeten), for Taivalkoski, Korso 
F:-edriksberg t gexpedition, for Hyvinge verk
stads svet anlaggning for skenor, for stationerna 
i Vihtavuori, Peuranmaki och Orimattila, fot' 
vaxelanordningen i Helsingfors, for banvaktens 
bostad i Vihtavuori, for tationerna i Keitele
pohja, Pernio och Grankulla, fOr 2 bostader i 

einajoki, Vuohijarvi och Kyrk latt samt for 
sociala utrymmen i Kervo. 

installering av huvudvattenledning i Hyvinge 
verkstad, storreparation av •>T kheim•>-oljeutdel
ningsanordning i Tammerfors, fornyandet av 
Lokomo-pannor i Tammerfor station, 

installering av oljebehallare och pumpar for 
Pieksamaki, Abo, Tammerfors, Torne!l och Lovisa 

in tallering av luftkonditioneringsanordningar 
for lokstallet i Toijala, av vattenka tare i Helsing
fors samt f6rnyandet av pumpanordningar· i 
K rvo. 

Verkstaden har under Arets lopp erhallit fol
jande maskiner och anordningar: 

7 st elektriska svetsma kiner, 6 st kranar, 1 
gaffeltruck, 2 st sagm.askiner, 2 st slipmaskiner, 
1 nitpress, 1 slitmaskin, 1 paketbil, 1 sprutma l 
ningsanordning, 

1 svarvmaskin, 1 testningGanordning samt 1 
borrmaskin. 

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

Verkstaden bar huvudsakligast repat·erat Dm 
6-7 motorvagnar, av vilka verkstaden hade att 
underhalla i slutet av Aret 209. Dessutom bar 
motorlok och godsvagnar reparerats. 



Foljande anmarkningsvarda arbeten utfordes: 
Granskningar av tryckkarl: 3 fullstandiga ang

pannebe iktningar. 1 fullstiindig besiktning av 
motorlokens luftcisterner, 4 fullstandiga besikt
ningar av verkstadens luftcisterner samt 4 be ih.-t
ningar av Ggh-vagnarnas gasbehallare. Tillverka
des bl.a.: 1 020 st kabeltillbehor, 1 115 st kannor 
av stalplAt, 550 st lampor, 1 230 st lampdelar, 
332 st lyktor, 5 st ogiltighetsmarken, 10 st spA.r
mAtt, 6 st mAtt for vaxelkontroll, 1 hydraulisk 
vaxelanordning for motorvagnshjul, 2 000 st 
prutor, 700 st burkar for forbandsmaterial, 38 st 

kladskap. 
Foljande nya maskiner har anskaffats: 
2 st elektriska svetsmaskiner, 1 blockhjul, 1 

traktor. 

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

Kuopio verkstad har fortsattningsvis reparerat 
anglok, av vilka verkstaden i slutet av Aret hade 
att underhalla 289. 

Vid sidan om reparationer av lok utfordcs bl.a. 
foljande arbeten: utfordes 47 fuJlstandiga och 41 
invandiga angpannebesiktningar, 6 st byten av 
angpannor och 189 st besiktningar av tryckluft
behallare, 

tillverkade 342 st lager for wk, svarvades 
l 097 hjulsatser for lok samt bearbetades 3 500 st 
kolvbuJfertar fOr vagnar. 

Andrings- och nybyggearbeten for varme
varmvatten- och luftkonditionering. anordningar 
samt andringsarbeten for sprutning och luttvatt 
av lokdelar paborjades samt behallare, motorer 
och pumpar anskaffades for detta andamal. 

Verkstaden har aven erhd,llit 1 kran. 
Pieksamaki vagnsreparation har vid sidan om 

reparationer av vagnar utfort foljande arbeten: 
tillverkat 3 935 st sidolammar for vagnar, 6 937 

st sidostolpar for vagnar, 16 400 st gavelplankor, 
35 100 .·t golvplankor, 

gjutit 7 024 st lager for vagnar, svarvat 7 150 
hjulsatser samt skrotat 840 vagnar. Planerings
och overgang arbeten for vagnarna Angtvattan
laggning pabOrjades. 

Belysningen for lyftbockhallen fornyades helt 
och hallet. 

Till verkstaden har anskaffats 1 frasningsmas
kin, 3 st svetslik:riktar , 1 svetsningsmaskin, 1 
transformator, 1 angtvattanlaggning, 1 riktnings
pres • l luftpttmp och 1 angberedare. 
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5. U l e a b o r g s v e r k s t a d. 

Verkstaden har fungerat som reparationsverk
stad for godsvagnar och vid sidan om reparations
arbeten utfort foljande anmarkningsvarda arbe
ten: 

tillverkat 60 st dressiner, 50 st hjul for dressiner, 
19 st slapvagnar for dt·essiner, l verkstad<>vagn, 
6 st kranar och 13 st hj ulsatser, 

bearbetat 7 917 st underplattor for skenor, 
svarvat hjulsatser for vagnar 2 464 st och 8 st 

hjul for banbil, slipat 52 st kokillbjulsatser, 
reparerat 6 st snoplogar, 1 dressin, 1 slapvagn 

for motordressin samt 1 banbil. Beredningen av 
taksmorjan for vagnarna overflyttades med 
maskiner frA.nFredriksbergs verkstad till IDeaborg 
och for detta andamal byggdes utrymmen for 
maskinerna. Beredningen av taksmorjan pabor
jades i slutet av ll.ret. 

Foljande nya rna kiner bar anskaffats: 1 sag
maskin och 1 kedjetelfer. 

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

Verkstaden har fungerat som reparationsverk
stad fOr latta anglok och godsvagnar. 

Verkstadcn hade att underhalla vid tl.rets . lut 
216 anglok samt 332 vagnar. 

Dessutom har verkstaden utfort foljande ar
beten: repare1·at 540 st lokfjadrar, 15 st spartra.k
torer, 16 st plattformtraktorer, 3 t smalok, 2 141 
burpallar, 282 st burvagnar, 1 kran och 1 spAr
maskin, 

installerat 154 nya hjulsatser i Ioken, 
utfort ombyten av eldror 5 095 ·t och av 

flamror 674 st samt av pannor 6 st, utfort 40 st 
fullstandiga och 27 st invandiga angpannebe .ikt
ningar, 127 st besiktningar av luftbehallare, till
verkat 4 000 . t hLll'pallar, 457 st sidodo.rrar av 
stal, 166 st lastningsbroar, 402 st bromsklots, 
100 st bett for sparmaskin, 1 laboratorie- och l 
forradsvagn samt 3 st underreden for stenkros
sare. 

U t b i 1 d n i n g s v e r k s a m h e t e n: 

Fran verkstadsskolorna utdimitterades under 
ar 1962 45 lokeldare och 39 yrkesarbetare. 
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Sammo.ndrag o.v verkstii<lernas prestationer ar 1962 

Hyvinge I Fredriks- I Abo I Vasa I Uled- I Kuoplo I u1nma. 
+ Reising- berg borg + Piek-
fors sii.miiki 

Verkstiiderna har 
1. fiirbrukat st{Jl ton ••••• •••• 0 2 667.2 12 243 122.4 184 174.9 1 425.6 16817.1 
2. » bromsblock och -sulor » • ...• • 0. 0. 66.3 373 45.1 24 12.6 195.5 716.5 
3. » annat gjutjfu'n » . ........ . 0.6 474 - - 0.1 86.5 561.2 
4. » mli.ssning och brons » •• ••••••• 0 25.4 19.9 5. 7 3.8 0.1 2.8 57.7 
5. ~ vitmetall » ..... . .... 12 9.4 - 2.2 0.1 24.5 4 .2 
6. gjutit bromsblock och -sulor >) .. .. ...... 2 281.8 - - - - - 2 281.8 
7. » annat gjutjiirn » ..... . .... 1 001.2 - - - - - 1 001.2 
8. » massning och brons » •• 0 • • • • • •• 64.4 20.9 - 4.7 - - 90 
9. ll vitmetall » • • •• 0 ••• •• 15.8 59.5 - - - 10.2 85.5 

10. forbrukat elektrisk strom kWh •• ••• • •• 0 ••••• 3 931919 3 648 494 516 685 234 412 259 556 684 438 9 275 504 
11. producerat >> » kWn •••••••••••• • 0 - - - - - - -
12. antal arbetstimmar 1 000 h • •• • •••• ••• 0 • • •• • 2 353.3 3 164.6 8 8 302.7 284.61 808 7 801.2 
13. prodnktionsviirde mmk .......... . ...... .. ... 1 965.1 3 852.1 789.1 225 290.4 719.8 7 841.5 

Antal arbetstimmar (1 000 h) 

!\r 1962 I §.r 1961 I !\r 1960 

Huvudverkstiiderna......... . . ....... . ................ 7 801.2 7 629.4 7 191.6 
Maskinsektionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300.1 1 32 . 6 1 534.9 
Elverkstaden x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.<! 94.8 

S~u-m_m __ a~----79-.1~01~.-3----~----~8~9~81~.-4----~--~88~ 

Produktionsviirde (mmk 

Huvudverkstiiderna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 841.5 7 014. 8 5 555.6 
Maskinscktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695.4 622.3 574. 
Elverkstaden x) .. ... . . .. ...... ... ......... . ... ·=-· _· _· ._._·-i----n-=:-:---+-----;;;...,.-;1-;;;0-:. 2---i-----;;c=3;-;:4-:. 9,..---

Summa 8 536.9 7 647.3 6165.3 

Antal arbotare vid §.rets slut 

Iluvudverkstiiderna... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 375 3 318 3 283 
Maskinsektionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 828 794 
Elverkstadcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 242 236 

S~u-m_m __ a~----~4~4~774----+------~4~3~8~8----~----4~31~3~ 

*) Fran och med den 1. 5. 1961 forenad med Hyvinge verkstad 

Elverk och elelct1·iska anliiggningar. 

Statsjarnvagarnas egna elverk har inte, under 
berattelsearet alstrat elenergi. Under berattelse
aret utrustades h altpunkten i Borga centrum med 
elbelysning likasa Syrja tro.fikplats vilken sist
namnda aven erholl elektrifierad pump, vedsag 
och draginrattning for ved. Vid arets slut var 

antalet elektrifierade trafik-platser 711. Inte en 
enda vaktstuga forseddes med elbelysning, varfor 
antalet vaktstugor med elbelysning fortfarande 
vid arets slut var 635. Sarnmanlagt 12 nya 32 m:s 
stralkasto.rmaster besta1ldes, av vilka 5 master 
planerades for 32 stral.kastare (storlek II). Dessa 
master bestiHides for foljande trafikplatser: 2 st 
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Reparation av rullande materiel 1\r 1962 

Reparerad rullande materiel 

Personvagnar Godsvagnar Total-

I 
I Summa I Snabb- I Summa 

summa 
Stor- I Full- I Mellan- uabb- Stor- I Full- I Mellau-stiJ.udlg- stiJ.ndlg-

11 er ksttidel'na j reparation 

Fredriksberg .. . . .. . 13 89 640 627 
bo ...... ........ - - 3 58 

Vasa .... .. ........ - - - 13 
lneaborg ...... .. .. - - - 45 
Pieksii.miiki ... . .... - - - 8 

Summa 13 89 643 ?51 

:uaskiosektionerna 

1. maskinsektion ... - - - 1121 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

* . .. - - - 1821 

* ... - - - 1 039 

• ... - - - 1097 
~ ... - - - 157 
• ... - - 1 390 
)) ... - - - 469 
)) ... - - - 557 
» ... - - - 227 

Summa - - 1 17 038 

Totalsumma 13 89 644 17 ?89 

till Hillo, 2 st till Riihimaki den ena av storlek 
II, 1 st till Tava tehus, 1 t till Haapajarvi, 1 st 
till Varkaus, De sutom bestalldes storlek II till 
Ylivieska I st och till Tamrnerfors-Viinikka 3 st. 
En del av masterna hann man aven resa under 
Aret. Vid arets lut hade 155 st st\dana master 
anskaffats till 38 olika trafikplatser. Nastan alia 
str!Ukastare for eddes med kvicksilverlampor. 

Pa mAnga bangt\rdar utOkades och forbattrades 
belysningen fortsattningsvis i enlighet med nu
varande fordringar. A v dessa kan narnnas bangAr
darna pa Garnlakarleby, Orivesi, Peltola, .Aiine
koski, Tuupovaara Kervo stationer samt pt\ Huo
vitie grustag omrt\de for ralsupplag. PA Kouvola 
bangArd utfordes flyttning av en strt\lkastarmast. 
Plattformbelysning n f6rbattrades pa flere trafik
platser. Av dessa kan narnnas Riihimaki, Lahtis 
Kouvola. PA den sistnarnnda stationen utfordes 
i fotgangartunneln och i plattformtaket montara
des belysning anordningar. 

PA trafikplatserna mellan Helsingfors och 
Kervo monterades modern belysning och kvick
silverlampor. 

reparation 

1369 12 7 4 63 6 1455 
61 - 81 392 3 026 4 299 4360 
13 - 206 11 102 319 332 
45 288 731 271 9 6 2 276 2 321 
8 39 2 008 404 290 2 741 2 749 

1496 339 1 3 8aa l 1082 4 46? I 9 ?21 11217 

I I 
11281 - - 20 11573 11593 22 874 
1821 - - 218 5 297 5 515 7 336 
1 039 - - - 1762 1 762 2 801 
1097 - - 392 6 582 6 974 8 071 

157 - - 198 3 4 1 3 679 3 836 
391 - - 113 4 233 4 346 4 737 
469 - - 184 513 8 697 9166 
557 - - 295 1630 1925 2 4 2 
227 - - 200 8 614 8 814 9 041 

17 039 - - 1620 51685 53 305 ?0 344 

18 535 339 3 833 2 ?02 56152 63 026 81561 

Elarbetet pa Vasa vandbord blev fardigt. Vid 
Arets slut fann rlet sammanlagt 44 viindbord 
pt\ 34 trafikplatser. 

PA flere trafikplatser forbiittrades byggnader
nas inomhusbelysning. Bl.a. fornyades belysnings
och elmonteringarna i samband med omorgani 
serandet av rumsutrymmena pa t Iicbels 
stations. 

I Helsingfors utfordes, i samband med rums
I'eparationer i stations- och administrationsbygg
naden samt i, av statsjarnvagarna iigda, fastig
heter fortsattningvis reparations- och moderni
seringsarbeten. D e elarbeten som fororsakas av 
att Helsingfors stations- och administration -
byggnad skall kopplas till fjiirrvarmenatet, ut
fordes, likasa driftarbeten som hanforde sig till 
transformatorer pa omradet Helsingfors-Fred
riksberg och sa uppgjorde man kraftverkstatistik 
for ovan namnda omr de. Pa Helsingfors bangt\rd 
bygg~es en huvudkabel fran Helsingfors gjuteris 
transformator till den nya Va-stralkastarmasten 
samt elanslutningar till anmalningstavlan for 
tllga vsandning. 
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R eparation av rullande materiel t\r 1962 

R epnrerad rllllande materiel 

Anglok Motorlok 

Huvudverkst iidema 

Ll L 2 L3 L4 L5 L6 A B2 

IIyvinge . ..... . . . . 38 18 51 1 138 1 17 46 
Fredriksberg . .. o • • • - - - - - - - -
Abo .. .. . .... . . o •• - - - - - - - -
Vasa . . .. . . 0 . ... . . . 33 25 21 8 6 - - -
Uleaborg • • 0 •••• 0 •• - - - - - - - -
Kuopio .. . . . . . . .. .. 31 37 62 20 23 3 - -

I 
Summa 102 80 134 29 167 4 46 

Mask insektionerna 
17 1 

1. maskinseld;ion .. . - - - - 1 487 7 - -
20 
30 
4. 
5. 
60 
7. 
80 
9. 

» ... - - - - - - - -
>} . . . - - - - 262 9 - -
>} . . . - - - - 3 707 15 - -
» . .. - - - - 1763 10 - -
» ... - - - - 727 24 - -
I) . .. - - - - 5 393 39 - -
I) .. . - - - - 330 9 - -
>) . . . - - - - - - - -

Summa 

10,1 
- - -

13 "'llll - -

Totalsumma 80 134 29 13 836 117 17 46 I 

P a Fredriksb erg utfordes i dep an r eparation s 
och moderni ser ingsarb et en, bl. a. r eparerades b e lt 
och ballet fler e lokp latsera ellednin gar . I d en nya 
tageA--pedition en mon t er ades elanordningar och i 
bangarden s l dningar gjordeo; rep aration er och 
fornyelsearbet en . I statsjarnvagarna b ostadshus 
utfordes r eparationer och fomyelser av elanlagg
ningarna, b l.a . fo rnyades oljeeldningaledningarna. 
B ostadsbyggna d en i K erava och det t illfall iga 
socialv ardshuset samt byggmastarbostaden 
Iit tala fOrseddes m ed elanlaggningar . Elarbe tena 
i Pieksamaki forrads- och expedition. b yggnad 
utfordes och vagnsverkstaden s elanordningar i 
vagnsreparation avdelningen forn yacles fulls tan
d.igto 

Centra}t riidgarclen i uppulinna och cless el 
m ontering arbet en har blivit farcliga . 

I stationsbyggnaderna p a Orimattila, Enon 
Jarvi, Vihtavuori, P euranmaki, T a ivalkoski, 
Kutemain en, K e it elepohja, apra och Kannon
k oski l utfor des elarbetenao 

Motorvagnar 

... Yerkstiiderna 1\iaskin· 
"' "'.-. 
~~ 

sektionerna 

~ 
., := 
.c~ Bl ~ + "' :0 
g~ I I I ~ I I 

... .0 0 

"'"' "' c: A B c D 0 

'"'"' » c o'g ..... 
"' ·~ o o A ~ > "' "' e.~ =: 

- 30 1 
2 88 12 - - - - - -

- - - 13 6 3 29 - -
3 -I ·- 21 - 27 27 66 43 - -

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

3 30 2 109 12 40 33 69 72 - -

- - 11 1536 - - - - - - -
- - - - - - - - - 31 10 
- - 9 94 - - - 13 122 - 11 
- - 28 11127 - - - 1 719 8 - -
- - 5 926 16 - - - - - -
- - - 57 4 - - - - 30 45 
- - 6 649 - - - 11 1 314 - -
- - - 106 3 - - - - - 15 
- - - - - I - - - - - 20 

~ I - 59 14-195 23 - -,1743 14<1,4 61 101 

30 61 14 604 35 40 33 1 812 1516 61 101 

P a Taivalkoski trafikplats blev en elek trifi erad 
vattentagsanlaggn in g fardig. 

PA Hyvinge, R iihi m a ki , Kouvola, Kotk a, 
Kuopio och talrika mindre trafikplatser utford s 
p a banglirclarna, p a stat ionerna och i and~·a a v 
t at. j ii.rnvagarnas byggnad er moderniserings - och 

reparationsarbeten pa elanordningarna. I K ou 
vola forba ttrade bl.a . bangarden s kabelnat. 

H yvinge centralforrads brandalarmsyst em 
utvidgades att omfatta av en forra clets n ya a vde l
ning . 

E larbeten a i ken vet sningsan laggningen i 
Kaipiainen blev fardiga . Ma n utforde skotsel - o oh 
tillagg arbete p a starkstromsanslutningarna for 
sakerhet sanlaggningarna m ellan K ou v ola och 
Pieksa makio T a lrika lju ·- ocb ljndvarning an
laggningars tarkstromsanslutningar blev om 
. kott ao 

Av n y a projekt kan namn.as p lanerna p a pro
visori, k forba ttring av b ely sningen p a R els ing 
fors fraktgodspla t t form . P lanerna pa flyttnin g a v 
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Helsingfors kraftstation och dartill hi>t'ande 
kabelnats flyttningsprojekt samt projekt som hor 
till anskaffande av kraftverk; plane.ring av farg
belysning i Kerava nya springhrunn; planering -
arbetena pa Riihimaki nya transformatorstation 
i samband med Riihimaen Sahas elanHiggning; 
projektet for forbattring av huvudledningarna 
pa Riihimaki station; moderniseringsprojekten 
for ell dningarna pa Lahtis station och belys
ningen i Vesijiirvi hamn; elektrifieringsprojektet 
for Tammerfors- Viinikka motorloks underhalls
och reparationsstall samt for varmecentralen; 
planering av byggandet av transformator i Tam
merfors tationshus; projekt fOr elanHiggningar 
som skall installeras i vagnverkstaden i Yiinikka 
-Tammerfors; planering av installering av trans
formator och elanordningar pa Kotka oljeomrade 
samt montering av provi.soriska k"tblar; moderni
seringsprojekt for elledningarna i Riihimaki och 
Kuopio lokstall; forstarkningsprojekt for Kuopio 
kabelnat; projekt for fornyandet av belysningen 
pa stationsplattformerna i Kuopio och Tavaste
hus; projekt for fornyandet av belysningen pa 
Heinola bangard; projekt for elanorcll1ingarna i 

einajoki depas reparations verkstads- och social
vardsbyggnad och for belysningen pa Kotka
Hovinsaari bangard och forbattring av kabelnatet 
samt elanorcll1ingsprojekt for vissa reparations 
verkstads- och socialvardsbyggnadet'. Under aret 
utfordes olika tekniska tmdersokningar av det 
i jarnvagsdrift lampligaste, nyaste slaget av 
saviiJ belysnings- som kraftanlaggningat· . 

Trafikplatserna eltariffer bar fortfarande un
sokts for att taga i bruk den for jarnviigarna for
manligastc. 

Undersokningar rorande den reaktiva effektens 
kompensering bar fortfarande utforts. 

Elektrotekniska byran har givit begiirda ut
latanden angaende diesel materielens elanord
ningar, och gjm·t vissa forbiittringsforslag, pa 
gnmd av vilka bl.a. Dm7-vagnarnas skenbromsar 
utrustades med reliispiirr utlosare . 

Ingenjorerna vid elektrotekn.iska byran har 
utfort arbets- och mottagningsgranskningar av 
dieselmaterielens elanordningar i Jeverantorernas 
fabriker och vid provkorningar. 

Driften av de elektriska anliiggningarna for 
hela den rullande materielen har fortfarande 
granskats. l\Ian har grundligt studerat elbelys
ningsfragan for vagnar som skall byggas. 

Man har ur sakerhetssynpunkt kompletterat 
reglerna angaende den rullande materielens an
slutning till det yttre elniitet och de eldrivna 
vandbordcns ~nslutning. 
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Elektl'otekniska byt·Ans ingenji:il'er har verkat 
som larare i lokforarkurser anordnade av jiirn
vag3institu tet. 

Man utforde i samband med provkorningar 
elektrotekniska prov och kontroll av de under 1962 
fardigbyggda fyra Hr12-dielselelektriska loken 
(n:ris 2 228-2 231). 

Man har i samarbete med loktillverkaren del
tagit i utredningar av fragor rorande Hr 13-die
selelektriska lokets elanordningar. I Alsthoms 
fabriker i Frankrike har man utfort mottag
ningsprov pa huvudgeneratorerna och banmo
torerna som hor till de sex fOrsta Hr 13-loken. 
Overvakat det forsta Hr 13-dieselektriska lokets 
(n:o 2 301) provkorning i juli i Frankrike samt 
utfort pa samma lok eltekniska mottagningsprov 
och kontroll i samband med lokets provkorning 
i Finland 1.mder november-december. 

Pa elektrotekniska byran uppgjorde man for
slag till tilliimpning av sakerhetsbestammelserna 
och bestammel erna angaende luftledl'lingarnas 
konstruktion i specialfall som uppstar i samband 
med jarnvagarnas elektrifiering och man under
sokte olika tekniska tillampningars dl·iftmojlig
heter och ekonomiska sida samt skrev manuskript 
till bro chyren >>Rautateiden sahkoistys>> . 

Regeringen foreslog icke i budgeten for ar 1963 
nagot anslag for paborjandet av elektrifierings
arbeten, utan upptog ett anslag pa 1 milj .nymk 
fOr slutforande av elektrifieringsplaneringen, 
vilket riksdagen godkiinde. Efter det att propo
sitionen om 1963 ars budget hade inlamnats till 
ri.ksdagen, intog regeringen vid sitt mote den 
7. 11. 62 den stl\ndpunkten, att i princip "Lmder
stoda, att jiirnvagarnas elektrifiering skulle pa
borjas utan vidare tillaggstmdersokningar. Under 
beriittelsearet byggde nya kopparledningar for 
ignalanliiggningar enligt foljande: 

Louhiluom.a- Kristinestad .... . 
Rovaniemi- Kemijarvi .. .... . . 
Kauliranta- Pello ........... . 
Sarkisalmi- Kesalahti ........ . 

Nya stalledningar byggdes: 

122. o tradkm 
167 . 0 

84.8 
26.2 

400.0 

Kauliranta- Pello . . . . . . . . . . . . . . 84,8 tradkm 
Kuopio-Iloharju ........... . . . 2,8 

87,6 tradkm 

Stalledningar revs mellan St Michol-Pieksii
maki sammanlagt 614 tradkm. 



46 

Koppartelefonledningarnas langd okade sa
lunda med 400 tradkm och stalledningarnas langd 
minskade med 526,4 tradkm. 

En ny stolplinje byggdes mellan Kauliranta
Pello 42, 4 km. 

Arsreparationsarbete utfordes som fullstandig 
stolpfortatning pa 123, a bankm, som partiell for
tatning pa 147,4 bankm, som tlmg ltrsreparation 
pA 185, o bankm ocb som Jatt ltrsreparation pa 
168,3 bankm. 

I samband med reparationerna 
restes . . . . . . . 6 202 st stolpar 
flyttades . . . . . 1 113 •> 

fortsattes . . . . 605 » 

utratades .... 
monterades 

fornyades ... . 
fornyades .. . . 
utfordes .... . 

1 461 >) 

617 » stodstolpar 
3 548 » stag 

10 427 •> sparrar 
17 698 » isolatorer 
12 595 » ledningsforlangningar 

ide ovannamnda talen ingar flyttnings- och hoj
ningsarbeten som fororsakats av banutratningar 
och byggandet av nivaovergangar samt repara
tionsarbeten pa bangardsbelysningslinjer. Alla 
stolpar och sparrar som anviints var kreosotim
pregnerade. 

A v jarnvagens egna ledningar iordning stall des 
5 222 tradkm och av post- och telegrafstyrelsens 
ledningar 5 951.5 tradkm eller sammanlagt 11 173, 
o tradkm. 

Dessutom kan namnas, att pa strackan Hyvinge 
- Hango firman Cobra utforde efterimpregnering 
av signal- och elstolpar, varvid 3 321 stolpar 
kontrollerades och 2 450 stolpar efterimpregne
rades . 

Kabellaggning for signallinjerna langs banan 
fortsatte pa Varpanen, Voikoski och Varkaus 
trafikplatsers omrade samt pa bandelarna Viiala 
- Toijala och Luumaki- Villmanstrand, dar man 
i samma dike sankte aven kabeln for linjeblocke
I"ing. De sutom utfordes mindre kabeldragningar 
pa olika eldistrikts omraden . 

I samband med de ovan namnda arbetena 
monterades sammanlagt 72,7 km telefonkablar 
med en tradlangd av 3 985, s km. 

Under ar 1962 avlagsnades mellan Jyvaskyla 
-Laukaa det 1-kanals barvagssystem TFb-2, som 
flyttades till strackan Pieksamaki-Joensuu. Pa 
denna stracka revs det 1-kanals barvagssystemet 
E 3 , som monterades pa strackan Kouvola
Imatra. I statsjarnvagarnas anvandning finns nu 
fern 12-kanals, tio 3-kanals och sjutton 1-kanals 

barvagssystem. Vid arets slut var den samman
lagda langden pa barvt\gsforbindelserna 15 572 km 

elektortelefonanlaggningarna kompletterades 
under Aret genom att induktiva selektortelefoner 
installerades for banvakternas och stationernas 
anvandning pa strackan Ulet\borg- Kemi och 
Uleaborg-Vaala, pa vardera tv!lledningar, samt 
pa strackan Kauliranta- Pello en ledning. Dessu
tom installerades en tredje likstromsforbindelse 
mellan Pieksii.maki- St Michel. Anslutningarnas 
antal var i dessa sammanlagt 88. 

Vid t\rets slut var selektortelefonledningarnas 
sammanlagda langd 5 323 km och selektortele
fonernas anslutningar 1 006 st. 

Pa tva trafikplatser installerades nya central
ursystem under 1962. Vid arets slut var antalet 
centralursystem sammanlagt 64, de fOrdelade sig 
pa 57 olika trafikplatser. 

Storre installationsarbeten ifrAga om svag
stromsanlaggningar utfordes i UleAborg genom 
att montara personsokaranlaggningar pA maskin-, 
trafik- och bansektionerna samt i fonadet. 

PA Pieksarnaki, i Kuopio och Abo utfordes 
betydande kalJel- och installeringsarbeten som 
horde ihop med de automatcentraler som skall 
monteras upp. 

Snabbtelefonsystem monterades i Uleaborg och 
i Helsingfors expressgodsexpedition och i l. ban
sektionen . 

Storre utvidgningar f>V hogtalaranlaggningarna 
pA bangArdar utfordes pa Hyvinge, Kouvola och 
Kotka. Anlaggningen i Kotka hamn ar den storsta 
i Finland. 

Kabellaggningsarbeten pa bangArdar utfordes 
pA Hyvinge, Riihimaki, Ylivieska, Haapajarvi, 
Varkaus och i Valkom hamn. 

PA Helsingfors station tog man ibruk den forsta 
i Finland installerade maskinella skyltanordning 
vid tAgens avgangsspAr. Denna anordning diri
geras genom urvalsplAtar eller hAlkort i tAgexpe
dit.ionen. LikasA erholls den forsta trAdlosa tolk
ningsanlaggningen i Finland till jarnvagarna Ar 
1962. 

PA jarnvagens forsorg anskaffades eller inl6stes 
till allmanna centraler anslutna telefonandelar 
sammanlagt 154 st. 

Installering. arbetena pA Toijala-Haapamaki 
linjeradiosystem fortsatte. Vid Arets slut hade 15 
trafikplats-stationer och 12 lokstationer monte
rats. Provdriften borjade i oktober 1962. 

Vid olika arbetspunkter tog man i bruk 2 stod
stationer, 5 bilstationer och 3 portabla radio
telefoner. 



Vid slutet av Ar 1962 hade statsjamvagarna 
ammanlagt 58 fasta och 85 rorliga radiostationer 

i anvandning. 
Under Ar 1962 blev pA 45 olika trafikplatser, 

arbeten omfattande 58 elektriska sakerhetsinratt
ningar, fardiga pA forsorg av de under elarbetsla
gens byrA lydande arbetslagen for si:i.kerhetsinrli.tt
ningar. 

Bland storre arbeten kan nti.mnas den forsta 
fjii.rrstyrningscentralen pA Pieksi:i.maki samt fol
jande nya reli:i.sti:i.llverk: Kervo, Hyvinge, Leppii.
koski, Saaksjarvi, Kirjokivi, Hillosensalmi, Kinni, 
Varpanen, Mynttilii., Hietanen och Otava. 

20 km linjeblockering blev fii.rdig namligen 
mellan Mynttili:i.-Otava. Storsta delen av de 
mindre arbetena bestod av ljus- och ljudvarnings
anlaggningarna vid nivAovergAngar, 28 st sll.dana 
blev fardiga . De for ta tvA halvbom-anordning
ama blev fi:i.rdiga pA Fredriksberg och Torhola 
som komplettering till !jus- och ljudvamingsan
li:i.ggningama dar. 

Andra mindre arbeten bestod mest av i:i.ndrings
och kompletteringsarbeten pll. tidigare fardig
blivna sii.kerhetsinrattningar. 

En ljus- och ljudvarningsanordning avlags
nades. 

Vid Arets slut hade man i bruk 1 fjarrstyr
ningscentral, 38 relastallverk, av dessa 8 fjii.rrs
tyrda, 400 elektriska vaxelanlaggningar, 151 ljus
och ljudvarningsanlii.ggningar, av vilka tvA. med 
halvbommar, och 184 km linjeblockering. 
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I samband med de under ll.ret utforda siiker
hetsanordningsarbetena byggdes 72, o tr!dkilo
meter och revs 145,8 tr!dkm oppen ledning. 13 st 
stolpar restes och 125 st togs bort. 

Vid slutet av !r 1962 fanns fastade vid post
och telegrafstyrelsens stolpar sammanlagt 47,2 
tradkm signalledningar tillhorande statsjarn
vagama och vid statsjarnvagamas stolplinjer 
hade post- och telegrafstyrelsen sammanlagt 
43 372,8 trll.dkm fii tade. 

Signalstolplinjernas lii.ngd var vid arets slut 
5 133,7 km . P! basen av korsningsansokningar 
gavs under berattelse!ret 278 tillstand for elled
ningskorsningar och 244 tillstand for telefonled
ningskorsningar. 

62 ansokningar om ri:i.tt att installera elektriska 
anordningar och 67 ansokningar att installera 
telefoner beviljades. 

Elektrotekniska byrll.n utforde 193 gransk
ningar av elledningskorsningar och under uppsikt 
av ban ektionemas chefer byggdes ll 9 stark
stromskabelkorsningar. 

Sammanlagt 154 nya hem- och tjanstetelefoner 
beviljades under berii.ttelseAret. 25 foredragningar 
av vilka 3 enskilda foredragningar och 22 avdel 
ningssessioner bolls under aret. Vid dessa behand
lades sammanlagt 72 ii.renden. 

Antalet fragor som behandlades vid elektro
tekniska byran under ar 1962 var, enligt dia
riet 3 294. 

FORRADEN OCH UPPHANDLINGEN. 

Forrd.dsbyggnaderna 

Riktlinjema fOr forradenas verksamhet bestii.m
mes till storsta delen av de lokala verkstii.demas 
uppgifter. Ifall vasentliga forii.ndringar i arbets
fordelningen uppstll.r mellan de olika verkstii.
derna, bor forrAdena kunna anpassa sin verksam
het enligt dessa forii.ndringar. !lunda foranledde 
koncentrerandet av godsvagnarnas reparation till 
verkstaden i Pieksamii.ki, att man maste fomya 
och utvidga forrll.det for vagnsfornodenheterna, 
vi lket darintill hade anvant sig av kasserade jarn
Yii.gsva.gnar. Under berii.ttelsell.ret blev aven den 

till Pieksii.maki annexforrAd, vilket underlyder 
Kuopio huvudforr!d samt fungerar som central
forr!d for fornodenheter for godsvagnar, horande 
nya kontors- och forradsbyggningen fardig med 
en volym om 7.300 m 3 • DA. verkstaden i Abo 
koncentrerade sig pll. reparationen av ralsbus -
materiel, maste man uppfora en ny forrll.dsbygg
ning for huvudforrll.det, vilket arbetade i redan 
forut alltfor trll.nga utrymmen. Under berattelse
aret vidtogo arbetena pll. den nya kontors- och 
forrll.dsbyggningen, och denna byggning, som till 
sin volym kommer att omfatta 11.600 m 3 , bygges 
sll.som en forlangning till maskinsektionens kon
tors- och vll.rdbyggning. 
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Upplagrings- och distributionscisterner. 

Dragkraftens vid statsjarnvagarna snabba 6ver
g!\ng till die. eldrift 6kar allt fortfarande upplag
rings- utrymmesbebovet. Under borattelsearet 
blev tre cisterner i Kotka fardiga, n pa 5 000 000 
liter, en pa 8 000 000 liter ocb n pa 9 000 000 
liter samt en omkring 1 400 meter lang rorledning 
till oljehamnen i Kotka, vilken hamn aven storre 
finska tankfartyg kan anlopa. Distributionscis
terner byggdes i Pieksamaki (2 st a 50m3 ), Tam
m rfors (2 st a 50m3 ) samt Lovisa (1st a 33m3 ). 

I slutet av berattelsearet var jarnvagens cisteruut
rymmen for dieselolja foljande: upplagringscis
terner omkring 67 500 000 li ter ocb distributions
ci terner omkring 2 200 000 liter . 

F'ornidenas verksamhet 

Omfattningen av forradenas verksamhet -
anskaffningen, upplagringen ocb kon umtionen -
aro direkt beroende av anslagenas torlek, som 
beviljats konsumtionsavdelningarna. Under be
rattelsearet fortgick i detta avseende bogkonjuuk
turen, som borjat redan i fjol. SalLmda stego 

Sammandrag ove1· fornidenas prestationer. 

forradena an. kaffuingar med 3. 1 m.iljarder, var
vid an kaffningarna salunda ar 1962 voro am
manlagt 19 939 868 441 mark. Pa varukonton 
b fintliga varors rnedelvarde teg under bera tel
searet fran i fjol med 1, s miljard mark eller till 
8 67 459 730 mark. G ivetvis steg aven materiel
konsumtionen, med andra ord steg konsumtionen 
av varor, vilka uttagits fran forraden, med 2, 2 

rr..iljarder mark eller till 19 539 961 966 mark. 
Forradens totalomsattning, alitsa an kaffnin
garna, j vilka aven inberakuats de sakallado 
dir kta kopena ocb den direkta konsumtionen, 
var under berattelseiiret 40 609 004 142 mark 
eller 5, 4 miljarder storr·e an i fjol. Forrad avdel
ningens forsaljning, som omfattar forsaljningen 
av forrAdsf6rn6denheter, begagnade v aror samt 
skrot ocb avfall till utomstaende kopar , var sam
manlagt 637 763 254 mark e ller omluing 21 mil
joner mark mindre ani fjol. Av forsaljningen var 
pa varukonton befintliga varors andel 265,1 mmk, 
prisforhojningarnas an del 17, 5 mmk samt begag
nade varornas, . krotets ocb avfalleLs ande l 336,1 
mmk. Rena n ttoforsaljning inkomster, da haute
rings-, frakt- ocb andra kostnader ·amt verksta
dernas andel avdrages, var under beratt lsearet 
inalles 281 691 874 mark. 

ll u vuclftirrild 

I 
Lagerbestll.ndels I Ansknff
mcdcl viirde ningarna 

I 

Konsumtione n I •)Totalom
siittningen 

Totnlkos t
naderua 

J<'o rrildets 
omloppst<>l 

mk mk mk mk mk 

Ilel ingfors ........ 3128 894 835 6 366 36 432 6 093 9 5 205 12 892 639 372 0 930 156 1.95 
llyvinge . . . . ...... 1 686 939 437 4 032 965 424 3 3 4 080 791 7 529 442 656 57 110 001 2.01 
Abo .. .. .......... 6.U 957 764 1424 369 359 135 698 444 3 015 434179 35 765 204 2.1 2 
~leab_org ......... . 8 1693 839 2 275 626 882 2 476 460 300 4 92 854 818 31 522 519 2.81 
h.nop10 ............ 575 426 284 1 558 575 591 1 603 245 132 3 336 668 565 35 519 048 2. 79 
Triivaru- och briinn-
slebynin ... ........ 1952 547 571 4 281 962 753 4 623 4U2 094 8 905 964 552 329 519 538 2.37 

Sammanlagt l 8 867 469 730 119 939 868 H1 119 639 961 966 ,-10 609 004 142 1 570 366 466 I 
*) = anskaffningarna + konsumtioncn + de sk direkta uppkopen 

Bransle- och travaruforrddets ve1·ksamhet 

Bokforingsvardet av bran ·le- ocb travaruby
rans forrad var Wlder ar 1962 i mecleJta] 
1 952 547 571:-. 

Bransle ocb travarubyran bar enligt huvud
boken emottagit under ar 1962 885 975,5 m 3 ved, 
vars sammanlagda pris var 1 144 479 021:- eller 

i medeltal 1 291:77 per m 3 • Denna ved har buvud
sakligen levererats av tatens Branslebyra 
(VAPO). 

Torvbriketter bar levererats enligt huvudboken 
5 651, 9 ton till ett leveranspris av 30 520 260: - . 

Torvbriketterna bar lever rats av jarnvii.gssty
relsens travarubyra. 

Till huvudbokforingen bar inforts under ar 1962 
6vriga travaror. 



Sliprar .. .... . 1 016 193 st 
Vaxelsliprar . . 40 637 
Byggnadstiromer 2 049,9 1m 
L edningsstolpar 1 635 st 

tangselstolpar 11 255 
PAlar . . . . . . . . 1 635 

1 210 055 360:-
70 427 080:-

555 465:-
3 934 290:-
1 13() 477:-
3 934 290:-

Brannolja har anskaffats under Ar 1962 enligt 
huvudbokforingen 73 377 697 nettoliter till ett 
anl:!kaffningspris av 6 0 205 084:-. 

Branslekonsumtionen var under Ar 1962 enligt 
bokforingen: 

Totnlforbrukningen Lokens a.ndel a.v 
vid VR forbrukningen 

Ved . . . . . . . . 788 465 rna 563 754 ms 

tenkol • 0 0 0. 2 737 285 dt 2 612 625 dt 
Koks •••••• 0 48 5,5 
Torvbriketter 56 448 56 448 dt 
Brannolja .. . 48 548 755 nl 46 090 651 nl 

och till ovriga forbrukare 526 m 9 samt stenkol 
till jOfartsstyrelsen o.a. 36 447 dt. 

Brannolja har sAlts till privata 807 1 for an
vandning i deras lok. 

Upplagring - och hanteringskostnaderna av 
brii.nsle voro: 

Kostnaderna for vedarbeten . . 132 492 501:
» stenkolsarbeten 87 103 912:-
>> torvbriketter . 2 388 053:-
>> brannoljor 6 511 160:-

umma mk 228 495 626:-

Personalen Yid branslelagren var: 

i borjan av 1962 50 arbetsledare och 372 arbetare 
i slutet >> >> 44 >> 331 

Istandsattandet av branslelagren samt organi
sationsarbetena i dem. 

I Olhava bar fallning laven k asserats, sAgnings
plattformen har fornyats och man har overgatt 
vid vedutgivningen till anvandning av remtrans
portor. 

Planerna vid branslelag:re1· i Lieska och Nurmes 
har istandsatts. 

I Ylivieska har agningsskjulet samt bron upp 
till distribution laven fornyats. 

Vid bransleforradet i .J oensuu har centralvarme 
installerats. 

Under &r 1962 har ej nya arbetsmaskiner 
anskaffats. 

Arbetskraften bar man kunnat minska allt 
fortfarande genom omorganisation ocb omplace
ringar, och ha lone- samt andra kostnader, det 
oaktat att lonerna stigit, kunnat hll.llas pa ungefar 
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samma niva, det har tillochmed skett en smarre 
nedgang i hanteringskostnaderna for ved. 

I hanteringskostnaderna for fast bransle har 
det intraffat en nedgil.ng om tillsammans 
13 761 630:- jamf6rt med ar 1961. 

I{emiska laboratoriets verksamhet 

Reparations- och utvidgningsarbetena i labora
toriet blevo fardiga i borjan av januari, varvid 
laboratoriets verksamhet kunde fortsatta i in 
fulla omfattning. 

Personalen okades fr&n och med borjan av 
april med en laborant och omfattade i slutet av 
aret tvA kemistingeniorer och fyra laboranter . 

Arbetsuppgifterna antal var 2 103, vilket ar 
storre an n&gonsin forut. Forbattringen av arbets
utrym:mena samt det, att laboratoriets betjanings
mojligbeter kommit till allman kannedom, har 
bidragit till en okning av arbetsuppgifterna. 

Laboratoriets verksamhet som sakkunnigt 
organ bar aven for. tarkts. peciellt livligt har 
samarbetet varit med organisationsbyr&ns stan
dardiseringssektion ang&ende standardiseringen 
av den kemiska branschens produkter . Vidare har 
maskintekniska byran latit utfora undersokningar 
av smorjning oljor och fett samt undersokningar, 
vilka ansluta sig till bebandlingen av avkylning -
vattnet. Laboratoriet har aven utnyttjat i spor
smAl som berort tekniska fragor angAende tran -
port ocb emballage. Efter det att verkstaden i 
Hyvinge anskaffat till sitt metallaboratorium 
apparater for bestammande av kolhalten, installe
rades de samt inkordes genom kemiska labora
toriets forsorg. Man har deltagit i under olmingen 
av lagermetaller, som rna kintekniska byran latit 
utfora, bland annat genom att gora undersok
llingar angllende lagermetallpt·ov fran varm
gangslager . 

Laboratoriets verksamhet har ej under d t 
forgangna aret utstrackts till nya omraden, utan 
bar man travat till att utfora de nuvarande upp
gifterna fullsti:indigare inom ramen av de for
battrade arbetsmojligheterna. 

Ny apparatur for faststallandet av ga oljans 
kopparkorrosion har anskaffats samt for besti:im
mandet av upplosningstalet for smorjoljornas 
emulsion. 

Behovet av att utfora undersokningar hos 
utomstaende forskningsanstalter mera an forut 
bar i:iven visat sig vara av behovet pl\kallat. Av 
dessa rnA namnas fenolproven av impregnerings
verkenas avfallsvatten samt undersolmingarna 
angAende textil-, byggnads- och gummivaror. 
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Samarbete med andra laboratorier har idkats Flytande branslen 
och detta har natt sina mest synliga former inom 
metallanalytiska branschen, varvid anlitats 
metallindustrin och forskningsanstalterna. Har
vid har pa initiativ av Finlands Kemistforbunds 
metallanalytiska sektion paborjats jamforande 
analysverksamhet. I december fick de labora-
torier, vilka del togo i sagda verksamhet, proven 
pa rodmetall, silumin och aluminium. I februari 
fick man av Oy Esso Ab standardiseringsprov, 

Dieselbransle .............. . 
(brannolja) 
Bensin ................... . 
Petroleum ..... . ...... . ... . 

Fasta branslen 

Stenkol ........ .......... . . 

175 

4 
1 

vilka Esso Research Limited hade sant till Essos 
laboratorier i Europa. I undersokningen kom man Farger 
till overensstammande resultat med Essos labo-
ratorier i olil'a lander. 

Kemistingenior Sorakivi har varit medlem av 
statsjarnvagarnas kommitte for trafikforeskrifter, 
vilken utarbetar foreskrifter for transport av 
farliga amnen vid statsjarnvagarna. 

Kemistingenior Virtamo deltog i en gaskroma
tografisk kurs anordnad av finska k emisternas 
forening och kemistingenior Sorakivi var med om 
korrosionsdagarna 8-9. 11. 62 arrangerade av 
kem.iska centralfi:irbundet. 

Kemiska laboratoriets uppgifter Ar 1962. 

Metaller 

Stal ...................... . 
Gjutjarn .................. . 
Kopparlegeringar . ...... . .. . 
Lagermetaller ............. . 
Rena metaller ............. . 

Smorjamnen 

Vagnsolja ................. . 
Cylinderolja ............... . 
Maskinolja ..... . .......... . 
Motorolja ................. . 
Lagersmorj or . . . . . . . . . . . . .. . 
Broms- och kylvatskor ..... . 
Anvanda oljor ............ . 

190 
92 

109 
145 

19 

9 
6 

18 
409 

9 
8 

52 

555 

511 

Olje- och lackfarger ... ... . . 
Metallgrundfarger .......... . 
Fernissa och thinner ....... . 
Torra farger ........ . ..... . 

Textilprodukter 

Pre enningar . . ...... .... .. . 
Trassel ................. . . . 
Tyger till tjanstedrakter ... . 

Vattenprov 

241 
33 
12 
51 

92 
52 
18 

Dricks- och hushallsvatten . . 121 
Matningsvatten for pannor . . 7 
Ovriga vattenproblem (avkyl
nings-, betong, avfallsvatten) 10 

Dive1·se 

Tvattmedel 131 
Impregneringsamnen . . . . . . . . 20 
Pappersprodukter . . . . . . . . . . . 4 
Under transport skadade varor 4 
Tariffklassificeringen . . . . . . . . 3 
Ovriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

Sarnmanlagt 

Kemiska laboratoriets uppgifter Ar 1962 specificerade enligt uppgift och bestallare 

ForrMsav- Maskinav- Banavdel- Ovriga av-
delningen delningen ningen delningar 

Me taller .. . . . . 26 517 8 4 
Smorjamnen .. . . . . . . 429 74 5 3 
Flytande brans len .. 111 63 3 3 
Fast a branslen .. 20 
Farger .. 318 13 5 1 
Textilprodukter .. . . 142 20 
Vattenprov .. . . 7 ll 73 47 
Ovriga 149 14 12 25 

1 202 692 106 103 

180 

20 

337 

162 

138 

200 

2 103 

Snmma 

555 
511 
180 

20 
337 
162 
138 
200 

2 103 



Tri:ivarubyran underlydande produktionsinri:itt
ningar. 

Under ll.r 1962 voro impregneringsverken i 
Kajana och Haapamaki i gll.ng hela ll.ret. Imp
regnei-ingsverket i Kajana var i verksarnhet i ett 
skift till den sjunde april, i tvenne skift till den 
femtonde april och i tre skift till slutet av aue,usti. 
Frll.n borjan av september till slutet av aret 
arbetades det Ater i tvenne arbet skift. 

Impregneringsverket i Haapamaki fungerade i 
ett skift till den 31 mars i tvenne skift till den 
27 maj och i tre arbetsskift anda till den 31 
augusti. FrAn borjan av september till Arets slut 
arbetades det vid verket i tvenne skift. Impregne
ringsverket i t Michel fungeracle i tvenne skift 
till den 16 mars . 

Under Ar 1962 anskaffades en dieseltraktor till 
impregneringsverket i Haapamaki. 

Vid statsjarnvagarnas impregneringsverk i 
t Michel impregnerades 5.268 f-m 3 travaror, 

vid impregnering verket i Kajana 38.999 f-m 3 

samt vid Haapami:iki impre?neringsverk 38.313 
f-m3 travaror. Man impregnerade saltmda vid 
de egna impregneringsverken sammanlagt 82.660 
f- m 3 travaror. Dii.rtill impregnerades enligt ett 
avtal med G. A . erlacbius Oy samt Oy Impregno 
Ab 33 .377 f-m 3 • Den totala mangden impregne-

Jmpregnerlngsverk 

I<::olho ................. .. . . 
Holjakka . ................ . 
Impregno . ........... .. ... . 

Sliprar 

9 .743 st 
109.154 » 

87 .833 )) 
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rade travaror steg till 116.037 f-m 3 travaror, 
vilket belopp ar 6, 4 % mindre an resultatet i fjol. 
Vid de egna impregneringsverken anvandes i 
medeltal 61,3 kg k.reosotolja per f-m 3 • 

FrAn impregneringsverket i St Michel levere
rades foljande impregnerade varor: 

43 .591 st sliprar, 2 850 st vaxelsliprar, 787 st 
ledningsstolpar, 5.447 st stolpar for oppna gods
vagnar samt 144m3 sAgvaror. Kon Ullltionen av 
kreosotolja var 331.200 kg. 

FrAn impregneringsverket i Kajana levererades 
foljande impregnerade varor: 

355 196 st sliprar, 13 767 st vii.xelsliprar, 2 249 
st ledningsstolpar, 1 236 st stangselstolpar, 20 698 
st sidostolpar for oppna godsvagnar och 347 m 3 

sAgvaror. Konsumtionen av kreosotolja var 
2 418 770 kg. 

FrAn impregneringsverket i Haapamaki levere
rades foljancle impregnerade varor: 

338 001 st sliprar, 12 906 st vaxelsliprar, 7 897 
st stii.ngselstolpar, 51 st ledningsstolpar, 34 7 55 st 
sidostolpar for oppna godsvagnar samt 1 965 m 3 

sagvaror. Konsumtionen av kreosotolja var 
2 31 3 045 kg. 

Enligt impregneringsavtal med G. A. erlachius 
Oy samt Oy Impregno Ab impregnerades vid 
olika impregneringsverk travaror enl igt foljande: 

Lednings- Viixel- tiingsel- Si\.gvaror 
stolpar sliprar stolpar 

73 st 340 st 50 st 10.189 ms 
307 » 6.696 ~ 203 I) 

1.948 >) 772 » 

Impregneringen kostade i medeltal 1.699 mk/f-m3 • 

Vid Konnunsuo branntorvsanlaggning lyftes 
991 ton branntorv for eget bruk. I borjan av A.ret 
fauns det 1 426 ton brii.nntorv i lager. Den egna 
konsumtionen samt forsaljningen var 2 417 ton, 
sA. att lagret slutkonsumerades. Som biprodukter 
saldes 314 m 3 torvstro. 

Torvbriketter fauns i borjan av A.ret i lager 121 
ton. Under Aret tillverkades vid brikettfabriken 
5 756 ton torvbriketter. Den levererade mangden 
jii.mte den egna konsumtionen steg till 5 652 ton 
och i lager fanns 225 ton. Som rliainne for torv
briketter tillverkades 3 200 ton frastorv. 

Fastigheternas och inventariernas kapitalvi:irde samt fori:indringarna i dem under arets lopp. 

Ka.pitalviirde 1.1. 1962 Okning 

Arbetsmaskiner ....... . ........... . 
lipar . ...... . ...... . .... . . . ...... . 

Kontors-, bostads- och vA.rdbyggnader 
Forr!\dsbyggnaderna, brikettfabrikerna 
Byggnaderna vid impregneringsverken 
Sagverket ............... . . . ...... . 

Swnma: 

34 249 286 
180 050 

15 001 700 
5 560 786 

4 1 822 03 1 
29 500 904 

126 314 757 

878 527 

2 947 956 

3 826 483 

Amorteringar och li.apital vlirdc 
a vskrivningar 31.12. 62 

11 728 539 23 399 274 
7 600 172 450 

10 030 995 4 970 705 
2 53 1 093 3 029 693 
I 292 700 43 477 287 

13 299 886 16 201 018 

38 890 813 91 250 427 
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VI. TRAFIKEN 

Allmi:int 

Under verksamhetsAret grundades 19 nya halt
punkter. En vaxel, 1 haltpunktsvaxel och 4 halt
punkter indrogs . Sex sjalvstandiga trafikplatser 
bar pA grund av andringar inom trafiken degrade
rat till osjii,lvstandiga medan 2 osjalv tandiga 
trafikplatser gjorts sjiilvstandiga. Tre obeman
nade trafikplatser bar andrats till bemannade, 
osjalvstandiga trafikplatser och 7 bemannade 
osjalvstandiga trafikplatser till obemannade tra
fikplatser. En tagmotesplats har gjorts till platt
formsvaxel, en haltpun.kt bojts till baltpunkts
vaxel samt fyra haltpunktsvaxlar degraderats till 
haltpunkter. Trafikplatsernas art bar forutom det 
ovannarnnda unclergAtt foljancle andringar: En 
station av 1 klass har degraderats till 2 klass 
station, tre stationer av 2 klass hojts till 1 klass 
stationer saint tre stationer av 3 klass hojts till 
2 klass stationer. 

P laceringen av en hAllplats, en vaxel och sex 
haltpwlkter har andrats. 

Den 16 april inleddes fjarrstyrning av trafiken 
pA strii.ckan St Michel-Pieksii.mii.ki . 

Bilaga I till fOrordningen den 26 april 1929 
(233/29) innefattande trafikstadga for statsjarn
vii.garna, Be tammelser angAende varor, vilka 
mottagas till befordran under sii.rskilda villkor, 
bar upphii.vts. Samtidigt bar 63 § i sagda trafik
stadga andrats och till 83 § fogats en ny punkt 3. 

TAgsii.kerhetsordningen bar medelst tillaggsbla
den 8-10 undergAtt flere forii.ndringar. Bestam
melserna angAende fjarrstyrd trafik bar inrymts 
i bilaga nr. 17. 

C. 1 200 trafikmissoden bar foranlett undersok
ningar och vidare bar olycks- och skadestatistil,c 
(Ovt) uppgjorts for ar 1961. 

Tidtabellerna och tcigens gang 

Tidtabell128 var i kraft till den 26 maj . Person
trafikens tidtabeller ii.ndrades clock den 1 januari, 
varvid persontrafiken pA strackan Lahti- Lovisa 
utvidgacles anda till Valkom samt den 1 mars cla 
indragningen av sovvagnsturen Helsingfors
Jii.msankoski foranledde ii.ndringar av tidtabel
lerna pA bandelen Orivesi-Jamsankoski. Aven 
nartrafiken runt J oensuu lmdergick sa.ntidigt 
smarre forandringar . 

GodstAgens tidtabeller andracles den 1 januari 
pA strii.ckan Seinii.joki- Kasko. 

Tidtabell 129 medforde ej alltfor stora andrin
gar. TAg P 9, pA strii.ckan Helsingfors- Vainikkala 
vilket ombesorjt person- och posttrafiken mellan 
Helsingfors och Moskva samt pA strii.ckan Seinii.
joki-Uleaborg Mgen P 67 och P 68, vilka samt
liga varit i trafik endast sommartid, kvarstod 
ii.ven i vintertidtabellen. 

PA envar av foljande strackor insattes ett nytt 
persontAgpar: Helsingfors-Riiliimaki, Lahti
Etelii.-Orimattila, Toijala-Tammerfor och Haa
pajarvi-Jyvii.skyla. Daremot indrogs ett Mgpar 
pa strackan Ylivieska-Pihtipudas, week-end tag
paret mellan J yvaskyla och Saarijarvi samt som
martAgparen pA strackorna Imatra-Nyslott och 
Abo-Nystad. 

Pa grund av banarbeten gjordes snii.lltAgens tid
tabeller langsammare bl.a. pa strackorna Riihi
maki- Lahti och Ylivieska- Uleaborg. Redan 
tidigare hade ralsHiggningen fornyats mellan 
Seinajoki och Ylivieska vilket gjorde att man hii.r 
kunde anvii.nda lok av typen Hr 12. Alunda 
kunde snalltagens tidtabeller pa sistnamnda han
del goras sapa s mycket snabbare, att de sam
manlagda korticlerna for bela strackan Seinajoki
U leaborg ej ii.ndrades. 

Emedan ban- och materielforbattringarna i 
start sett beaktats redan vid tidtabellsii.nclrin
garna foregaende host, undergick godstagens tid
tabeller inga storre forandringar. 

D ock kunde kortiderna nAgot forkortas pa 
strii.ckan Seinii.joki-Ylivieska. Den nya t id 
tabellen andrades nagot pa hosten, huvud akligen 
for godstrafikens del. Den 1 september andrades 
godstagens tidtabeller pa bandelen Bjorneborg
Haapamii.ki, den 15 pa bandelen Kouvola
Pieksamii.ki, den 15 oktober pa strackan Haapa
mii.ki- Pieksii.maki, den 1 november pa strackorna 
Seinii.joki-Ylivieska och Seinajoki-Vasa samt 
den 1 december pa bandelen Jyvii.skyla- Haapa
mii.ki . Andringarna berodde delvis pA omorgani
sering av lokens korturer och personalens arbets
skiften. 

Emedan dubbelsparet mellan Kouvola och Luu
mii.ki och genbanan fran Luumaki till Villman
strand blivit klara och man kunde dirigera en del 
av godstrafiken over den nya banan var det moj
ligt att den 1 december andra godstagens tiel-



t.abeller pa strii.ckorna Kouvola-Imatra ocb 
Kouvola-Vainikkala. Detta foranledde aven 
iindringar av tidtabellorna pa strackan Imatra
Nyslott . 

TAgtrafiken fortlopte under vintern 1962 utan 
storre storningar beroende pa att vintern var 
relativt mild ocb snofatti~. Antalet forseningar 
var storst i februari. 

Sadana banarbeten, som man ej varit nnder
kunnig om vid tidtabellsplaneringen foranledde 
anmarlrning varcla forseningar, vilka menligast 
inverkade pa express-, snail- ocb de snabbaste 
god tll.gens gAng. Tagtrafiken blev pl\. hosten t\ter 
battre sedan banarbetena minskat forutom pa de 
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banor, t.ex. Riihimaki-Lahti, pll. vilka arbetena 
fortgick over arsskiftet. 

Godstrafiken 

Ar 1962 uppgiok det totala antalet lastade 
vagnar till 1 653 684 modan motsvarande antal 
foregaende ar ,-ar 1 747 126. Minskningen var 
93 442 vagnar eller 5, 3 %-Trafiken inom samtliga 
trafiksektioner minskade, mest i Abo-regionen dii.r 
nedgangen var 10.3 %- Enligt varuslag fordelade 
sig vagnslasttrafiken pa foljande sii.tt: 

Varuslag l lnulles I as tat Okning (+) 
vag11ar 

eller minskning (-) 

Exportgods ................................... . 
Importgods ................................... . 
Livsmedel ...... . ............................. . 
lndustriprodukter ..... . ......... . ...... .. . . .. _ . 
Giidsel och foder . . . .. . .......... . . . .. . .... . ... . 
J ord- och sten arter .. ........ . ................ . 
Travaror ... .. .... . .... . .. . . . . .. ........ . ..... . 
Ovrigt gods ............ . .. .. . . .............. . . 

Sammanlagt 

Minslmingen av xportgods berodde till vasent
lig del pa, att exporten av runt virke per jarnvag 
nedgick med c. 40 ~ 0 ocb sAgat virke med c. 10 ~o · 

Daremot okade exporten av foradlade produkter 
med c. 6,5 %· 

Under berattelsearet bar efterfragan av vagnar 
i allmanbet kunnat tillfredsstallas om det an upp
tratt lokala och tidvi. a yagnbrister. Det bar fore
kommit brist pA transportvagnar for lost gods. 
Efterfrllgan pA dessa vagnar, vilka tommes genom 
stjalpning, bar under det gllngna Aret varit stor. 
Bristen bar varit av sa pass allvarlig art, att det 
ii.r orsak befara losgodsets overgang till biltrans
port. 

I bangardsdejoureringen bar rangeringstirn
marna per vardag varit 2 099, vilket ar c. 3 ° 0 

mindre an foregaende ar . D et finnes ej mojlig
heter att ytterligare minska rangeringstimmarna 
forran man erhaller fu11 effekt ur rangerings
bangardarna i Riibimaki och Pieksamaki. Ban
garden i Riihimiiki arbetar rued ungefar halv effekt 
pa grw1d av att man ej bar rangerbromsar medan 
Pieksaroaki bangard a.nnu ar under byggnad. Vid 
talrika livliga perioder under berattelseAret bar 

414160 
135 417 

41109 
134 748 

48 299 
113 167 
236 682 

80 469 

1 204 051 

-17 629 
-19 600 
- 1529 
-11395 
+ 6942 
- 7453 
- 2 703 
-66 695 

60 062 

- 4.1 
- 12.6 
-3.5 
- 7.8 
+ 16. 

6.1 
1.1 
7.6 

4.7 

Kouvola rangeringsbangards kapacitet varit till 
den grad utnyttjad, att man ej kunn.at ta emot 
alia inkommande tAg. Av denna orsak borde man 
fa en genbana pa linjen Luumaki- Frecl.rikshamn 
-Kotka pa det att export- och iroporttranspor
terna frAn och till industri.inrattningarna i ostra 
Finland lnmde dirigeras rakaste vagen och dessa 
transporter ej skulle belasta Kouvola rangerings
bangArd. 

RangeringstAgens timmar var i medeltal 464 
per vardag. ForegAende ar uppgick antalet till 
476 timmar. Under berattelsearet bestalles 10 
banlastbilar, vilka uttryckligen kornmer att an
vandas for uppsamling ocb fordelning av vagnar 
pa strackor med ringa trafik. Tack vare dessa 
kommer rang ringstAgens dagliga timantal ytter
ligare att minska. 

For att nedbringa lastnings- ocb lossningskost
naderna anskaffades under berattelsearet ytter
ligare nya kranar. SAlunda hade man i bruk sam
manlagt 16 bookkranar ocb 12 Demag-kranar. 
Med bockkranarna lastades under berattelsearet 
inalles 18 417 vagnar ocb bruksavgifterna steg till 
8 314 068 gmk. Med Demag-kranarna lastades 
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sammanlagt c. 90 000 ton gods och bruksavgif
terna var 20 421 839 gmk. Under berattelsearet 
bestalldes 10 nya bockkranar och 4 mobilkranar. 

Det avsanda fraktstyckegodset uppgick till 
793 200 ton, vilket jamfort m ed foregAende ar 
innebar en minskn:ing pa 6, 5 %- Orsaken hartill 
torde vara tariffhojningen, som tradde i kraft 
den 1. 5. 62 samt den harda konkurrensen fran 
biltrafik.en. Forhojningen var storst i de sm a for
sandelsernas styckegodsklass A, i vilken aven den 
storsta nedgangen - 6, 9 % - kunde konstat eras. 
Forsandelserna enligt klass A 1 okade viktmassigt 
1,1 % medan motsvarande tal for klass A 2 upp
visade en minslming pa 4, 8 %- For att kla,ra av 
styckegodstransporterna b ehovde man 3 5 840 
vagnar. Antalet vagnar n edgick m ed 7, 3 ~ 0 eller 
nAgot mindre an godsmangden, vilket beror pa 
att lastning ·metoderna blivit effektivare. PA 
grund av den relativt stora hojningen av trans
portavgifterna steg inkomsterna 8, 1 % eller till 
3 873,s mrnk. Inom godshanteringen hade man 
till forfogande 187 gaffeltruckar och 689 gaffel
vagnar. Lastpallarnas antal var 170 000, av vilka 
100 500 var uthyrda At kunderna. Burpallarnas 
antal var 19 000, av d em 3 000 forhyrda. Pallarnas 
hyresavgifter steg till 47,7 mmk. Arbetseffek
tiviteten inom godshanteringen holl sig ofor
iindrad. 

Den astra godssamtrafiken 

FrAn Finland sii.ndes till Sovjetunionen och 
vidare till nl\got tredje land export, transito- oa. 
Jaster sammanlagt 37 721 vagnvarden. ForegA
ende ar bar antalet varit 39 899. Om man jamfor 

G ransstation Antal overlAtna vagnviirden 

Finska I ;Rlt-for~ . t 
I I t 

Wna . . ............ - - 27 492 30 438 
Nrl ..... .. ........ - - 10 120 4 395 

exporttrafiken enligt varuslag kan det k.onstateras 
att transporten av pappersprodukter (- 1 842}, 
sAgat virke (- 1 487}, kartong (- 1 054) och 
papper (- 322 vagnvarden} minskat mest. Dii.r
emot ok.ade maskin- ( + 2 222} och cellulosatrans
porterna ( + 1 237). E:li.."JlOrter. av pappersved, 
kabelprodukter oa. varor var ungefar ofOrandrad. 
Jamfort med foregAende Ar minskade aven trans
porterna till ett tredje land. T.ex. transporterna 
till Tjeckoslovakiet - 674, till Polen - 476 och 
till Ungern - 259 vagnvarden. Transporterna 
till Iran ok.ade emellertid med 235 vagnvarden. 

Importtrafiken frAn Sovjetunionen till Finland 
omfattade 67 016 vagnvarden mot 53 127 vagn
varden Ar 1961. Okningen var sAledes 13 889 
vagnvarden. D et kan sAlunda konstateras, att 
importen under ar 1962 var markbart storre an 
exporten frAn Finland till Sovjetunionen, med en 
differens pa 29 295 vagnvarden. Orsaken hii.rtill 
ar, att godset Finland inom ramen for handelsav
talet lev ererar till Sovjetunionen, till en stor del 
bestar av olika slags fartyg och skeppsfornoden
heter, vilka frambefordras sjovaf:.en. 

Importsiffrorna for bl.a. foljande varuslag 
okade: vete ( + 4 053), brann- och smorjnings· 
oljor ( + 1 594), bilar, motorcyklar jamte reserv
delar ( + 1 253}, foder ( + 1 151}, antracit 
( + 1 083} samt rag ( + 942 vagnvarden) . Dare
mot minskade i.mporten av vissa andra varuslag 
sasom apatit (- 779), jarn (- 284) och salt 
(- 236 vagnvarden). D en under Ar 1961 inledda 
importen av jarnvagsrals fortgick ungefar ofor
andrad. 

Antalet dagligen overlatna och ankomna vag
nar, tomvagnarna inberaknade, fordelade sig en
ligt foljande: 

Antal anliinda vagnviirden 

Finska I snn-rorb. 

I Summa I I t I I t I Summa 

57 930 - - 64 865 5 504 70 369 
14 515 - - 2 151 891 3 042 

lmk ..... . ........ 109 - - - 109 - 109 - - 109 

Summa I 
72 445 

I = laster, t = tomvag nar 

Om man med avseende a trafiken jamfor grans
stationerna k.an det konstateras, att 79, 8 % av 
alla overlatna vagnar under Ar 1962 gick over 
Vainikkala, 20 % over Niirala och 0, 2 % over 

-I 109 1 67 016 1 6 395 1 73 520 

73 411 

Imatrankoski. Av vagnarna, som an lande till 
Finland kom 95,7 % over Vainikkala, 4 % over 
Xiirala och 0, 3 % over Imatrankoski. 



Anvandningen av finska vagnar inskran.kte sig 
fortfarande enbart till travarutransporter med 
pendeltag via Imatran.koski till Vuoksen bamn och 
Svetogorsk (fd. Enso). Dessa transporter uppgick 
endast till 109 vagnslaster. 

Under tl.r 1962 fanns det i Finland i medeltal 
per dag 1 552,5 vagnvarden agda av Sovjetunio
nen. Minimiantalet var 748 och maximum 2 429 
vagnvarden. DA deL till Finland anlande betydligt 
mera vagnar lastade med importgods an vad som 
bebovdes fOr exporttransporterna till Sovjetunio
nen ar det klart, att man var tvungen att retur· 
nera. en stor del av de ryska vagna.rna tomma.. 
Trots detta kunde det tidvis rAda brist pi!. vissa 
ryska vagnar, vilka man da var tvungen att rekvi
rera tomma frAn Sovjetunionen till Finland. 

Biltrajiken 

Biltrafiken forgick i dess alia verksarnhetsfor
mer praktiskt taget oforandrad. Trots att man 
kunde fornya en del av jarnvagens overAriga bil
park mojliggjorde den tillbudsstAende materielen 
eJ annu utveckling och utvidgning av sjii.lva 
trafiken, emedan man i motsvarande grad var 
tvungen avskaffa gamla, redan belt slutkorda 
bilar. De enda egentliga verksamhetsfori:i.ndrin
garna var oppnandet av tvA nya bilrutter for 
trafiken med linjebilar mellan Toijala station och 
Vahittaiskaupan Teollisuus Oy:s fabriksomrAde 
samt fr.o.m. den 19. 9. 1962 pi\. strackan Vilppula 
-Kolbo-Haapamaki. Antalet trafikplatser med 
centraliserad herotransport minskade visserligen 
amnarkningsvart i samband roed tariffhojningen 
och -fornyelserna den 1. 5. 1962. I detta samman
hang inrymdes en del av dessa trafikplatser, nam
ligen orterna kring vissa centralstationer, i den 
grupp av linjetrafikplatser for vilka det beraknas 
tillaggsavgift for fortsatt transport. Detta innebar 
ur trafiksynpunkt dock inga direkta forandringar 
emedan hemtransporten pa ifragavarande trafik
platser trots denna forroella oroandring skotes 
som tidigare. 

Da man beaktar dessa forandringar omfattade 
trafikavdelningens biltrafik vid verksamhetsarets 
utgang 13 personlinjer, tota.llangd 42 kro, 18 
godslinjer 2 044 km, 49 tyckegods- och distri
butionslinjer 3 220 km samt 60 trafikplatser med 
ordnad hemtransport. 

Enligt biltrafikens verksambetsrapporter for
delade sig antalet korkilometer pa foljande satt: 
personlinjerna 1, 7 5, bemtransporten 4.19, distri-
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butionslinjerna 2. 54 och godslinjerna 1. 31 eller 
samroanlagt 9. 7 5 miljoner kilometer. PA person
linjerna befordrades 2 112 000 resande samt inoro 
hemtransport- , distributionslinje- och godslinje
trafiken inalles 765 800 ton gods. Bruttoin.koms
terna fran persontrafiken steg till 122 och fran 
godstrafiken 867 eller sammanlagt till 989 miljo
ner mark. :Motsvarande bruttoomkostnader var 
inom persontrafiken 106 och godstrafiken 876 
eller sammanlagt 982 miljoner mark. Jamfort 
med foregAende Ar steg antalet bruttokorkilo
meter 1,1 '}0 och resandeantalet 5, 9 %- Daremot 
minskande den befordrade godsroangden nAgot 
eller 0, 3 %- Biltrafikens bruttoinkomster sA val 
som aven dess utgifter visar fortgAende stegring 
de forra med 0,4 % och de senare med 6,1 %-

Vid verksamhetsarets utgang omfattade trafik
avdelningens bilpark samroanlagt 22 personbilar, 
37 hussar, 517 lastbilar, 44 sli:ipvagnar sarot 111 
utbyteskarosserier och -flak. Forutoro ovan upp
raknande bilar omfattade biltrafikens service- och 
reparationsverksamhet ytterligare 187 truckar, 
106 traktorer och plattforrovagnar, 39 spartrak
torer, 21 minilok, 12 Demag-kranar, 1 Fliab-kran 
samt 16 bockkranar. 

Saknat och skadat gods 

Under verksamhetsaret inkom det 4 963 anmal
ningar om att till befordring eller fOrvaring emot
taget gods saknats. Foregaende ar var antalet 
4 874, vilket innebar en okning med 1. s %- Av 
de inrapporterade fallen uppklarades 70.5 %
- Vid utredningarna framgick det, att den stOrsta 
orsaken till vilsegAngna fOrsi:i.ndelser och darmed 
sammanhangande fiirkommet gods Mer stod att 
finna i omlastningsskedet (1 112 fall). Pa foljande 
plats med 711 fall kommer det skede dA forsandel
serna utlamnas at mottagaren och pa tredje plats 
med 662 fall det skede da forsandelserna emotta
ges till befordran. Re ten uppstod pa grund av 
01·att lossning, lastning oa. dylikt. 

Under berattelsearet inrapporterades 141 stol
der av gods, som emottagits till befordring eller 
fiirvaring. Aret innan hade antalet varit 160. Av 
stiilderna uppklarades 14.2 %-

Det inlwm 18 626 meddelanden oro, att till 
befordran emottaget gods skadats. Foregll.ende ll.r 
var antalet 16 713, alltsa en okning pa 11.5 %
Vid tag- och bilolyckor Ullder verksamhetsaret 
skadades g:ods till ett enligt skadestAndsanspraken 
sammanlagt ersattningsvarde av 3 276 753:- . 
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Pa olika trafikplat or intraffade vid rangerings 
arbete 31 missoden vid vilka 36 olika forsandelser 
skadades och for dessa var jarnvagen tvungen att 
erlagga sammanlagt 675 499 gmk i skadestands
ersattning . 

I Helsingfors bolls under verksamhetsaret 8 
auldioner, vid vilka f61·sAldes hos jarnvagen kvar
blivet, out.taget och overblivet gods. Forsaljnings
partiernas antal var sammanlagt 2 511. Dartill 
forsalrles pa olika trafikplatser 476 partier av 
likadant gods. 

De utbetalade ersattningarna fordelade sig pro
centuellt enligt de erlag<la beloppen pa foljande 
satt: forkommet gods, stolderna mcdraknade, 
9. 4 %, skadat gods 31.5 %, vattenskadade export
papper- och kartongforsandelser 50. 4 % samt 
gods skadat vid Mgmissoden 8. 7 %· Det totala 
utbetalade ersattningsbeloppet var 39 259 360 
gmk men om man avdrar 20 386 218 gmk, . om 

erhallits vid forsaljning av outtagot-, overbliv t 
samt skarlat gods kvarstar som slutlig summa 
18 873 142 gmk_ Totalbeloppet foregaende ar var 
39 376 902 gmk och motsvarande restbelopp 
20 770 902 gmk-

A 'l'1'endeverksamheten 

Under verksamhet aret ingicks 115 avtal om 
jordlega, 4 avtal om huslega, 15 avtalsoverforin
gar, 2 avtal om ratt till byrbilsstation 1 avtal 
om ratt att anvanda eget lokomotiv, 11 avtal o1n 
ratt att bedriva kioskverksamhet, 1 restaurang
avtal, 3 avtal om ratt till glassforsaljning, 4 avtal 
om riitt att inratta automater och 5 telefon
kioskavtal. 

Under samma tid uppsades 133 olika avtal. 

VII. T ARIFFER 

Genom forordning ('257/6'2), given den 16. 3 . 
1962, hojdes tmbiljettariffcn merl i medelta,l ~ 0 , 

manadsbi ljettariffen med i medeltal 30 ° 0 och 
re. gods-, expressgods- och styckegodstarifferna 
med ca 16. o 0 ~ . Forhojningen triidcle i kraft fr 
om l. 5. 1962. Samtidigt info rcl es genom jarn
vagsst,yrelsens beslut ett s.k. skarvtransporttill 
lagg for styckegods samt minsta avgift for vagns
laster. 

For skrymmande gods infordes nytt fraktbe
ra,kningssystem innebarande n minsta fraktdra
gandc vikt pa 200 kilogram kubikmeter. 

Inhomsk p rsontrafik 

Uppdebiteringon av persontrafik under ar 1962 
var 8 100 322 842 mark. vilket jamfort med fore
giiende ar utvisar en okning av 495 339 765 mark . 
Ovannamnda markbelopp har erhallits pa foljande 
;;att: 

Resebiljette1·: 7 383 287 6U :-
(tur-, tur- och retur-, manads-, distrikts-, och rik dagsmannons-, skol-, arbetar-
manads-, allmanna tids-, huvudstads-, turist-, internationella-, bil-, sallskaps-, 
familje-, ring-, konduktOrscheckbiljetter och militartransporter) 

Ovriga persont?·ajikinkomster: 
(sovplats-, sittplats - och tillagg, bi ljetter i snalltag. Resgod, , goclsforvaring, fram
manrl.e inhemska trafikforetag biljetter. Ovriga inkomster) 

717 035 230 :-

8 100 322 42 :-

Forsaljningen av biljette1· a,vseclda for den egent
liga turisttmfiken: 

berattelsearet ti ll 33 735 640 mark. Olmingen jam 
fort med foregaende ar var 2 723 581 mark. 

Forsaljningen av ringbiljottor, i allt 16 olika 
r·ingresor· samt J ubi! umsarets ringresa. steg under 
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ForsiiJjningen av olika biljettslag: 

Turistbiljetter ................. . .. ... .... . ...... . 72.404.424 :-, 
91.260.757 :-, 

104.388.152 :-, 
337.738 .556 :- , 
310.490.473 :-, 
182.638.907 :-, 

minskning 
minskning 
okning 
okning 
olming 
okning 

4.543.920 :-
4.763.199 :-
1.567.135 :-

Sii.llskapsbiljetter ..... . . . ........................ . 
Familjebiljetter ................................. . 
Internationella biljetter .......................... . 107.412.439 :-

2.266 .928 :-
32.273.562 :-

Sovplatsbiljetter ................................ . 
ittplatsbiljetter ..... . ..................... .. ... . 

Jarnvii.gsreklam 

Reklamdivisionens bela verksamhet koncentre
rade sig pA att genornfora jii.rnvi:igarnas 100-ars
jubileum. 

Den l januari anordnades pA Helsingfors station 
mellan klockan 12 och 13 en hogtidlighet, varvid 
Helsingfors ji:irnvi:igsmans orkester blaste fest
fanfar for tre avgAende och ett ankommande tag, 
vartill ett tillki:innagivande gavs om arets bety· 
delse. Darefter foljde en kort musikstund i sta
tionshallen for allmii.nheten. Foljande dag deltog 
reklamchefen i generaldirektorens pressmottag· 
ning, varvid for pressen redogjordes for ramen 
kring jubileumsAret och de Atgii.rder man vid
tagit. - Reklamdivisionen tryckte programmet 
till den kyrkliga oppningshogtidlighet som avholls 
Trettondagen.- Reklamdivisionen hade effek· 
tivt deltagit i utforandet av bildverket »Valtion
rautatiet 1862- 1962•> och detta bildverk over
rackte till Republikens President den 27 januari. 
Till cleputationen horde generaldirektor Aalto, 
direktor Nikkilii., byrAchef Auvinen, reklamchef 
Ahvenlahti samt sam representant for forlaget 
Kirjayhtymi:i direktor Nurmio och publil{ationens 
redaktor magister Immonen. ForegAende dag 
bade generaldirketoren bekantat sig med publi
kationen.- Den 31 januari oppnades i •>Toimela~ 
en frimark utsti:illning, vilken anordnats av jarn
vii.gsfilatelister tillsammans med Frimii.rksfore
ningen Fenno-Scandia. A.ntalet besokare steg till 
601 betalancle personer, vilket ar ett normalt 
antal for en femdagars utstallning. Den egentliga 
oppningen skedde i »Kerhola>>. Dessutom anord
nades i reseby:n\hallen en skild avdelning dar, pa 
Post- och Telegrafstyrelsens forsorg den 31. 1 
utfordes stampling med specialstampel pA for
staclags kuvert. Anslutningen var stor . Reklam
divisionen planerade utstallningen och tryckte 
programmet. Reklamchefen cleltog i:iven i den 
kommitte, som godkande Postverkets forslag till 
festfrimarken. -I borjan av januari hade sta
tionema runt om i landet dekorerats med vinter
reklamplakat. , tationerna clelade ut vinterrabatt-

broschyrer avfattade i jubileumsArets tecken, sA
som ock var forhAllandet med den i januari i 
tidningspressen genomforda vinterrabattkampan. 
jen. En jubileumsnAl clelades ut lit personalen och 
pensionerade jiirnvag man. 

Hojdpunkten under februari utgjordes av en 
festforestallning den 24 pa Bio Bristol for in· 
bjudna, i narvaro av stats- och undervisnings
ministrarrta. Efter det att jarnvagsmannens 
musikkar blast oppningsfanfru· talade general
direktor Aalto och sA forevisades festfilmen, som 
fick ett varmt mottagande. Sarskilt gladjande var, 
att de forutvarande generaldirektorerna Wuolle 
och Roos infunnit sig for att se filmen. 

I mars kulminerade arbetstrycket . Reklam
divisionen overvakade, att de uppgjorda planerna 
ocb tidtabellerna foljdes, att de olika tryckalstern 
postades i ratt tid, att foreskrifterna for statio· 
nernas utsmyckning atfoljdes . I fall av behov 
gavs narmare direktiv. I Helsingfors m.f.,ste man 
bl.a. vara i kontakt med Stadens Fasadkommitte. 
Den stora jubileum kampanjens cletaljer over
vagdes, pressforteckningarna kontrolleracles, Oy 
Ulkomainos Ab fick de plakat, som behovdes for 
utdelning till 35 orter for att under tiden 12- 18 . 3 
sattas upp pA reklamstolpar och -ramar for att 
pryda upp gatubilden. I ljusreklamen pa SOKO 
tak i Helsingfors lyste vAr reklamtext >>Hundra 
Ar bekvama resor•>, som ock a i a\la vll.ra annonser 
var en av parollerna, marskalkar for de olika 
festerna utvaldes och dera Aligganden precise
rades, festplatserna (utstallningsomr!det. Kan· 
sallisteatteri, Fiskartorpet, Aulanko, de hundra
Ariga stationerna mellan Helsingfors och Tavaste
hus kontrollerades, de slutJjga forberedelserna 
overvakacles osv. - Bland de viktigaste hii.n
delserna kan ni:imnas clekoreringen av ji:irnvags
styrelsens konferensrum tillsam1nans med over
tradgArdsmastaren, for utdelningen av utmarkelse 
tecken och for avtackandet av minnesmedaljens 
bronsrelief, jubileum~utstallningens forevisning 
for pressen pA Tol6 bangarcl den 15. 3, heders
uppvaktning vid jarnvagsstyrelsens minnestavlor 
over de stupade, jubileumsutstallningens opp-
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nande den 16 . 3 och de s forevi ande for inbjudna. 
Jubileumsdagen den 17 mars borjade med hog

tidlig flagghissning pi\ landets alia stationer, stan
daren his ade pa sina stanger och i Helsingfors 
spelades dessutom jubileumsfanfaren. Vid t!\gens 
amnii.lning beaktades festdagen aven. Reklam
che£ n hjalpte till for att dirigera mottagandet av 
lyckonskningarna i konferenssalen.- Reklamdi
visionen skotte om dekoreringen av Kansallis
teatteri, dar Rikshuvudfesten avholls, likas!\ ut
smyckandet av lokalen, dar festbanketten gavs; 
som festens overmarskalk fungerade reklam
chefen. I landets alla tidningar ingick en jubi
leumsannons i stort format. Under hela mars
mi'l.naden var stationerna dekororade mecl slan
dal" och jubileumsplakat. 

Den 1 . 3 avtackt s pA Helsingfors station en 
minnestavla och darefter avgick jubileumst get 
till Tavastehu . Som anmalare pa tAget och som 
ceremonimi:istare pA Aulanko fungcrade reklam
che£ n. Reklamdivisionen skotte bl.a. om tryck
ningen av ticltabellen och programm t. Jubileums
tagets fard kan vii.l karakteriseras som en triumf
fii.rd, ty en stor publikmangd hado samlats vid 
alla uppehAllsplatserna, tack vare att de lokala 
myndigheterna offrat sa mycket, uppmii.rksamhet 
pi\. denna fii.rd. 

Foljande dag, den 19 mars, fortsatte motta
gandet av lyckonskningarna i jarnvagsstyrelsen. 

Kulmen hade danned passerats . Sii.rskilt ange
namt var d<'t att kon tatera, att programm n och 
tidtabellerna hMlit striick pA minuten. 

Gasterna var synnerligen nojda och landets 
tidningspress gav hetydande spaltutrymme at de 
olika festerna . 

Under mars anordnade reklamdivisionen for 
jarnvagspersonalen on utstallning i konferens
salen, av de gAvor som erhAllits. Nar jubileumsut
stallningens portar den 25. 3 stangdes, kunde man 
konstatera, att 105 000 per oner besokt utstall
ningen. D et var en betydligt storre framgang an 
man vantat sig, savii.l ifn1ga om besokarantalet 
om ifraga om presskritiken. Cirka 400 meter spAr 

hade reserverats for utstallning av ny och histo
risk materiel pa Tolo bangihd, sparen 111- 115. 
Infartsvagen prycldes av statsflaggor och jubi
leumsstandar samt en stor grupp av jarnvagens 
signaler och trafikmarken. Forutom utstallnings
taget farms di:ir gamla lok och vagnar, bland dem 
clet k ejserliga til.get. I den historiska restaurang
vagnen, som under kriget horde till Marskalkens 
av Finland tagsatt hado oppnats ett kafe. Genom 
utstii.Ilningon forsokte man ge en tydlig bild av 
statsjarnvii.garnas utv ckling och av den nuva-

rande situationen saval pll. person- som godstra
fikens omrAde. 

D en 30. 3 avgick utstallningstaget pA sin rund
resa. VArturnen borjade i Tavastehus, dii.rifriin 
gick resan via Kouvola-Kotka anda till ostra 
Finland och Taivalkoski, darifrAn via Ii almi
Haapajarvi- Jyvii. kyla till St. Mich 1, dar var
t.urnen slutade den 17. 5. Tiiget var med pA 
massan i Jakobstad 8. 6- 17. 6 och pA Kuopio 
massa 4. 8-12. 8. Hostturn6n borjade i a lo den 
3. 9 och gick via Riihimaki till Komijarvi, varifrlm 
resan fortsatte sodorut via Osterbotten och vii.stra 
Finland till Abo, sotu var tllgets si ta uppehAlls
ort 21. 10- 25. 10. UtstallniJlg taget strumade i 
allt pft 55 stationer och kordc sammanlagt 7 700 
km. Det var ovadorsagligen den storsta fram
gangen i fraga om jarnvagsreklam och P.R.-v rk
samhet under Aret . Isynnerhet var skolorna intres
sorado av utstallningen som placorats i dessa sex 
vagnar, bl. a. i Abo besoktes utstii.llningen pA fyra 
dagar av 85 klasser l.mder lii.rares loclning. Tagets 
personal (5 personcr) fungerade som guider. - Ut
. tallning i vagnarna bestod av foljande: 

Yagn 1 Historik over jamvagsbyggandet 
2 Transportmaterielens utvecklingsskeden 
3 Jamvii.garna i Finlands liv och historia 
4 Jii.mvagarna av idag 
5 Miniatyrjarnvi:ig, den storsta i Finland 

byggda, utforcl av Pienoisrautatiekerho 
ry, materielen skankt av Gebr. Fleisch
mann. 

6 Allman oversikt over jarnvagarnas hii.lso
vard, socialverksamhet, fritidssysselsatt
ning rnm. 

Till tll.get horde oven per onalen inkvarterings
vagn. Under vArturnen fanns dessutom i tAget en 
filmfi:irevisningsvagn, i vilken jubileumsfilmen 
forevisades. Vid varje forestallning var vaguen 
fullsatt. Under landsortsturnen besoktes tll.get av 
197 500 personer, sll. att totalantalet b esokare steg 
till 302 500. 

I april del tog reklamdivisionen i forberedelserna 
for jarnvagsmannakonstnarernas internationella 
utstii.llning och M:i:isshallen dekorerades for den 
stora publikfesten, vid vilken fest jarnvii.garnas 
fritidsforeningar stod for programmet. OcksA vid 
denna fest var publiksiffran gladjande hog eller 
3 600 personer. D enna fest annonserades i huvud
stadstidningarna, likasA annonserades i land orts
pressen fester anordnade pa andra hAll langs lin
jen. Sa val for festen i Mas ·hallen som for fester 



langs linjen lat reklamdivisionen trycka program
blad. 

I maj-juni forverkligades en presskampanj for 
ringrosorna. Ocksa temat for den var j u bileums
aret och den speciellt for detta planerade jubi
leurnsringen. Broschyren over ringresorna var 
hogtidligare an vanligt. Den 27. 6 forevisade rek
lamchefen utstallni.ngstaget for deltagarna i den 
internationella jarnvagslakar·kongressen. 

Ar ts senare halft forflot redan i lugnare tempo. 
Under sensommaren vajade jubileumstandaren 
over manga idrott tavlingar och pa hasten for
verkligade hostkampanjen. I viss man medver
kade reklamdivisionen i organiserandet av artig
hetstavlan och likasa i organiserandet av en tav
ling om bast underhallna trafiltplats, narma.st 
ifraga om de bohovliga tryckalstron. Reklamdi
visionen i samarbete mod fotograferingslabora
toriet och socialdivis ionen samlade bilder t ill foto
album, och vid arets Jut 6verlamnades sadana 
till generaldirektoren, direktorerna, sandes sadana 
till de utUi.ndska gasterna osv.-

J ubileumsaret avslutades pa Helsingfors sta
tion den 31. 12 kl 12.30, varvid feststandaren 
halados ned symboliskt under dot jubileumsfan
faren spelades. Fore detta hade man vid. tagan
malningon u pprepat proceduren fran a rots forsta 
dag. Orkestern stannad.e kvar pa stationen och 
utforde nagra musikstycken for allmanheten i 
stationshallen. 

Reklamdivisionens arbete koncentrerad.es under 
jubileumsd.ret pd. hemlandet, men trots detta 
uppeholls de normala forbindelserna med ut
landet. Broschyrer och plakat var dock, till jubi
leumsarets ara, av battre tryck och de delades 
ut nagot rikligare an annars . Ett 100-arsjubileum 
ar a\ltid en viktig handelse. Genom reklamdivi-
ionen arbete ville man frAn denna viktiga ut

gangspunkt bygga upp ett sa vidstrackt reklam
fti.lt som mojligt, for att inom dess verkning krets 
fA med sA manga av landets medborgare som 
mojligt. 

DAman nu Aterkallar i minnet vad man uppnatt 
- otaliga tidningsartiklar och redogorelser, 
radions och televisionens egna program och 
nyhetsoversikterna, allmanhetens intresse for 
jarnvagarna, antalet besokare pii utstiillningar 
och fester, den mycket livliga utlaningen till 
skolor och foreningar av var jubileurnsfilm osv
kan man, pa hall bar grund, konstatera, att arbetet 
och penningsummorna som gll.tt at, inte varit 
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bortkastade, utan i mA.nga avseenden gett betyd
ligt battre resultat an man vantat sig. 

Internationell godstrafik 

V iistlig samtrafik 

Under arets lopp utgavs 5 tillagg till Nordisk 
godstariff, omfattandc andringar och komplette
ringar till foljd av att alia fyra i 6vorenskommel
son d.oltagande jarnviigar hojt sina befordrings
avgifter, att tullexpeditionsavgifterna pA svensk 
och dansk st racka iindrats och att en mangd 
foreskrifter giillande godsklassificering och statio
nernas expodioringssi.i.tt justerats. Som minsta 
vikt for vagnslastsii.ndning faststallde 5 000 kg, 
och pA dansk striicka infordes ny viktklass pA 
20 ton. 

Ostlig samtrajik 

Vid forhandlingarna mod representanter for 
Sovjetunionens jarnviigar i den sk blandade 
komiten januari-fobruari 1962 och pll trafiks
konferensen i sept.ember 1962 avgjordes flera 
frA.gor som gallde samtrafikens skotsel och expe
dieringssattet pA gransstationerna. Som viktigast 
bland dessa bor namnas: upptagande av ytter
ligare fyra tariffstationer i persontrafiken, grans
stationernas utrustning med fjarrskriftsapparatur, 
justering av befordringsforeskrifterna for lattfor
darvligt gods, utvidgancle av fOrteckningen over 
befordringsvillkoren fOr farliga amnen samt justa
ring av bestammel erna gallande lastning i oppna 
mod hoga sidoviiggar forsedcla vagnar och gal
lando betalningen av beforclringsavgifter. Vicl 
konferensen koclifierades ytterligaro sadana fore
skrifter som varit i kraft med stod av protokoll 
frAn foregaende konferens och frAn tro blandade 
komitteer. 

Intornation ell persontrafik 

I tariff: ystemet for den internationella person
trafiken har en grundlig omandring agt rum. Den 
l. 10. 1962 upphorde den Internationella Kupong
Tariffen (TIC-tariffcn) att galla, vari avon stats
jarnvagarna sedan 1952 varit delaktiga och som 
utgjort grunden for forsaljningen av biljetthaften 
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itmeh~llande olika Hinders kuponger. Samtidigt 
tradde en ny upplaga av TCV-tariffen (Gemensam 
Intemat ion e ll Tariff) i kraft, pa vilken tariff for
. aljn ing ll av internationella jarnvagsbiljetter 
barefter enbart ar baserad. Tidigare samtrafiks
biljetter och TIC-kuponge r har samtidigt er satt s 
med TCV -kupongbilj etter av ny typ, som i trafik 
fran Finland kall tagas i bruk fran borjan av Ar 
1963. I foljd av omandringen i tariff- och bilj ett 
systomet har avon de internation ella Gemen
samma Expeditionsforoskrifterna (PlY) fornyats. 

V a r on 1962 overgick man aven till n ytt ystem 
vid bestallning fran andra lander av s itt- och ligg
platser och vid uppbaring av mot ·varande plats
avgifter. Enligt det nya systemet forvandlas dot 
vid bestallningen anvancla, enligt faststallt mons
ter tryckia b e. tallningskortet sja lvt till plats
bilj et t, sedan listforingsstallet forsett d t m od 
platsnummer . Priset for sittplats biljett ar fort
farande 1.40 guldfrancs eller 150 gmk. arskilda 
duplicerade foreskrifter (Ohjeet istuma- ja lepo
paikkojen ti laamista varten ulkomaan asemilta 
lahteviin jt.miin) bar utarbetats gen om stat sjam
vagarnas for ·org. 

Oaktat de ogynnsamma vaderleksforhaJlanden 
som r add e under basta turistsasongen har mang
den av international! trafik h a llit s ig i niva med 
foregaende a r. En okning kan skonjas i den trafik 
som anlitar batlinjen Abo- N orrtalj e . P a grund 
hi:i.rav har fOrsaljningen av samtrafiks biljetter 
gallande pa d onna bil.tlinje och understallda CIV
fordraget utvidgats att omfatta aven lander bor
tom Skand inavien. I ostlig sam t rafik kan sarskilt 
namnas d e sartagstransporter om barrorcle fran 
ungdom fe ·tivalen i Helsingfors. 

tatsjarnvagarnas p o!;ition inom reseforsa lj
ning omradet b a r forstarkts genom att forvandla 
tidigare >>resetjanster » p!l. Abo. Tammerfors och 
Uleaborgs stationer ti ll egent liga YR-resebyraer 
fran borjan av ar 1962. For VR resebyrAverk
sambet fas tstalldes samt.idigt en n y instruktion. 
VR-resebyraer bar under Aret erha llit godkan
nancle av Trafikforetagens Fortroenclerad i Fin
land samt anslutit s ig till R esebyrMoreningen i 
Finland. 

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

Kontrollbyran har under b eratt elsearet enligt 
faststallda direktiv kontrolle rat prissattningen 

och redovisningen av b efordringsavgifterna i in
hemsk trafik. B etraffande persontrafiken har 
k ontrollen resulterat i utskrivandet av 674 kredit.
notor till ott varde av 659 091 gmk, 55 restitutio
nor till ett vard e av 142 145 gmk ocb 2 878 d eb et
notor till tt varde av 3 780 168 gmk. B etraffande 
goclstrafikcn har utskrivits. 108 kreditnot or til l ott 
va1·d av 57 390 gmk OCh 6 384 l'OStitutioner, varde 
sammanlagt 32 613 013 gmk. D eb tnotor i gods
trafiken har utskrivits 11 348 st till ott samman
lagt varde av 41 080 195 gmk. D essutom har 
models 1 867 remissor dcbiterats sammanlagt 
2 009 800 gmk. Models b alan brev har redovis
ningsfel k orrigerats i 132 fall. R esek ontrollorerna 
har pa trafikplat. erna och i resebyraerna utfort 
1 068 revis ioner av kassor och biljettforrad. R evi 
sionerna bar givi t upphov till 130 anmiirkningar, 
vilka foranl ett atgard er av olika slag. 

J ar nvag sstat i sti k 

Publikationen >>Jiirm·ag stat is tik for a r 1960; 
arspublikation (F.O.S. XX)>> utkom i februari 
1962. Under beratt elsearet uppgjordes manuskript 
for publikationen >>Jarnvagsstat ist ik for ar 1961; 
a rspublikation (F.O .S . XX>>. Publikation en >>Stats 
jarnvagarna; manaclsstatistik>) utkorl'. for tiden 
september 1961 - juli 1962. 

Under bertittelsearet blev foljande grundsta
tistiker fardiga.: godstrafikstatistik for a r 1961 
(maj 1962), persontrafikstatistik fOr a i' 1961 (maj 
1962) och t agtrafikstatistik for a r 1961 (april 
1962). Redan ovan namnda statistiker blivit far
diga , raborjades a rbet et m ecl grunclstati. Likerna 
for ar 1962. 

For tariffpolitikens b ehov uppgjordes for ar 
1961 s tatistik over vagnslastt r·afiken onligt gods
s lag ocb avstandsgrupper, v ilken statist ik upp
s t iilldes i form av ott k ortsystem . 

For Internationella J arnvagsforbundet (Union 
Internat ionale des Chemins d e fer) uppgj ordes 
arsstatistik for 1961 , 4 kvartalsstatistiker ocb 
procluktivitetsstatistik . D amtovcr uppgjordes 
skilcla internationella statistiker och utredningar. 

F orutom ovan namncla genomfordes ett fl ertal 
statist iska utredningar pa uppdrag av ja rnvag. 
myndighetern.a ocb av staten s ovriga verk samt 
aven for ensk ilda forska res b ehov. 
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VIII. PERSONALEN 

S ocialverksamheten 

Inom socialverksamheten har man tmder berat
telsearet fortsattningsvis foljt den socialpolitik 
som vanligtvis utovas av arb tsgivaren, och till 
vilken ut6ver den inom jarnvagen lagstadgade 
sociala si"ikerheten dessutom hor effektivisering 
av sjalvverksamheten samt okandet av perso
nalens trivsel. Ar 1962 var tatsjarnvagarnas 100-
ars jubileumsar. For att presentera jarnvagsin
rattning n for allmanheten samt for att utveckla 
och uppratthalla den inre gemenskapen g nom 
anordnandet av talrika festtillfallen, tavlingar 
och andra specialatgarder skotte divi ionen for 
socialarenden tOr ta delen av dessa uppgifter. 

Pa ocialdivi ionens forsorg anordnades i tack
net av jubileumsaret bl.a. tavlingar i : arbetsskydd 
och arbets kydd initiativ, artighet, forfattandet 
av teaterstycken, trafikplat ernas underhall och 
hemgardens planteringar. Dessutom deltog social
clivi ionen i in amlingstavlingen rorande gamla 
minnen ifraga om deras kontrollerande och be
domand och var representerad i pri namnden. 
Serien av kyrkliga fe ter borjade den 7. l. da 
jubileumsarets oppningshogLidlighet holl i J ohan
neskyrkan i Helsingfors. nder aret holls dessu
tom 22 andra kyrkofester. Vid alla trafiksektio
nerna holls flere fester for familjerna och for all
manheten dar programmen utfordes nastan en
bart av jarnviigarnas egen personal. 

Kladvhrden har, som under tidigare ar, centrali-
erats till ordnandet av samanskaffningar. G nom 

avtal som rorde anskaffningar hade personalen 
mojlighet att be talla kostymer till n dsatt. pri 
tmder hela aret. Ph basen av avtal tillverkades 
3 724 st olika persedlar. 

nder berattelsearet har den uniformskom
mitte, som 1960 tillsatte av jarnvag tyrel en 
fhtt sitt b tankande fardigt rorande fornyandet 
av b stammelserna om tjanstedrakt for inne
havare av tjanst ocb befattning och i samband 
harmed utrett fragor rorande fordelning och 
betalning av uniformsbidragen. 

For tillfalliga inkvarteringsbehov pa fardiga 
banor bar inrattningen haft till . itt forfogande 
inkvarteringsvagnar, i vilka tnan inkvarterat per
sonar som forordnats till tjanstgoring eller till 
arbetsplats ph annan ort, till kurser eller arbete. 
For dem som ti llhor signalarbetslagen och som en 
langre tid maste vi tas utanfor sin bemort och 
bo i inkvarteringsvagnar har man, i avsikt att 

oka trivseln, anskaffat radiomottagare, tidningar 
och spel. Inom jarnvagsbyggnadernas inkvai·te
ringsservice har forsattningsvi skett en markbar 
utveckling. Fabrikstillverkade vagnar, forsedda 
med fotter, och barackor anskaffades fortsatt
ningsvis. Man bar inte anskaffat nya familje
inkvarterings bostader, men i de foregaende ar 
anskaffade familjebo tad rna i tva flyglar bytte 
man ut oljekaminerna for att gora uppvarm.ningen 
mera effektiv. real n for familjebostaderna har 
i samband med uppmonteringen okat och tegel
ugnar har mru·ats i tiillet for· de fabrikstillverkado 
upprattsthende ugnarna. 

For skotandet av provianteringen finns pa olika 
stallen av bannatet vid de fiesta arbetspunkterna 
mats rveringar, vilka for det mesta omhanderhas 
av privata affar idkare, men delvis ock a av jarn
vagsmannens andel lag. Den storsta forbattringen 
ifraga om matserveringar skedde i Fredriksbergs 
maskinverk tad, vars matserveringsutrymmen 
genomgatt en vidstrackt reparation. Forutom 
under hall av matserveringarna, har till proviante
ringsverksamheten bort bl.a. uppgorandet av 
kontrah.-t med matserveringarna och kontroll av 
matens kvalitet. 

Provianteringen for banbyggnadernas inkvarte
ringscentra har fortsii.ttningsvis omh~inderhafts 

av tatens Forplii.gningscentral. Mats rveringar
nas lonsambet bar forgaende varit pA samre sidan, 
v ilket vasentligt foror akats av, att isynnerhet 
stampersonalen tillr dde sin mat antingen sjalva 
eller slog ig ibop i grupper. 

Den atstramade penningsituationen har att 
sin pragel pA jarnvag personalen sjalvstandiga 
bostadsproduktion. Lhgkonjtmturens verkn ingar 
ocb den till denna borande byggnadsindexforhoj
ningen bar fororsakat svarigheter genom hojda 
byggnadskostnader for jiirnvagsmannens byggen. 
En begran ande faktor bar aven utgjorts av den 
strama tomt ituationen, vilken isynn01·het i Hel
singfor ar utomordentligt svar. Dessutom satter 
den nya bo tadsproduktionslagen huvudvikten 
vid byggandet av hyreshus. I Pieksamaki blev 
ett vaningsbus omfattande 9 510 m 3 fardigt, det 
inrymmer 42 lagerheter och ar ett aravabolag 
bildat av jarnvagsman. I jarnvagsmannen 
bolagshus bar priset varit 450 000-500 000 
gmark per golv m 2 beroende pa byggnaderna 
storlek, tomtens slag nun. dyl., vilket pris bor 
anses mycket skaligt. 
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Byggand t av radhus bar endast en kortare tid 
funnits pa divisionens verksamhetsprogram, men 
verksamheten bar redan fatt en god start och 
inom personalen ar man intresserad av fragan, 
ty rad- och kedjehuslagenheterna forenar vanings
och egnahemshusens basta sidor. Under berat
telsearet blev i Alberga, Asunto Oy Luolamajas 
radhus om 4 330 m 3 med 13 lii.genheter, fii.rdigt. 
Det storsta hindret for byggandet av radhus ar 
dock fortfarande bristen pa tomter till lampligt 
pris. 

De viktigaste atgardernan agnade att stoda 
personalens egnahemnverksamhet har varit an
skaffandet av jordomn\den, deras iordningstal
lande for att uthyras som egnahemstomter, ut
delande av ritningar och broschyrer for egnahem 
till hagade byggare. Rad och direktiv har givits 
ifraga om anskaffandet av tomt, val av typ, lan, 
byggnadstekniska fragor osv. Som arrendatorer 
har tagits endast sadana som varit i tjanst vid 
jii.rnvii.garna, och som sjalva skall bo pa tomten. 
Overvakandet av detta och i vis a fall hojandet 
av hyrorna har under berattelsearet gett manga 
kontrolluppgifter. For jarnvagsmannens bostads
och egnahemslan bar efter ar 1958 inte all fore
kommit nagra anslag i statsbudgeten, varfor verk
samheten aven omfattat overvakandet av an
vii.ndningen av beviljade lanemedel, i samband 
med vilket dessa Jan uppsagts ifall lantagaren 
flyttar fran jarnvagens tjanst eller salt sin gard 
till utomstltende. 

For det i Riihimaki kopta 5. 6 ha omradet diir 
en del annu inte var planerat anholl · om stads
planering och om delvis andring av stadsplanen, 
i enlighet med vilken pA omradet skulle komma 
i allt 30 egnahemstomter. Man bar vidtagit 
Atgarder for anskaffande av egnahemstomter sorn 
behovs pa flere andra orter. 

Tomtinlosningen for ett arrendeomrade for fyra 
arrendatorer i Kontiomaki blev avgjord och 
infordes i jordregistret den 2. 2. 1962. I Hyvinge 
kronopark egnahem omrade har den anhangig
gjorda inlosningsanhallan pA ba en av vissa arren
datorers hyresavtal understallts statsradets av
gorande. Antalet for uthyrning avsedda egna
hemstomter var vid berattelsearets slut samman
lagt 318 st, av vilka 264 tomter utarrenderats. 

For forskonande av jarnvii.gsmiinnens egna
hemstomter och statsjarnvagarnas bostadsom
raden samt for effektivisering av deras skotsel 
anordnades den 15. 6-30. 9 den 5:te master
skapstavlingen i skotseln av hemgardsplanen, dar 
elva av deltagarna nAdde vardigheten av •>hern
gardsmii.stare•> och nio nAdde I-prisklas en. 

Ifraga om bedomningen av tavlingen tog man 
dessutom i beaktande forutom planteringen, 
snyggheten, omgiirdningen, plats for utevistelse, 
det allmanna intrycket och intresset for gArds
planens skot el, eller som helhet: en valbalanserad 
gardsplan ur synpunkten nytta och skonhet. Sam
tidigt verkstalldes i teclmet av jubileumsaret 
ocksa den tredje tavlingen i trafikplatsernas skick, 
dar som segrare i olika prisklasser placerade sig 
Tavastehus, Kankaanpaa och Korsholm. I all
manhet kunde man konstatera, att de senaste 
aren skett tamligen stora forbattringar i fraga 
om trafikplatsernas skick, isynnerhet vad angar 
deras yttre utseende, vantrummen och deras 
moblering, reklamernas och de olika upplys
ningarnas upphangning, utplacerandet av grona 
vaxter och planteringarnas skotsel. 

Arbetena pa iordningstallande av jarnvii.gs
personalens rekreationsort, grundad 1961 och 
belagen pa Sadanleukalu o i Suoniemi kommun, 
har fortsatt under berattelsearet. Dessutom har 
man utrett fragor rorande anskaffandet av tomter 
mm. dyl. for nya rekreationsomraden. 

Byggandet av socialutr-y-mmen 

Under det gangna Aret har man fast sarskild 
uppmarksamhet pa personalens socialvArdsut
rymmen och fAtt till stand markbara forbatt
ringar. Av de arbets- och socialvardsutrymmen 
som blivit fordiga kan namnas: Riihimaki depa, 
Kervo banavdelning, Nuppulinna centralplant
skola osv . Under byggnad ar dylika utrymmen i 
Seinajoki, Tammerfors och Idensalmi depa, Toi
jala stationsbyggnad, Pieksamaki forrAd, trycke
ridivisionen, l. elomrlidet osv. Dessutom harman 
gjort upp program for och planerat flere bety
dande arbets- och socialvardsbyggnader, vilkas 
byggande kommer att ske i den narmaste fram
tiden, sAsom t.ex. pa Riihimaki nya bangard, 
Helsingfors persontrafik vagnservice, Ylivieska 
depa, Bjorneborgs stationsomrade osv. Anpassan
det av arbets- och socialbyggnadernas byggnads
tidpunkt och utrymmenas riktiga uppmatning 
medfor stora svarigheter och fororsakar forse
ni.ngar, dA de hor till vidstracktare nybyggnads
projekt. SAlunda rna te man i manga fall placera 
och bygga enli.gt provisoriska losningar for en 
vis. tid. Under Ar 1962 anvandes for byggande 
och gnmdreparation av arbets- och socialut
rymmen och bostadsbyggnader sammanlagt 615 
milj .gmk reservationsanslag och 38 milj .gmk ur 
sysselsattningsanslag. Dessutom utfordes i ovan-



namnda utrymmen pa oli.ka delar av bannatet 
nodvandiga ar reparationer med underhalls
medeL 

Olycksfallssituationen vid statsjarnvagarna har 
nagot forbattrats i det man kan konstatera en 
liten minskning i antalet olycksfall (3.s %) samt 
i olyckfallsfrekven talet ( olycksfall per 1 000 
arbetare). Antalet olyck fall med dodlig utgAng 

1962 

Olycksfallens 
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ar 15, vilket med undantag for Ar 1961 har varit 
nastan konstant sedan Ar 1957. De fiesta av dessa 
olycksfall med dodlig utglmg har skett antiugen 
som dressinolyckor pa banan eller som tagover
kiirningar pa bangArdarna. 

Tabell over olycksfall som fororsakat forlust av 
minst fyra arbetsdagar: 

1961 1960 

Olycksfallens Olycksfallens 

au tal I titthet / dOda an tal I tathet I dilda an tal I tathet / dOda 

Jiirnva.gsstyrelsen ............... 35 -
Banavdelningen ... . .... . ....... 965 114 
Maskinavdelningen .............. 1 252 239 
Fiimidsavdelningen ............ 107 122 
'l'rafikavdelningen ... . .... .. .... 1422 111 
Banbyggnadsavdel. ............. 190 125 

Sammanlagt I 3 9721 

I alit skedde under bera.ttelsearet 3 972 olycks
fal l och 2 300 arbetare berordes av dem. 

Arbetssk ydd kommitteernas andel i verksam
heten for undvikande av olycksfall har varit 
anmarkningsvard. De fiesta kommitteerna har 
gjort ett gott arbete genom att ratta lokala brister 
som upptii.ckts och genom att avlagsna missfor
hallanden. I vissa fall har kommitteerna gjort 
forbattringsforslag till jii.mvagsstyrelsens olika 
avdelniugar eller till socialdivisionen, vilka a sin 
sida inom mojligheternas ram vidtagit atgii.rder 
for att reparera uppenbara brister. Mellan arbets
skyddskommitteerna anordnades under berat
tel earet verksamhetstii.vling i tre serier beroende 
pa storleken av arbets- eller trafi.kplatsens perso
naL Pa fiere trafikplatser har man i samband 
med kurser anordnacle av sektionerna, forelii.st 
om arbetsskyddsfrAgor samt fiirevisat filmer 
rorancle olycksfall . Kursernas program har aven 
upptagit praktisk unclervisning och ovniug pa 
bangfuclarna for att kur deltagarna skall kunna 
fiirdjupa sig i de riktiga och sakra te arbet ii.tten . 
Horande till upplysniugsverksamheten har man 
aven tryckt en serie om nio plakat med varnancle 
bilder rorancle jii.rnvii.gsarbetet, varfiir under 
berii.ttelseAret i anvii.ndning var sammanlagt 19 
olika varniugsplakat. Pa socialdivisionens forsorg 
har till trafik- och arbetsplatserna fortsii.ttningsvi 
sii.nts Tapatorjunta varniug bilder amt till 

- 19 - - 12 - 1 
6 1087 138 10 1049 144 8 
2 1201 235 3 1166 222 2 
1 132 129 - 142 135 -
6 1436 114 - 1 281 103 2 

- 255 146 1 328 142 2 

us ! 15 

arbetsskyddskommitteerna nii.mnda forenings tid
niug >>Varok eino>>. 

Den arbetsskydclskampanj som redan borjat 
ar 1961 i tecknet av jii.rnvagarnas jubileumsAr 
genomfordes programenligt under berii.ttels aret. 
En frAgesporttii.vling ii.mnad for alia jii.rnvii.gsrnii.n 
rorande arbetsskyddsfrAgor igang attes i Ybta
Matka tidningen, men man erholl mindre antal 
svar ii.n man vii.ntat sig. I samarbete med initiativ
kommitten ordnades en tavliug om arbetsskydd -
iuitiativ. Bland de insanda iuitiativen fauns 
mAnga ideer som var varda att forverkligas. I 
nii.mnda tii.vling utdelades vardefulla pris. 

Jii.rnvii.gspersonalens fritidssysselsattningsverk
samhet har tmder berattel eAret bedrivits i teck
net av jubileumsaret, vilket har fordrat ston·e 
anstraugningar an tidigare av de olika intresse
grupperna. Man effektiviserade betydligt ledandet 
och inovandet av programutovarna vid de talrika 
jubileumsfester de upptradde pa och delvis just 
darfor var sAngarnas och musikernas prestationer 
under jubileumsArets olika festtillfallen, ofta av 
hog kvalitet, vilket utan tvivel var egnat att fa 
till stand en intimare kontakt an forut mellan 
den stora allmii.nheten och jarnvagspersonalen 
och sAlunda okad goodwill for jarnvii.gen. 

Bland musi.kens utiivare var verksamheten 
under jubileumsaret ii.ven i andra avse nden liv
ligare an vanligt. SAlunda anordnades pA Vuokatti 
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utfardscentrum de tredj musik- och rekreations
dagarna, vilkas huvudmal var forberedandet av 
jarnvagsmannen V:te sang- och musikfest. Denna 
fest hol l den 3 november i Uleaborg och vid den 
upptradde 750 musikanter och sangare. Centralen 
for jarnvagsmannens intellektuella fritid ys el 
sattning (RRRK) och den till derma horand 
VR Taideliitto anordnad 12-23. 4 ji:i.rnvags
mannens VI internationella konstutstallning i 
Helsingfors. I utstallningen deltog 17 lander och 
483 malningar och grafiska arbet en utstii.lldes 
san1.t 42 skulpturer. YR Taideliitto fortsatte sin 
undervi sning inoru r·amen for klubbverksamheten 
och anordnade aven de edvanliga . tudie- och 
konstdagarna vilka holls i H elsingfors den 2- 4 
november . Aven pa andra hobbyonu·aden var 
verksamheten under berii.ttelsearct livlig. VR 
Kirjallinen Yhdistys ordnade litterara aftnar, VR 
valokuvau harrastajat deltog med framgang i en 
internation ell fototti.vling i Miinchen, jarnvi:i.gs
filatelist erna boll en frimark ut tallning i januari
februari och erholl vid en utstallning som anord
nat i Osterrik pris platser, VR radioamatoorit, 
VR nayttamoharrastajat och folkdanslagen ut
vidgade sin verksamhet, jarnvagsesperantisterna, 
deltog i en internationell esperantokongr ss i 
Budapest osv. Jarnvagsmiinnens Nykterhetsfor
bunds verksamhot gick i t ecknet av forbundets 
60-ars jubileum. Vid olika tillfallen stravade man 
for forbmrdets del att effektivisera arbetet for 
trafiksakerheten . Man konstaterade att forbun
fl ts m edlelllSantal oka~ med 700 p ersoner m1der 
berattelse.lret. 

Under aret anordnades pa t,raditionellt satt i 
olika delar av bannatet sammanlagt 23 kyrkl iga 
fe ter, vilka socialdivisionen anordnade tillsam
mans med Jarnviigsmannens Kristl iga Forening. 
RHHK och dess 1.mderlydande foreningar bevil
jades 4 365 000 gmk i understod amt 755 406 
gmk som semestenmderstod at jarnvagsman. 

Arbetet for utvecklandet av jarnvagsperso
nalen s sport- och idrottsverksamhet har utfort s 
av socialdivisionen i amarbete m ed VR Urheilu
toimikunta bestaende av 16 medlemmar. VRU:s 
11 kretsa1· och 46 onu·aden har svarat for den 
lokala idl·ottsutb.ildningen. Tnder beriittelsear t 
anordnacles pa olika orter sammanlagt 1 458 tav
lingar, i vilka deltog 17 423 tavla.nde. Statsjarn
vagarnas mii. terskapstavlingar anordnades i 15 
sportgrenar, i vilka deltog 574 tiivlande fran 37 
kretsgrupper. 4 091 ovnings-, radgivnings- och 
upplysningstillfiillen bolls m ed 30 112 deltagare. 
Kurs- och lagerverksamheten centraliserade. 
huvuclsakligast till utfardscentralerna i Vuokatti 
och Pyhiitunturi. D eltagarantalet var sammanlagt 
667 per ·oner i 20 olika la,ger av vilka sex anord
nade fOr jii.rnvagsmiinn n s barn. Med Vast
Tysklancl organi erades de;;sutom tmgdomsut
byte . 

VA.ra lag i tyngdlyftning, tennis, fotb ll och 
schack deltog i USI - Jarnvagsmannens intor
nationella sportfOrbunds europeiska master kaps
tavlingar. Pa den Skandinaviska jiirnvii.gssport
fronten fungerade Finland om vard for master
skapstavlingar i allmi:i.n idrott och i fotboll vilka 
organiserades inom ramen for jarnviigarnas 100-
ars jubileum i H elsingfors. Landskamp i ishockey 
Finland- v erige samt de ltagando i de nordiska 
landemas skid- och orienteringsmasterskapstav
lingar horde ock ·a till programmet for berattelse
aret. 

Utfardscentralerna i Vuokatti och Pyhiituntm·i 
har stabiliserat sitt rykte so m trivsamma och 
bilJiga semesterplatser. I Vuokatti hadE' man 
12 499 varddygn och Pyhiitunturi 3 895 samman
lagt 16 394 eller narmare 11 °~ mera an forega
ende ar. I den av Rautate iden rheilun Tuki 
saatio iigda semestergarden vid Riva del Sole 
semesterby i Italien tillbringade 134 jii.rnvagsman 
och de1·a familj em edlemmar in semester. Semes
terbyns verksamhet ha,r pa,gatt i tre ar. 

IX. OLYCKSHANDELSER 
Antalet trafikolyckor under ar 1962 och under personer framgar av foljande tabell: 

foregaende ar, samt antalet dodade och skadade 

1961 
1962 

Antal 
olyckor 

340 
364 

K olli-
sioner 

24 
25 

Overkorningar 

vid plan 
k orsning 

145 
150 

I pfL annan 
plats 

68 
61 

I 
Ursp, r-
ningar 

I 

45 
4 

Andra 
orsaker 

58 
80 

Diida 

103 
90 

kadade 

33 
29 
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X. DET EKONOMISKA LAGET 

tatsjarnviigarnas kapitalvarde. ( grnk) 

Enligt bokfot·ingen utgjorde ka.pita.lvardet a.v sta.tsjarnvagarna.s 
fardiga. ba.nor vid utglmgen a.v ar 1961 .......... . ......... . 92 806 453 458 

Under ar 1962 ha.r tillkommit: 
Vardet a.v nybyggna.der ... ..... . ......................... . 10 932 111 468 
Vardet a.v ny rullande materiel ..... . ..... . ............... . 7 085 207 431 
Vardet a.v nya. a.rbeLsma kiner (franrakna.t arbetsmaskinerna vid 

jarnvagsbyggnaderna samt bruksinventa.rierna) ........... . 1 097 386 500 19 114 705 399 

Ill 921 158 857 

Harifran avgar for 1\r 1962: 
Under aret har a.vskrivits: 

Pa vardet a.v fa.stigheter ........... . .............. ..... . 212 817 220 
>> a.rbetsmaskiner ........................... . 69 013 816 
» rullande materiel .. . ...... ................ . 32 184 167 

Under aret har amorterats: 
Pa vardet av fastigheter ........................... . ... . 878 608 900 

>> >> arbetsmaskiner ................ .. ......... . 308 982 000 
>> » rullande materiel ............. ..... ....... . 84 236 700 2 349 842 803 

Kapitalvardet av statsjarnviigarnas fiirdiga banor utgjorde salunda 
vid utgangen av av ar 1962 . . ............. . . . . . .......... . 109 571 316 054 

Hartill bor laggas de nya banbyggnadernas fastighetsvarde .... . 31 155 940 946 
Hela kapitalvardet utgjorde salunda vid utgAngen av ar 1962 1 ) 140 727 257 000 

A v de fiirdiga banornas kapitalviirde belOpte 
sig p fastigheter 64 160 310 167 mk, pa rullande 
materiel 41 050 591 484 mk och pa arbetsmaskiner 
4 360 414 403 mk eller procentuellt resp. 58.56, 
37.46 och 3.98. 

Statsjarnvagarnas inkornster ( grnk) 

Stat jarnvagarnas bruttoinkomster steg ar 1962 
till 38 926 116 825 gamla mark. FrAn detma 
umma bor avdraga utbetalningar till friimmande 

jiinwagar m .fl. samt rest itutioner till jarnvagens 
trafikanter sammanlagt 1 439 194 77 gmk, var
for for redogorelsearet aterstar som slutlig netto
vinst 37 486 912 948 gm.k. Da foregaende ars 
nettoinkomst teg till 35 686 032 634 gmk har 
inkomsterna okat med 1 800 889 314 gamla mark 
eller 5. o u %-

Pa olika huvudgrupper fordelar sig de slutliga 
inkomsterna under aren 1960- 1962 pa foljande 
satt: 

Inkomsternas art ar 1962 llr 1961 llr 1960 okning r 1962 
jiimfOrt med Ar 1961 

gmk I % gmk gmk gmk I 
Person trafikinko m ster 7 615 996 391 20.31 7 256117131 6 626 057 5 1 359 879 260 
Godstrafikinkomster ...... 26 286 140 538 70.12 24 818 011 251 23 171 952 669 1468129 2 7 
Ovriga trafikinkomster .... 625 319 0 8 1.67 646 367 621 539 548 261 -21048 533 
Telegrafinkomster ........ 970 672 0.02 1155 128 1404 058 - 1 4456 
Inkomst av automobiltrafi-

ken ................... 1) - - 9 9 467 008 -
Ersattning for postbeford-

ringen ..... .... ..... . . . 590 000 000 1.57 610 000 000 610 000 000 -20 000 000 
Diver e inkomster ........ , 1 242 315 943 3.31 1243 982 507 1 303 211366 - 1 666 564 
Ersattning for rabattrans-

porter ... . .. ... . . . ... . . 1126179 316 3.00 1110 398 996 1 214 011 249 15 780 320 

Summa! 37 486 921 948 1 100.00 J 35 686 032 634 1 34 4ii5 652 192 1 1 800 889 3141 
1) Hari ingar icke bruksinventarierna, vilkas viirde vid redogi.irelseii.rets slut utgjorde 1114 863 446 gmk 

% 

4.95 
5.91 

- 3.25 
-15.96 

-
- 3.27 
- 0.13 

1.42 

5.06 



66 

Statsjarnviigarnas utgifter (gmk} Utgiftersprocenten, dvs procentforhA.llandet 
mellan utgifter och ink.omster utgjorde ar 1962 
100.98, ar 1961 var den 100.61 och A.r 1960 98.oo. 

Utgifterna for statsjarnvagarnas forvaltning, 
underht\11 och trafikering u ppgick A.r 1962 till 
37 854 784 896 gmk. ForegA.ende A.rs utgifter var 
35 903 911 138 gmk varfOr utgifterna utvisade 
en okning med 1 950 873 758 gamla mark eller 
5o48 %· 

Jarnvagsstyrelsens utgifter utgjorde A.r 1962 
1 105 137 685 gm.k och linjeforvaltningens utgifter 
36 749 647 211 gmk eller i procent av utgifternas 
totalbelopp resp. 2.92 och 97.08 %· 

Jamforda med foregaende t\r ford lar sig utgif
terna pA. de olika momenten pt\ foljande satt: 

U tgiftens art 

J ~r"!viigsstyrelsen 
Avlonmgar . 0 0 0 0. 0 0 0 ... 0 0. 0. 0 0 •. 0. 0. 0 0. 0 0 0. 0 
Extra personalens arvoden . 0 .. 0 0 0 0 . . 0 . 0 0 .... 0 
Vikariatsarvoden .. 0 . 0 . o 0 ... 0 o 0 o 0 . 0 . o o 0 0 . 0 0 .. 
Resekostnader .. 0. 0 0 0 0 . 0 0 0. 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0. 0 0 . . 
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra 

pensioner 0. 0. 0. 0. 0 0 0 0. 0 .. 0 0 0 0 .. 0 0 0 0. 0 0 ... 
l'rkesundervlliningen 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 o. o• 
Generaldirektoreus dispositionsmedel 0 .. 0 0 0 0 0 0 • 
Viirme, lyse, vatten och renh;i.llning 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 
1Tyckllingskostnader 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o• 0 0 
Diverse utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trafikekonomiska forskningsanstalten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 

barnbidrags och folkpensionspremier 0 0 0 0 0 0 .. 

Summa 

J iirnviigens linjeforvaltning och driftutgifter 

Poe ! s o n a 1 u t g i f t e r 
Avlonmgar 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arvoden at extra personal och arbetskraft 0 0 0 . 
Vikariatsarvoden 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 
Tjiinstgoringspengar ersattning for overtids ar-

bete och sondagsarbete och premier for inbe
sparade fornodenheter och tagexpeditors extra-
arvoden 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 .. 0 0 0 o o o 0 0 0. 0 

Resekostnader, dagtraktamenten och ersattningar 
for flyttningskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ordinaria pensioner samt tidigare beviljade extra 
pensioner 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 

Under aret beviljade extra pensioner 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Statsjiirnviigarnas andel till familjepensionsfon-

den och begravningsunderstOd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 
S_kadestand for olycksfall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 
Ovriga vardutgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inventarier och driftmaterialier 
Driftinventarier deras tmderhall och inventering 
Bransle 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0. 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovriga driftmaterialier och diverse anskaffning 

Utgifter i gamla mark Okning eller rninskning 
(- ) d.r 1962 

d.r 1962 I Ar 1961 mk 

520 034 480 
251 434 249 

4 070 556 
18 856 487 

129 372 200 
16 635 570 

200 000 
14 971574 
3 000 000 

99 285 203 
8 294 520 

38 982 846 

1105137 685 

10 374 118 742 
3 018 897 821 

529168 866 

1802 368 091 

193189 539 

2 975 343 905 
4 456 733 

788 742 652 
217 617 451 
36 917 646 

205139 003 
3155 263 524 

763 300 752 

493 770 860 
208100 548 

3 387 611 
16 644 414 

118 490175 
13 811 708 

200 000 
12 377 459 

3 000 000 
85 894 541 

5 723 328 

31800 405 

993 201049 

9 899 738 347 
2 649 338 270 

544 486 927-

1 770 877 487 

180 230 653 

2 768 077 473 
3172 900 

721416 085 
180 906 750 

30 631 790 

26 263 620 
43 333 701 

682 945 
2 212 073 

10 882 025 
2 823 862 

2 594115 

13 390 662 
2 571192 

7 182 441 

111936 636 

474 380 395 
369 559 551 

15 318 061 

31490 604 

12 958 886 

207 266 432 
1283 833 

67 326 567 
36 710 701 

6 285 856 

123 712 984 81 426 019 
3 426 910 888 - 271 647 364 

742 059 116 21 241 636 

5.32 
20.82 
20.15 
13.29 

9.1 
20.u 

20o95 

15058 
44.92 

22058 

11.27 

4. 79 
13094 

-2.81 

1. 77 

7019 

7048 
40.46 

9o33 
20.29 
20.52 

65081 
-7.92 

2.86 



Utgiftens art U tgifter i gmk Okning eller minskning 

Bana och byggnader 
Underhii.ll av baua, ba:nomnide samt byggnader 
U uderhall av anlaggningar for elektrisk drift 

jamte ledningar for starkstrom, telegraf och 
telefon .................................. . 

Ror l ig materiel 
Underll 11 av rullande materiel, arbetsmaskiuer 

och maskinella anordningar ........... . ... . 
Ersattuing for begagnande av framma:nde rul-

land materiel ........................... . 

tlvriga sakutgifter 
Tryckningskostnader ...... .. ............... . 

kadeersattningar och brandskydd ...... . .... . 
Skatter ................ .. ...... . . . ........ . 
Diverse utgifter .. . ........... . .. . .. .. ...... . 
For oforutsedua behov, till jarnvagsstyrelsens 

forfogande ...................... ... ...... . 
Amorteringar o h avskrivningar ........... . 

Av staten i euenskap av arbetsgivare erlagda 
barubidrags- och foll"Pensionspremier . . . . .. . 

Innehavarnas av tjanst eller befattning pii. det 
forstorda omradet i norra Finland dagspen-
ningar ........ . ......................... . 

Rabatterna beviljade pa transportsavgifter .. . . 

A.r 1962 

3 908 599 225 

108 780 439 

4 422 735 959 

66 690122 

84 448 976 
56 477179 
28 580 699 
78 420 334 

4 525 684 
2 042 367 747 

721947 274 

-
1161 548 848 

(-) Ar 1962 

I a.r 1o61 gmk 

4 004 508 707 - 95 909 492 

92 712143 16 068 296 

3 964 793 278 457 942 681 

42 054 932 24 635190 

73 798 384 10 650 592 
82 084 898 - 25 607 719 
29198 540 617 841 
67 804 786 10 615 548 

997 751 3 527 933 
1 33 827 603 208 540144 

617 350 822 104 596 452 

6114104 - 6114104 
1 053 904 461 107 644 387 

Linjeforvaltningen sammanlagt 36 749 647 211 34 910 710 089 + 2 254151 703 
- 415 214 581 

+ 1 838 937 122 

Inalles 37 854 784 896 35 903 911138 + 1 950 873 758 

I % 

67 

-2.40 

17.33 

11.55 

5 .57 

14.43 
-31.20 
- 2.12 
15.65 

353.51 
11.37 

16.94 

- 100.00 
10.21 

5.26 
5.4 3 

Enligt statsjarnvii.garnas bokforing utvisade det 
ekonomiska resultatet av statsjarnvii.garnas drift 
under i\r 1962 en brist pa 367 . 9 milj. gmk. Da 
motsvarande re ultat for ar 1961 utvisade en 
brist pa 217. s rnilj. gmk, var 1962 i\rs ekonorniska 

resultat jarnfort med foregaende ar 149. 9 rnilj. 
gmk eller 68. % sii.mre. I exakta siffror framgar 
vii.xlingarna i ifragavarande ekonomiska resultat 
av foljande ammanstii.llning: 

/

Ar 1962 
mk 

I 
Ar 1961 
mk I :ning ll,r 1962 

1 

% 

Inkomster ................ . ......... . ...... . 
Utgifter . . ......... ... . ............ . . ...... . 
Overskott eller brist (-) . .. .... . ........... . 

37 486 921 948 35 686 032 634 1 800 889 314 
37 54 784 896 35 903 911138 1 950 873 758 
- 367 862 948 - 217 878 504 -149 984 444 

Helsingfors, jii.rnvii.gsstyrelsen den 30 december 1963. 

E RRKI A.A LTO 

5.05 
5.43 

68.82 

Arvi NikkiUi. 


