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YLEISKATSAUS 

1. Rautatiekuljetusten kysyntii. 

Vuoden 1961 lopulla alkanut taloudellinen 
taa.ntuma voimistui vuoden 1962 aikana. Tii.mii. 
nii.kyy selvii.sti rautatieliikenteen kysyntii.an vai
kuttavien tekijoiden kehityksestii.: kautta linjan 
on kasvuvauhti hidastunut, vain maa- ja vesi
rakennuksen volyymi kiiii.ntyi edellisen vuoden 
laskusta nousuun kenties tyypillisenii. heikohkon 

Tavarallikenne 

ta1ousvuoden merkkina tyottomyystoiden kas
vaessa. Rautateiden ka.upallisissa tava.raliiken
teen suoritteissa ei takaisku kuitenkaan ollut 
kovin merkittii.vii., silla tonnimaii.rii. aleni vain 
runsaa.n 1 %, mutts. tonnikilometrit ka.svoiva.t 
n. 4 %· Henkilokiikenne sen sijaa.n vii.heni sekii. 
matkoiltaa.n etta henkili:ikilometreiltii.ii.n. 

muutos % 
1962 1961/62 

milj. tonnia .... . .. .. .. . .. ... . . ........ . . . 

1961 

18.8 
4 719 

18.6 -1.1 
milj. tonnikm .... ... . . ................ . . 

henkilliliikenne 

milj. matkaa ... . ... ...... . .............. . 
milj. henkilokm .................. . .. . .... . 

38.9k 
2 540k 

4 910 + 4.0 

37.3 --4.1 
2 360 -7.1 

Tavaraliikenteen eri tavararyhmien kuormauk
set kehittyivii.t verraten epii.ta.saisesti. Eniten 
vii.heni kuten edellisenii.kin vuonna tuontita.va.
ralla kuor~attujen vaunujen luku, nimittii.in 
1i.i.hes 13 %· Maa.- ja kivilajeilla kuormattujen 

vaunujen 1uku vii.heni n; 6 % ja vientita.varalla 
kuormattujen 4 o/o . Elintarvikevaunujen vii.hen, 
nys oli 3. & o/o . Puutava.ran kuormaukset supis
tuivat vain n. 1 %, mutta a1aryhmistii. tukkien 
kuormaus supistui 10 %, paperipuiden kuormaus 

Tau1ukko l. Rautatiekuljetusten kysyntaan vaikuttavien ulkopuolisten tekijoiden kehitys v. 1958- 62 

I Yksikkli 11958 11959 11960 
1 

11962 Suorlte 11961 Muutos 
% 
1961/62 

1. Teollisuus, volyymi .. ... . ......... . .... 1954=100 113 123 140 154 162 + 5.2 
- kaivannais ••••••••• •• 0 • •• ••• • •••••• 135 151 163 182 187 + 2.7 
-tehdas •••••••• ••••••• • 0 •• • •• • • •••• 110 121 138 151 160 + 6.0 

2. Metsatalous ••• •••••••• •• • 0 • •••• • • •• • • 101 102 117 123 119 3.3 
3. Rakennustoiminta, volyymi ••••••• 0 •••• >) 114 119 123 134k 137 + 2.2 

- talonrakennus ••• 0 • •••• 0. 0 ••••• 0 • ••• * 100 105 123 143k 146 + 2.1 
- maa- ja vesirakennus •• 0 •••• 0 • •• •••• » 137 144 122 116k 119 + 2.6 

4. Reaalikansantuote ................. .. .. 109 116 126 135 139 + 3.0 
5. Tuonti, volyymi • ••• 0 • • •• • •• ••• • •••••• 110 132 165 177 186 + 5.1 
6. Vienti, volyymi .. .. · ............. . . .... 115 131 152 160 168 + 5.0 
7. Ammatt.moottoriajon.llikenne, volyymi .. 

- tavaraliikenne • ••••••••• 0. 0. 0 ••• •••• 110 125 134 139 139 
- henkiliillikenne • 0 ••• • •••• 0 •• •••••••• * 119 127 136 156 172 + 10.5 . 

8. Rekisteroityjen kuorma-, sailiii- ja paketti-
autojen 
- lukul)2) . .... ... .. . ....... . .. . . .. ... kpl 52 300 55 600 62300 72 000 79 200 + 10.0 
- kantavuustomritl)2) . . . ........ . .. ... tn 185 000 197 000 214000 228 000 241000 + 5.7 

9. Henkiliillikenne moottoriajoneuvoilla .... 106 hkm 6 700 7 400 8600 9 800 10 650 + 8.7 
k = korjattu luku 
1) kunakin vuonna kabden perattiiisen vuoden (vuoden Jopun tUanteen) kesldarvo 
1) numerosarja korjattu 
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kasvoi 11 %, rimojen ja hakkeiden vaheni 18 % 
ja halkojen kasvoi 13. 5 %-Lannoitteiden ja rehu
jen kuormauslisaantyi lahes 17 %· 

Henkiloliikenne kaantyi selvasti laskuun: mat
kojen vahennys oli 4 % ja henkilokilometrien 
7 %, kun edellisena vuonna matkat lisaantyivat 
yli 6 % ja h enkilokilometrit lahes 9 %· Moottori
ajoneuvoilla suoritettu h enkiloliikenne sen sijaan 

2. Kuljetuksct ja niiden hoito 

Rautatieliikenteen kehitysta v. 1958-62 esit
taa taulukko 2. Tavarajunaliikenteen hoidolle ei 
talvi 1961/62 tuottanut sanottavia vaikeuksia, 
koska lumentulo oli varsin kohtuullista ja talvi 
ankaruudeltaan muutenkin vain normaali. Radan 
runsaat kunnostamistyot aiheuttivat kuitenkin 

kasvoi edelleen joskin hieman hidastuneena, silla 
v. 1961 muutos oli + 14 % ja v. 1962 + 9 %· 
Myos ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen 
volyyn>i jatkoi h enkilokiikenteessa kasvuaan, 
tavaraliikenteen volyymin pysyessa v :n 1961 
tasolla. Koko yksityinen tavaraliikenne lienee sen 
sijaan edelleen lisaantynyt paatellee autokannan 
kasvusta ja yha parantuneesta tieverkosta. 

koko kesan paljon myohastymisia etenkin no
peimmille junille. Kouvolan-Luumaen kaksois
raiteen ja Luumaen-Lappeenrannan oikoradan 
valm.istuttua voitiin Kouvolan-Imatran ja 
Kouvolan-Vainikkalan tavarajunien aikatau
luja muuttaa joulukutm 1. paivasta. Vaikka kes-

Taulukko 2. Rautateiden kaupallinen liikenne v. 1958-62 

Suorite 1Yksikk6 11958 11959 11960 11961 11962 Muutos 
% 
1961/62 

TA VARALIIKENNE 

1. Kuljetettu tavaramaii.ra .... . .. ... 
2. Nettoliikenne .. . . . ............. .. 
3. Keskilruljetusmatka •• 0 0 •••• • • 0. 0. 

4. Vaunuylijaama keskim. paivaa kohti 
5. Tyhjana kulku .. .. .. ...... . .. . .. 
6. Volyymi-indeksi .... .. .. ..... ..... 

HENKILIJLIIKE INE 

1. Matkat . ... ...... . .. .. .... . . ... . 
2. Henkilokilometrit ...... ....... .. . 
3. Junakilometrit .... .. ............ . 

siitii. moottorikalustolla . .. ... .. .. . 
4. KayttOsuhde . . . ........... . .... . 
5. Volyymi-indeksi ... . . . ...... ..... . 
k = korjattu Juku 

1Q6tn 
1()6 ntkm 

km 
kpl 
% 

1959 = 100 

108 matkaa 
106 hkm 

10s junakm 
% 
% 

1959 = 100 

kikuljetusmatka kasvoi, vahenivat kuormaukset 
kuitenkin niin paljon, etta vaunuylijaamii. keski
maarin pii.ivaii. kohti kasvoi 255 vaunulla verrat
tuna edelliseen vuoteen. Koko tavaravaunusto 
nii.ytta.isi keskimaaraisen ylijaaman perusteella 
hyvin riittaneen jo vuosia, mutta samanaikai
sesti on esim. talviliikenteen aikana ollut 
kysytyimpien vaunutyyppien puutetta. Tavara
liikenteen junakilometreistii. oli dieselvedon osuus 
n. 35 % (edellisena vuonna n. 22 %). Vaihtotyo
aika supistui jalleen, sillii. se oli ratapihoilla ja 
jarjestelyjunissa yhteensa 2 563 tuntia arkipii.i
vassi.i., kun vastaava Juku v. 1961 oli 2 640 tuntia, 

16.1 
4 065 

258.3 
2 665 

28 
95 

29.9 
2120 

23.9 
54.7 
35.9 
95 

17.0 
4205 

253.3 
2 365 

28 
100 

31.3 
2 270 

25.4 
66.1 
36.9 

100 

19.0 
4 865 

260.2 
695 

28 
114 

36.6 
2 340 

26.4 
71.5 
36.3 

103 

I 18.8 
4 719 

255.3 
914 

30 
111 

38.9 
2 540k 

27.0 
75.2 
39.5 
109 

18.6 
4 910 

268.6 
1169 

31 
114 

k 37.3 
2 360 

27.5 
78.6 
39.3 

k 104 

- 1.1 
+ 4.0 
+ 5.2 
+ 27.9 
+ 3.3 
+ 2. 7 

4.1 
7.1 

+ 1.9 
+ 4.5 

0.5 
4.6 

joten vahennys on 2. o %· Olennaisia muutoksia 
vaihtotyohon ratapihoilla ei liene odotettavissa 
ennen kuin pi.i.ajarjestelypihat on saatu uusittua. 
Jarjestelyjunien matka-aikaa saataneen jonkin 
ven·an supistumaan, kun kertomusvuonna tila
tut 10 ratakuorma-autoa saadaan kayttoon. Ne 
tullaan sijoittamaan vahii.liikenteisille rataosille 
vaunujen kerailyyn ja jakeluun. Pi.i.ii.asiassa puu
tavaran terminaalikasittelyii. varten oli kertomus
vuonna kaytossa 16 palkkinosturia, joilla kuor
mattiin 18 417 vaunua eli 84 % enemmii.n kuin 
edelliseni.i. vuonna. Edelleen oli ki.i.ytossii. 12 
Demag-nosturia, joilla kuormattiin 11. 90 000 tn. 



Kertomusvuonna tilattiin lisai.i. 10 palkkinosturia 
ja 4 liikkuvaa nosturia. 

Kappaleta.varaa kuljetettiin kiitotavara.n mu
kaan luettuna 866 000 tn eli 6. 7 % vi.i.hemmi.i.n 
kuin v. 1961. Kii.sittelyvii.lineiti.i. oli vuoden 
lopussa: haarukkatrukkeja 187, haarukkavau
nuja 689, avolavoja 170 000 ja hii.kkilavoja 19 000. 
Asiakkaille oli nii.istii. vuokrattuna 100 500 avo
lavas. ja 3 000 hakkilavaa. 
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Rautateiden henkilokiikenne pysyi aikatau
luiltaan li.i.hes entisissi.i. puitteissa. Maininnan 
ansaitsee vain se, etta aikataulukaudella 129 
Helsingin -Moskovan vii.linen juna P9 oli 
Helsingin-Vainikkalan vi.i.lilli.i. samoin kuin junat 
P67 ja P68 Seinii.joen-Oulun vii.lilli.i. kulussa myos 
talviaikana. Junakilometrit jakautuivat eri veto
voimalajien kesken seuraavasti: 

ktito- ja pikajunat henkillljunat yhteensa 
10' jnnakm 

moottoriveturit ........... . .... 3 039 
moottorivaunut . ....... . .... . .. 1 443 
kiskoautot ..................... 
hoyryveturit ................... 2 544 

Yhteensa 7 026 

Hoyryveturien osuus on pienentynyt 24. s 
'}0 :sta v. 1961 21.4 "/o:iin v. 1962 ja kiskoautojen 
osuus noussut 56.5 %:sta v. 1961 57.9 % :iin 
"\". 1962. 

Rautateiden autoliikenteessa kuljetetun tava
ran mii.arii. pysyi lahes samana kuin kahtena edel
lisena vuonna. Tavara- ja jakelulinjojen suhteen 
ei tapahtunut muutoksia. Sen sijaan keskitetylle 
kotiinkuljetukselle avattujen liikennepaikkojen 
luku vii.heni l. 5. 1962 tapahtuneen tariffinkoro
tuksen yhteydessa siten, etta erii.at keskusasemien 
li.i.helli.i. sijaitsevat liikennepaikat siirrettiin ns. 
jatkokuljetuslisii.n alaiseksi tulleiden linja-asemien 
joukkoon. Muutos oli ti.i.ten vain rahdinlaskua 
koskeva, tavaroiden kotiinkuljetus hoidetaan 
kuten ennenkin. Henkiloliikenteessi.i. avattiin 
kaksi uutta linjaa, nimitti.i.in Toijalan asema
Vahittaiskaupan Teollisuus Oy:n tehdasalue 12. 7. 
1962 ja Vilppula-Kolho-Haapamii.ki 19. 9. 
1962. Vuoden lopussa oli tavaralinjoja 18 ja niiden 
yhteispituu 2 044 km, jakelulinjoja 49 ja niiden 
yhteispituus 3 220 km sekii. kotiinkuljetus jii.r
jestetty 60 liikennepaikalla. Henkilolinjoja oli 
13 ja niiden yhteispituus 428 km. Matkustajien 
mii.i.i.rii. lisii.ii.ntyi n. 6 % edellisestii. vuodesta. 

3. Teknilliset tuotantoviHineet ja varastot 

Uusista radoista avattiin 15. 9. liikenteelle 
Luumaen-Lappeenrannan 27 km:n mittainen 
oikorata. Toitii. jatkettiin Kaulirannan-Kolarin, 
Koveron-Herajarven ja Tampereen-Parkanon 
-Seinii.j oen radoilla sekii. J yvii.sky lan-Suolahden 
radan muutostyomaalla. Parikkalan-Onkamon 
radan rakentaminen aloitettiin 17. l. Valtio-

% 10' junakm % 10' junakm % 

43.3 190 0. 0 3 229 11.7 
20.5 1 028 5.0 2 471 9.0 

15 909 77.7 15 909 57.0 
36.2 3 349 16.4 5 893 21.' 

100 20 476 100 27 502 100 

neuvosto vahvisti 8. 11. Jamsii.nkosken
Jyvi.i.skylii.n radan suunnan; radan rakentami
sesta oli 13. l. 1961 sii.ii.detty laki. 

Eri puolilla rataverkkoa jatkettiin kiskojen 
vaihtoa raskaisiin eli 54 kg:n kiskoihin yhteensa 
337 raidekilometrin matkalla. Uusia 43 kg:n 
kiskoja vaihdettiin va.nhojen kiskojen tilalle 33 
raidekilometrilli.i.. Vanhoja 30 tai 43 kg:n kiskoja 
na.ulattiin rataan kevyempien kiskojen tilalle 44 
ra.idekilometrilla. Kiskonkatkeamia. tai -murtumia 
sattui 1 603, joka on va.jaat 4 % vi.i.hemmi.i.n kuin 
edellisenii. vuonna. 

Sepelointii.i. suot·itettiin tii.yteen va.hvuuteen 
mm. Riihimii.en-Kouvolan, Kouvola.n-Luu
maen, Peipohjan-Porin ja Jyvii.skylii.n-Aii.ne
kosken vii.lillii. sekii. vajaaseen vahvuuteen 
'l'urun-Toijalan, Joensuun-Va.rka.uden ja 
Oulun-Haukiputaan vii.lilla. Sepeli:iidyn paarai
teen pituus lisB.ii.ntyi 226 km:lla. Sepeliii. kaytet
tiin 501 500 m 3 (v. 1961 747 000 m 3 ). Vuoden 
lopussa oli sepeloityii. ra.taa kaikkiaan 1 658 km 
eli 29. o % pii.ii.raidepituudesta.. Vastaavat luvut 
v. 1961 oliva.t 1 432 km ja 25.4 %-

Kertomusvuonna va.lmistui ja ava.ttiin I. 12. 
liikenteelle kaksiraiteinen rata Kouvolan
Kaipiaisten ja Kaitjarven-Luumi:i.en valilla eli 
yhteensi.i. 4 7 km:n matkalla. 

Ra.tapiha.tOistii. mainittakoon suurehkot muu
tos- ja perusparannustyot Porin ja Ylivieskan 
ratapihoilla. Muina tyokohteina oliva.t mm. 
Leppavaaran, Hameenlinnan, Uudenkylii.n, Kou
volan, Pieksamii.en, Varpasen, Aii.nekosken, Pii.n
naisten, Tuomiojan ja. Kemin ratapihat. Valon
heitinmastoja pystytettiin lisaii. 13 kpl, joten 
niiden luku vuoden lopussa oli 155. 
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Radan oikaisuista valmistui kolme Tampereen 
-Porin radalla, yhteispituudeltaan 4.1 km, ja 
Sa von radalla kaksi, yhteispituudeltaan 6. 2 km. 
Perusparannustoita suoritettiin Joensuun
Rauhamaen valilla, jossa kaytettiin raidesoraa 
102 500 m3, ja Mikkelin-Pieksamaen valilla, 
jossa kaytettiin raidesoraa 174 000 m 3 ja jossa 
poistettiin 50 km:n matkalta ratapenkereesta 
veden lapaisyii. ehkaissyt turvekerros. Betonisia 
ratapolkkyja koskeva kokeilu aloitettiin Riihi
maen- Lahden va.lilla, jossa 650 m:n matkalle 
asennettiin ruotsalaista, ranskalaista, saksalaista 
ja hollantilaista mallia olevia betonipolkkyja, 
kutakin 200 kpl. 

Huonerakennuksista oli huomattavin Toijalan 
asema- ja postitalo, joka vuoden loppuun men
nessa oli saatu sisatyovaiheeseen. 

Turvalaitetoista on tarkeimpana mainittava 
Pieksamaen-Mikkelin rataosan kauko-ohjauksen 
valmistuminen ja kaytantoonotto 16. 4. Release
tinlaitteita valmistui 11, nimittain Keravalle, 

hoyryveturit ...... . ..... ....... ...... . 
dieselveturit . . ....... . .............. . 
mootorivaunut 
kiskoautot 

k = korjattu Juku 

yhteensa 

Henkiloliikenteen vaunuston uudishankinnat 
olivat vahaisia ja nekin kaikki kiskoautokalustoa: 
matkustaja- ja konduktooriosastoisia sarjaa 
EFiab 5 kpl, 2. lk:n matkustajavaunuja sarjaa 
Eiab 8 kpl ja matkatavaravaunuja sarjaa Geoab 

Kaupallisen liikenteen vaunut ........... . 
virkatarvevaunut • 0 . 0 •• 0 •••••••••• • •••• 0 

yhteensa 

Lamminvaunuja sarjaa Ggk valmistui 53 kpl, 
sailiovaunuja sarjaa Sf 2 kpl, yleisavovaunuja 
sarjaa Hk 817 kpl, yleisavovaunuja sarjaa Hkk 
126 kpl, yleisavovaunuja sarjaa Ob 79 kpl, mal
minkuljetusvaunuja sarjaa Ome 30 kpl seka yksi 
170 tn:n kantoinen muuntajankuljetusvaunu 
sarjaa Osf. Yksityisia tavaravaunuja valmistui 
36 kpl. 

Hyvinkaalle, Leppakoskelle, Saaksjarvelle, Ota
vaan, Hietaseen, Mynttilaii.n, Varpaseen, Kin
niin, Hillosensalmelle ja Kirjokiveen. Linja
suojastustoita suoritettiin Toijalan-Tampereen 
vii.lilla.. Viestiyhteyksia kehitettiin, joskin vuoden 
lopussa kantoaaltojarjestelmien maarii oli sama 
kuin edellisenkin vuoden lopussa: viisi 12-kana
vaista, kymmenen 3-kanavai ta ja seitseman
toista 1-kanavaista. Kantoaaltoyhteyksien yhteis
pituus oli vuoden paattyessa 15 572 km. Selek
toripuhelinjohtojen yhteispituus oli 5 323 km ja 
liityntojen luku 1 006 (edellisen vuoden !opus a 
5 020 km ja 918 liityntaa). 

Kertomusvuoden merkittavin tapaus oli lupa 
saada aloittaa rautatielaitoksen sahkoistaminen. 
silla 7. 11. 1962 pitamii.ssaan neuvottelussa valtio
neuvosto asettui puoltamaan rautateiden sah
koistamista. 

Vetovoiman maara vuoden lopussa ja muutok
set olivat: 

1961 
kpl 

658 
153k 
23 

189 

1 023 

1962 
kpl 

639 
179 

23 
208 

1 049 

lisiLys tai 
viihennys 
kpl 

- 19 
+ 26 

+ 19 

+ 26 

5 kpl. Kaupallisen henkiloliikenteen vaunuja oli 
vuoden lopussa 1 313 kpl ja nii sa yhteensa 
66 477 paikkaa (v:n 1961 lopussa 1 320 vaunua 
ja 66 594 paikkaa). 

Tavaravaunuston maarii. oli vuoden lopussa: 

umpi- avo· siiilio-
vaunuja vaunuja vaunuja rhteensiL 

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

9 893 17 001 440 2i 334 

Varastojen keskimii.ii.rainen arvo oli 8. g mrd. 
vmk eli I. 6 vmk suurempi kuin v. 1961. Tii.hii.n 
summaan sisaltyvan polttoaine- ja puutavara
varaston keskimaarii.inen arvo oli 2. o mrd. vmk 
eli 0. s mrd. vmk pienempi kuin edellisenii. vuonna. 
Hankinnat varastoihin olivat 19.9 mrd. vmk eli 
3.1 mrd. vmk suuremmat kuin v. 1961. 



-!. Talou ja to,riffit 

Kayttomenojen markkamaiiri:i.inen kasvu oli 
5 . 1 ~0 , kun poistot jatetaan huomioon ottamatta. 
Tiista oli hintatason muutosta + 2. s 0

0 , joten 
loppu oli volyymin muuto ta. Poistot mukaan 
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laskien menojen lisiiys oli 1 951 milj. vmk eli 
5. 4 %- Kun tulot ka voivat 1 801 milj. vm.k eli 
5. o %, oli seurauksena 368 milj. vmk:n alijaama 
(v:n 1961 alijaiima oli 218 milj. vmk). Rautateiden 
talouden kehitysta esittavat taulukot 3 ja 4. 

Taulukko 3. Rautateiden kiiyttomenojen 1 ) hintaindeksit v. 1958- 62 (1954 = 100) 

Hintalndeksi 
1 195 1 1959 1 1960 

Henkilomenot ....... . ... ...... ................... 142 147 154 
Vetovoiman polttoaineet 2) •••..•••••.••••..••.•..•• 111 90 90 
Radan, rakennu ten ja laitteiden kunnossapito • 0 •••• 121 124 131 
Kuljetuskaluston ja tyokoneiden kunnos apito ....... 121 126 131 

1 1961 

I 166 
91 

138 
137 

1962 

173 
86 

143 
141 

)luutos 
% 
1961/62 

+ 4.2 
-5.5 
+ 3.6 
+ 2.9 

I Sekalaiset menot ..... . .......... . .. ..... .... .. .... I 120 121 121 122 122 -
Yleinen kiiyttomenoindeksi ........ .. ... ........... 130 131 135 144 148 + 2.8 

1 ) Ei sisii!Hl poistoja 
') Veturien ja moottorivaunujen polttoaineet 
') Sisiiltiiil mm. autojen polttoaineet, mutta ci v. 1959-62 kliyttomenoillin kirjattujn rabtinlennuksia 

Taulukko 4. Rautateiden kirjanpidon mukais t kayttOmenot, tulot ja vuositulos v. 1958-62 miljoonaa 
vanhaa markkaa 

Era 1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 1 1962 

Henkilomenot ••• • ••••••••••••••• 0 0 •• 0 • • ••• 0 •••••• 16 949 17 605 18 567 20 258 21643 
Vetovoima.n polttoaineet 1) ......................... 3 807 3148 3 238 2 998 2 644 
Radan, rakennusten ja laitteiden kunnossapito ...... 3 047 3 367 3 530 3 857 3 518 
Kuljetuskalnston ja tyokoneiden knnnossapito ... ... . 3 244 3 322 3 714 3 965 4 423 
Sekalaiset menot 2) ••••••..••••.•••••••••••••••••.• 1664 2 510 3119 2 992 3 5 5 
Kirjanpidon mukai et poistot .... .... . ............. 1143 1323 1602 1834 2 042 

Kiiyttomenot ybteen ii I 29 854 31275 33 770 35 904 37 855 

Tulot ............................................ I 29 624 30 8 5 34456 35 686 37 487 

1 ) Veturien ja moottorivaunujen polttoaineet 
') isiiltiia mm . autojen polttoaineet 

Henkilomenojen kasvu oli 1 385 rnilj. vmk. 
Tiista oli palkkojen, erinaisten korvausten ja 
li apalkkioiden korotuksia n . 2/3 ja loput henkilO
kunnan lisayksen aiheuttamaa. Erittain huomat
tava oli vetovoiman polttoainemenojen vahennys, 
nirnittiiin ll. s %· Kun hinnat la kivat 5. 5 %, 
oli maarallinenkin vahennys yli 6 %· Radan, 
rakennu ten ja laitteiden kunno sapitoon kay
tettiin 8. s % vahemman varoja kuin edellisena 
vuonna huolimatta siita, etta hinnat nousivat 3. 6 

%· Sen sijaan kuljetuskaluston ja tyokoneiden 
kunnossapitoon kaytettiin 11. 6 % vahemman 
kuin vuosi sitten. Kun ta ta oli hintatason nousua 

2 1251-64 

-230 - 390 + 686 -218 -368 

vain 2. 9 % oli maarallinen kasvu lahes 9 %- Nain 
suuret kunnos apitomenojen heilahtelut selitty
vat paaosiltaan silla, etta teknillisten tuotanto
valineiden kunnossapitomenoja ei ole kytketty 
niinkaan todelliseen tarpeeseen vaan ne riippuvat 
siita, rniten paljon tahan tarkoitukseen myonne
taan miiararahoja. Kokonaismenojen (ilman pois
toja) lisayksesta ( + 5.1 %) aiheutti hintatason 
nousu run aati puolet ja miiiirallinen ka vu loput. 

Kaupallisen henkiloliikenteen tulot ka voivat 
4. 9 %- Volyymi laski kuitenkin 4. 6 %, joten 
hintataso nousi 10. o o/o .Henkiloliikenteen tarif
feja korotettiin 1. 5. 1962 keskimaarin 12.5 %, 
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joten koko vuoden tariffitaso oli 8 . s % korkeampi 
kuin v. 1961. Tariffitason ja hintatason nousun 
ero johtuu eraiden alennuslippujen alennuksen 
pienentamisestii.. Tavaraliikenteen tulojen lisays 
rahtialennusten kasvu huomioon ottaen oli 5. 3 %· 
Volyymi kasvoi 2. 7 %, joten hintatason muutos 
oli 2. 5 %. Tariffitason muutos 1961/62 oli + 2. 2 

%- Tama johtui siitii., etta kappaletavaran rah
teja korotettiin l. 5. 1962 n. 12. 5 %. Samalla 
otettiin kii.ytant66n uusi ns. jatkokuljetuslisa ja 
muutettiin kookkaan tavaran rahditus tilavuus
rahditukseksi. Koko kappaletavaraliikenteen rah
tien keskimaarainen korotus oli taten n. 18 %· 

Rautateillii. ei vie1a kertomusvuonna sanotta
vasti tuntunut valtiontalouden heikkenemisen 
vaikutus, silla rom. investoinnit valmiilla radoilla 
kasvoivat 2. 7 mrd. vmk:lla . Vuoden 1962 puo
lella kavi kuitenkin ilmeiseksi, etta jo lahitule
vaisuudessa saattavat myonnettavii.t maara
rahat supistua. Nii.in ollen voi n . 5 vuotta sitten 
alkanut varsin lupaava kehitys rautatielaitoksen 
modernisoimiseksi joutua vaaranalaiseksi. Rau
tateiden talouden ja suorituskyvyn kanna1ta 
tamii. olisi erittain haitallista. Tii.sta syysta kas
vaisi joustavamman tariffipolitiikan merkitys 
entisestii.ii.nkin. Jo v. 1958 asetetun tariffitoimi-

kunnan tyon valmistuminen vuosien 1962 ja 
1963 vaihteessa osuneekin varsin soveliaaseen 
ajankohtaan. Kertomusvuonna esiintyi jo merk
kejii. siitii., mihin suuntaan kehitys oli menossa: 
rautatiet saivat hoitaakseen erii.ita uusia rauta
teille erityisen sopivia joukkotavaraerien kausi-
1uonteisia kuljetuksia, joiden subteen voitiin 
tehda erikoissopimuksia ja saada seka rautateiden 
kustannukset etta rahdit varsin kohtuullisik i. 
Tii.han saakka on kuitenkin oltu sidottuja toi
saalta asiakaskohtaisiin sopimuksiin ja toisaalta 
siihen, etta yleisen liiketaloudellisesti perustellun 
rahtihyvityksen enimmaismii.ara on asetuksessa 
vahvistettu ja lisii.ksi sitii. on ollut sovellettava 
vain jollain tietylla rataosalla. Tariffitoimikunnan 
hahmotte1ema suositus merkitsee rautatielaitok
selle tassii. suhteessa vapaampia kii.siii. kuten 
terveet 1iikeperiaatteet edellyttavat. Nain pii.iis
taan suurehkojen kuljetuserien subteen erikois
jii.rjestelyihin ja tii.tii. kautta kayttamaan tahii.n
astista paremmin hyvaksi eri rataosien ja etenkin 
kuljetuskaluston koko kapasiteettia. Tii.llaisissa 
tapauksissa yksikkokustannukset alenevat o1en
naisesti, mika seikka osa1taan kornpensoi 1aitok
sen rnenopuo1en jatkuvaa nousua. 

I. YLEINEN HALLINTO 

H a 1 1 i n n o 11 in en j a k o. Kulkulaitosten 
ja yleisten Widen ministerion e1okuun 20 paivana 
1962 tekemii.n pii.ii.toksen mukaisesti 1iitettiin 
Luumaen-Lappeenrannan rautatierakennuksen 
27.3 km:n pituinen rataosa Luumaki- Lappeen
ranta valmiisiin ratoihin ja avattiin tavaraliiken
teelle rautatiehallituksen maaraii.massa 1aajuu
dessa syyskuun 15 paivasta lukien. Hallinnolli
sessa ja tilastollisessa suhteessa rataosa kuuluu 
Lappeenrannan liikennea1ueeseen, 1. talousjak
soon, 9. ratajaksoon, 7. konejaksoon, 1. varasto
jaksoon ja 7. liikennejaksoon. 

Hallintoasetuksen rnuuttami
n en. Joulukuun 30 paivii.na 1961 annetulla 
lailla perustettiin valtionrautateiden keskus
hallintoon toimistopaallikon ja toimistosihteerin 
virat seka linjahallintoon huoltomiehen toimi ja 
teknikon virka. Naiden virkojen ja toimien perus
taminen seka patevyysvaatimusten ja nimittamis
jarjestyksen vahvistaminen aiheutti vastaavat 
rnuutokset valtionrautateiden hallinnosta annet
tuun asetukseen, minka johdo ta huhtikuun 13 

paivana 1962 annetulla asetuksella rnuutettiin 
mainitun asetuksen 15 §:n 1 momentin 2 kohta, 
46 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 48 §:n 
2 momentin 1 ja 2 kohta, 49 §:n 11 momentti, 
55 §:n 1 mornentti ja 56 §. 

Rautatiehallinnon tyojarjes
:t y k s e e n ei kertomusvuoden aikana tehty 
muutoksia. 

T y 6 a i k a. Valtioneuvoston annettua val
tiovarainmini terion esittelysta 12 paivana heinii
kuuta 1962 miiaraykset niiden valtion virka
miesten, joihin on sovellettava tyoaikalakia, 
yotyon aikahyvityksesta, paatti rautatiehallitus 
kaytyaan asian johdosta neuvotteluoikeuslain 
mukaiset neuvottelut sen kanssa neuvottelu
oikeuden omaavien rautateiden henkil6kunta
jarjest6jen kanssa, etta edella mainittujen maa
raysten mukainen yotyon aikahyvitykseen siir
tyminen toteutetaan valtionrautateilla syyskuun 
15 paiviista alkaen. 



0 pet us to i men o h j e sa ant o. Loka
kuun 23 paivana 1962 rautatiehallitus muutti 
opetustoimen ohjesaannon 45 §:n 6 lisamaarayk-
en a) kohdan viimeisen kappaleen jab) kohdan. 

Muutokset koskivat rata-auton ja liikkuvan 
tyokoneen kuljettajan patevyysvaatimuksia. Sa
mana paivana lisattiin mainittuun ohjesaantoon 
talli- ja huoltomiesten patevyystutkintoja kos
kevat maaraykset (59 §:n c kohta, 63 a §, 63 b § ja 
71 a §). 

T u t kim us a pur aha t. Valtionrauta-
teiden 100-vuotisjuhlien yhteydessa rautatie
hallitukselle tehdyista lahjoituksista julistettiin 
haettaviksi seuraavat apurahat: Rautatiekirja
kauppa Oy:n lahjoituk esta 50 000 vmk lehti
kuljetuksia koskevan tutkimuksen suorittamista 
varten, Rikkihappo Oy:n lahjoitus 100 000 vmk 
tavaran kasittelyn, kuljetuksen ja siihen liittyvan 
jakelun seka kerailyn kehittamista tarkoittavan 
tutkimuksen suorittamista varten, Osuustukku
kaupan lahjoitu 100 000 vmk kappaletavaran 
kasittelya, kuljetusta ja jakelua tarkoittavan 
tutkimuksen suorittamista varten, Matkaravinto 
Oy:n lahjoitus 100 000 vmk matkustavan ylei
sop. viihtyisyyden lisaamista edi tavan tutkimuk
sen suorittamista varten, Oy A ea Ab:n lahjoitus 
100 000 vmk rautatietekniikan opintojen tai 
tutkimuksen suorittamista varten, Paraisten 
Kalkkivuori Oy:n lahjoitus 100 000 vmk rauta
tievirkamiesten ammattitaidollisten opintojen tai 
kuljetusteknillisen tutkimuksen suorittamista 
varten, seka Suomen Matkatoimisto Oy:n lah
joitus 10 000 vmk matkailun edistamista tarkoit
tavan tutkimuksen suorittamista varten. 

K a y t t o k o m i t e a t. eka jaksonkaytto
komiteain etta keskuskayttokomitean toiminta 
jatkui kertomusvuonna edellisten vuosien tapaan 
vuoden 1961 alusta voimaan tulleen sopimuksen 
mukaisesti. 

L e h tip a 1 vel u. Valtionrautateiden 100-
vuotisjuhlien ansiosta muodostui vuosi 1962 lehti
palvelun tyoskentelylle normaalista poikkeavaksi. 
Tiedotustoiminnan paapaino ohjattiin talloin 
laitoksen historiaan ja sits. kautta aiheisiin, jotka 
valaisevat rautateiden merkitysta nykypaivan 
yhteiskunnalle. Taman lisaksi tiedotustoiminnan 
avulla pyrittiin tukemaan sellaisia toimia, joiden 
ansiosta rautateiden henkilOkunta ja sen har
rastukset tulevat yleisen mielenkiinnon koh
teiksi. 
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Tarkeinta osaa juhlavuoden tiedotustoimin
nassa nayttelivat erilaiset artikkelit, joita lehti
palvelussa kirjoitettiin kymmenia. Useille leh
dille samanlaisina jaettujen kiertoartikkelien 
lisaksi laadittiin pyynnosta suuri joukko kir
joituksia tiettyihin julkaisuihin. Koska lehti
palvelussa oli aineiston kokoaminen aloitettu var
sin hyvissa ajoin, kyettiin kaikkia sen toimialaan 
kuuluvia asiakkaita auttamaan heidan yksilolli
sissakin toivomuksissaan. Juhlan kunniaksi jul
kaistiin laaja >>Yhta matkaa»-lehden juhla
numero, joka sisalsi runsaasti rautatiehistorial
lista aineistoa. 

Kaikista juhlavuoden tapahtumista lahetet
tiin normaaliin tapaan selostukset ja valokuvat 
julkiselle sanalle ja tarkeimpiin tilaisuuksiin kut
suttiin lehdiston edustajat mukaan. Tammikuun 
alussa jarjestettiin rautatiehallituksessa suuri 
tiedotustilaisuus, jossa julkiselle sanalle selos
tettiin juhlavuoden ohjelma ja neuvoteltiin 
heidan kanssaan eraista jiirjestelyasioista. 

Radio ja televisio kiinnittivat vuoden aikana 
rautateihin suurta huomiota. Niinpa Suomen 
Televisiossa esitettiin 31. 1. 40 min dokumentti
ohjelma rautateista. Yleisradio lahetti vuoden 
aikana useita pitkahkoja selo tuksia seka rauta
teiden historiasta etta nykypaivasta, eras ajan
vieteohjelma oli kokonaan varattu rautatie
aiheelle ja kouluradio omisti laitokselle huomiota 
seka suomen- etta ruotsinkielisessa ohjelmassaan. 
Tesvisio puolestaan sijoitti ohjelmaansa puolen 
tunnin pituisen rautatieaiheisen lahetyksen. Kaik
kiaan oli 1 00-vuotisjuhliin liittyvia lahetyksia 
radiossa 16, Suomen Televisiossa viisi ja Tesvisi
ossa yksi; kaikkien vuoden 1962 lahetysten luku
maara oli radio sa 31, Suomen Televisiossa yh
deksan ja Tesvisiossa yksi. Lahetysten yhteen
laskettu aika on useita ttmteja. 

Lehtipalvelun henkilokunta osallistui tiiviisti 
seka radio - etta tv-ohjelmien laadintaan. Suomen 
Television pitkan dokumenttiohjelman toinen 
produsentti oli tiedotuspaallikko. 

Lukuisille ulkolaisille ammatti- ja yleisjul
kaisuille lahetettiin seka rautateita etta maa
tamme laajemmalti tunnetuksi tekeviUi. aineistoa, 
joka sekin saavutti hyvan menekin. 

Rautateihin liittyvaa tiedotusaineistoa oli juh
lavuoden aikana helppo levittaa eri massatiedo
tusvalineille, silla laitoksen valtakunnallisen luon
teen ansiosta sen kysynta oli suuri. Niinpa voi
tiinkin todeta, etta kiertoartikkelien ja uutisten 
levikki kohosi poikkeuksellisen suureksi. Vuoden 
tiedotustoiminnalle asetetut tavoitteet voitiin 
siten suurin piirtein saavuttaa. 
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R a u t a t i e s u o j e 1 u. Eduskunnan myon
nettya ker:tomusvuodelle maariiraboja raken
teellista rautatiesuojelua seka su ojeluviiJineistoa 
ja -kalustoa varten piHistiin naita rautatiesuojelu
muotoja varsinaisesti toteuttamaan. Viime sodan 
aikaisia vaestonsuoj ia ryhdyttiin h.·unnostamaan 
nykyisia vaatimuksia vastaaviksi. Myos joitakin 
uu ia suoj ia on rakenteilla. Niin. ikiii:in on bankittu 
sopivaa suoj eluvalineistoa. uojelukobteiksi maa
riityilla paikkakunnilla sijaitsevien rautatie uo
jeluosion samoin kuin suojelujaksojen su ojelu
suunnitelmat on laadittu ja labetetty rauta
tiesuojelupaallikolle hyvaksyttavaksi. 

Rautatiesuojelun johtohenkiloston koulutusta 
on jatk ttu . Kertomusvuoden aikana jarjestettiin 
rautatie uoj elun laakintapalvelun jobtohenkilo i
den kur si (21 oppilasta) seka rautatiesuojelu
johtajakurssi IV (26 oppilasta) . Lisaksi osallis
tuivat rautatiehallituksen su ojeluohjaajat vss
kouluttajalrorssille . 

To i m i k u n na t . Vuoden 1962 aikana rau
tatiehallitus a etti toimikunnat 
- kasittelemiian ja suunnittelemaan yhdessa 

H elsingin kaupung in ja yksityisten liikenteen 
harjoittajien kanssa yhteistyon jarjestamista 
H els ingin jullri e sa liikentee sa seka jatku
vasti ka ittelemiian yhteistoimintaan liittyvia 
kysymyksia; 

- valvomaan Toijalan asema- ja p stitalon 
rakennustyota; 

- selvittamiiiin miten valtionrautateiden liittyva 
auto1iikenne olisi tarkoituks nmukai emmin 
jarjestettava; 

- tarkistamaan liikennesiiantotoimiktmnan laati
man ebdotuksen uucleksi liikennesiHinnoksi 
huomioon ottaen siita hankitut lausunnot; 

- t utkimaan vaunuj en kytkemista toisiinsa kos
ken en suunnittehtkilpailun kilpailuehclotuksia 
ja laatimaan esityksen niiclen palkitsemiseksi; 

- laatimaan ehdotuksen uu iksi maiiriiyksiksi, 
jotka k oskevat tyoaikaa saannollisessa tyos a . 
milloin ei noudateta tyoaikalakia eika vir:a . 
toj n tyoajasta annettua asetusta ja tekemiian 
asia ta esityksen rautatiehallitukselle; 

- yhdessa tie- ja vesir:akennushallituksen edus
taj ien kanssa kiisittelemaan rautatieh allituk
en ja ti - ja vesir:akennushallituksen yhteisten 

rautatie- j a maantiesiltojen eka yli- ja ali
kulkusiltojen kuru10ssapitoa ja hoitoa; 

- neuvottelemaan Porin vanhan a ema-alueen 
luovuttamisesta K skusosuusliike Hankkijalle . 

K ertomusvuonna kasiteltyjen asioiden luku
maara ilmenee alla olevasta tauluko ta, johon 
vertailun vuoksi on otettu myos ed ellisen vuoden 
vastaavat luvut. 

Rautatiehallituksessa v. 1962 kasi teltyfen asiain lukumaara 

Osasto, joka. on esitellyt asian Yleisistunto Osastoistunto Eslttely piiii· tai Esittely Yhteensii 
yUjohta.jalle johtajalie 

1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 

Hallinto-osasto ••• 0 •• 0 ••• • • 0 •• • • 4 2 349 416 63 52 4827 5 097 5 243 5 567 
Talous » • ••••• • 0 ••••• •• • • 7 10 359 366 10 13 452 501 828 890 
Rata >) 0 •••• 0 0 • •• •••• • •• 2 11 646 663 28 20 2 837 3112 3 512 3 706 
Kone » • ••• ••• • 0 •• ••• ••• 9 11 221 194 43 46 2 275 2 901 2 648 3151 
Varasto )) •••••• • • 0 • • 0 • • • •• 1 1 767 720 15 25 1 916 1 974 2 698 2 720 
Liikenne )) ••• •• • 0 0 ••• • •• • •• 12 8 269 224 553 322 4 400 4460 6 224 5 014 
Tarilii )) 

••• • • •••••• 0 • •••• 5 - 90 117 35 41 16 494 12 380 16 624 12 538 
Rautatierakennusosasto • 0 • • • •• • • 1 - 136 132 82 72 867 717 1086 921 

Yhteen it I 41 I 43 12 26 12 732 1 829 1 o9o 134 067 131142 137 763 134 607 

A mmattiopetus 

Rautatieopistossa pidettiin kertomusvuonna 
yhteensa 19 kurssia 805 oppilaalle. Muusta kou
lutustoiminnasta mainittakoon, etta liikenne
jaksoissa jarj estettiin 12 a lokaskurssit 385 oppi
laalle seka ilmajarrukursseja liikennetarpe n edel
lyttamassa laajuudessa . Konduktooripatevyyd en 
omaavalle henkilOkunnalle jiirj e tettiin 9. kone
jaksossa kiskoautokoulutus . Koulutukseen osal-

listui 23 henkiloa. Kauko-ohjauksen kayttOon 
otto aibeutti aivan uuden koulutuksen, kauko
ohjauskoulutuksen aloittamisen opiston ohjel
massa. Mainittua koulutusta annettiin yhteensa 
161 h enkilolle. 

Automaattikeskuskoulutusta annettiin 6 h en 
kilolle ja niinikaan jarjestettiin demag-nosturi
kuljettajakur:ssit rautatieopistossa. 

Konejaksoissa jarjestettiin yleismoottorikurs-



seja 8. Nailla oli oppilaita yhteensa 223. Kone
apulaiskursseja jarjestettiin 10 ja osallistui naille 
kaik.kiaan 406 henkiloa. Vetw-inlammittajakurs
sit pidettiin 9. konejaksossa 26 oppilaalle . 

Rautatiesuojelun lii.akintapalvelun j ohtohenki
loille jarjestetyille kursseille osallistui 21 henki
kiloii. Sahkoasentajatutkintoja jarjestettiin 54 
o. anottajalle. 

Rautatieopistossa jarjestettyihin en glannin ja 
saksan kielen tutkintoihin osalli stlli yhteensa 
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4 henkilOa ja kirjanpidon tutkintoon samoin 4 
henkiloa. Tampereella jiirjestetyilla ruotsin ja 
saksan kielen kw-s eilla oli osanottajia yhteensii 
26. Rautatieopiston kirjeelliseen opetukseen osal
listui englannin kielessa 3, venajankielessa 2 ja 
kirjanpidossa 23 henkiloa . 

Kirj eopiston kautta on opiskellut englantia, 
ranskaa, saksaa ja ruotsia yhteensa 20 henkiloa. 

Rautatieopistossa pidettyjen kurssien osan
ottajat jakaantuivat seuraavasLi: 

Liikenneo8asto: kurssia Juokkaa oppilastn. na.ista miesta 

107 Ylemmat liikenneoppikurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 114 7 
7 

13 
Tariffiosa ton oppikurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 
Alustavat liikenneoppilmrssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7 5 62 
Alemmat liikenneoppikurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 134 134 

-----------------------------------------
Yhteensa 6 ll 330 27 303 

Koneo8a8t0 : kurssia luokkM oppilasta 

Veturinkulj ettajaoppilmrssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 139 
Hr 13 kurssit insinoi:i reille, teknikoille ja matkaneuvojille . . . . . . . . . . . 2 2 84 

Yhteensa 4 6 223 
Eri o8astojen kur88it: 

Hallinto-, talous-, rata- ja rautatierakennusosastojen kurssi luokkaa oppilasta naista miesta 

kurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 24 21 3 
Kone- ja varasto-osastojen kurssit . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 27 16 ll 
Varastomestarikurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 24 24 
Ratavartijakurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 77 77 
Rakennusmestarikurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 22 22 
Varastonhoidon p eruskurssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 54 1 53 
Tyontutkimuskurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 24 24 

-------------------------------------------------
Yhteensa 9 9 252 38 214 

Kail{kiaan 19 26 805 65 740 

isaanpiHisytutkintoja jarjestettiin ainoastaan 
varastomestarikursseille pyrkiville. Tahan tut
kintoon osallistui 59 h enkiloa . 

V etw-imiesten patevyyskirj oj a on kertomus
vuoden aikana annettu kaikkiaan 256 kpl, joista 
veturimestarikirjoja 7, vetw-inkuljettajankirjoja 
150 ja veturinlammittajiinkirjoja 99 kpl. 

P8ykotekni llinen laborato1·io 

Vuosi 1962 kului varsin vilkkaan testaustoi
minnan m erkeissa. J o parina edellisena vuonna 
koehenkilomiiiirassa ilmennyt selva noususuunta 
jatkui edelleenkin. Kun kymmenvuotiskautena 
1950--1959 tutkittiin vuosittain keskimaarin 
678 koehenkiloa, oli naiden maara vuonna 1960 
1 931, v . 1961 953 ja kertomusvuonna 1 687. 
Kertomusvuosi olikin koehenkilOmaaraltii.an toi
seksi suw-in laboratorian 40-vuotisen toiminnan 
aikana. Lisaksi on merkille pantavaa, etta kah-

tena viime vuonna eivat koehenkiloiden maarii.a 
ole nostaneet mitkaan tilapaiset tai satunnaiset 
tekijat, kuten v. 1960, jolloin ensi kertaa tutkit
tiin poikkeuksellisen suuri maii.ra (653) kon
duktoorikursseille pyrkivia. T osin soveltuvuus
kokeiden kaytto kuluneena toimintakautena laa
jeni kahdelle uudelle ammattialalle,nimittainalok
kaita ja k onejakson huoltomiehia koskevaksi, 
mutta naitakin ryhmia voidaan pitiiii vuosittain 
saannollisesti tutkittavien joukkoon h.·uuluvina. 
9 . liikennejaksossa, jossa alokkaiden soveltu
vuuskokeita ensiksi on kokeiltu on nai ta ko
keista saatu myonteisia kokemuksia, ja mikali 
vastaisuudessakin alokkaita joudutaan yhdella 
kertaa ottamaan suurempia maaria, tullaan 
soveltuvuuskokeita ilmeisesti edelleenkin kayt
tamaan. 

Konejaksojen huoltomiesten testaus taas aloi
tettiin vasta aivan toimintavuoden lopulla, joten 



14 

tutkitta.vien maara tassa rybmassa tulee vastai
suudessa viela huomattavasti lisaantymaan. 

Veturimiesoppilaiden otossa Hyvinkii.ii.n kone
pajalla on nyt ilmeisesti pii.ii.sty melko vakiin
tuneeseen ja saannolliseen kaytant66n. Vuosit
tain pidetaan kahdet soveltuvuuskokeet, nimit
tain vuoden alussa ja keskikesalla. Edellisissa 
valitaan oppilaat helmikuussa ja toukokuussa 
seka jalkimmaisissa elokuussa ja manaskuussa 
alkaville kursseille. Jokaiselle kurssille otetaan 
30 oppilasta, joten oppilaiden kokonaismaara 
vuosittain on n. 120. Mainittakoon viela, ettS. 
kertomusvuoden marraskuu sa alkaneelle kurs
sille otettiin ensimmainen naispuolinen veturi
miesoppilas. 

Soveltuvuuskokeetjaselvityk
s e t. Toimintavuoden aikana on laboratoriossa 
tutkittu 1687 koehenkiloa, jotka jakaantuivat 
eri ryhmiin seuraavasti: 

1. V etu1·imiehet 
veturimiesoppilaita Hyvinkaa 
veturimiesharjoittelijoita ja huol-

tomiehia: ................... . 

2. Konepaioien ammattioppilaat 
ammattioppilaita Hyvinkaa ..... . 
ammattioppilaita Kuopio ...... . 
ammattioppilaita Pasila ...... . . 
hitsaajaharjoittelijoita Pasila ... . 

3. Liikenneosasto 
liikenneoppilaita .............. . 
liikennealokkaita ...... .. . . .. . . . 

4. Muita ryhmia 
tyontutkimuskur silaisia ....... . 
tariffiosaston konttorioppilaita .. 
ylilaakarin li:i.hettamia kliinisia tut-

kimuksia ............ . ...... . 

Yhteensa 

422 

469 891 

253 
6 

110 
65 496 

87 
161 248 

25 
16 

11 52 

1687 

Valintakokeiden lisaksi on laboratoriossa suo
ritettu seka entisten etta uusia ammattirybmia 
varten laadittujen testien ja testisarjojen tar
koituksenmukaisuuden selvitysta. Sen jalkeen 
kun kondukt66rikokeiden kurssimenestysennuste 
oli todettu varsin tyydyttavaksi, pantiin labora
toriossa alulle naiden kokeiden tyomenestys
ennusteen selvitystyo. Tassa mielessa liikenne
osasto lii.hetti jaksoille tiedustelun siita., paljonko 
soveltuvuuskokeisiin osallistuneita kondukt66reja 
nykyisin palvelee vaihtotois ii.. Tahii.n tiedus
teluun ei ole viela saatu vastausta, mutta mikii.li 
k.o. kondukt66rien lukumii.ii.rii. osoittautuu tilas
tollisesti riittavaksi, voidaan seuraavana ty6-

"ll'aiheena ryhtyii. a.o. kondukt66rien tyomenes
tyksen arviointiin liikennejaksojen toimesta. 
Myos 9. liikennejaksoon on pid tty yhteyttii., 
minne suurin osa tutkituista liik nnealokkaista 
on sijoitettu, tietojen saamiseksi tutkittujen 
tyomenestyk · sta. Koetulosten ennustearvo kurs
simenestykseen nii.hden voidaan tarkemmin sel
vittii.a vasta asema- ja junamieskurssien yhtey
dessii.. 

V ii. line i s t 6 j a k i r j as t o. Toiminta
vuoden aikana valmistui Hyvinkii.ii.n konepajalta 
tilattu sahkokii.yttoinen yleisrekisterilaite. Tila
tun ieppauskonelaitteen valmistuminen sitii.
va toin siirtyi seuraavan vuoden puolelle. 

Tyontutkimus fa siihen liittyva rationalisointi-
toiminta 

Johtamistehtii.vaa avustava rationalisointielin
ten tutkimustyo on useilla toimintahaaroilla 
edelleen kiinteytynyt. Tahan on vaikuttanut 
myonteisesti mm. tulo- ja menoarviossa huo
mioon otetut virkajii.rje telyt. Kesku hallinnon 
rationalisointielimet ovat hoitaneet pii.ii.asiassa 
laitoksen johdon antamia tutkimustehtavia tai 
koko rataverkkoa taikka useampaa osastoa 
koskevia kysymyksia, kun taas linjahallinnon 
elimet ovat suorittaneet lahinnii. paikallista tar
vetta palvelevia tutkimustehtavia. Useat tut
kimukset on suoritettu yhteistoiminnassa eri 
asiantuntija- ja johtoportaiden kanssa. 

Seuraava selostus on laadittu rationalisointi
elinten tutkimu - ja toimintakohteiden toimin
nalliselle pohjalle. 

Liikenteenhoidolliset tutki-
m u k set. Liikennepai.kkojen h nkil6ktmnan 
kii.yton ja mitoituksen tutkiminen on ollut 
pii.aaiallisena toimintamuotona liikenteenhoidol
lisissa tutkimuksissa. Talloin on entista enem
man pyritty kiinnittii.maan huomiota tyomaa
riin vaikuttaviin seikkoihin, kuten liikenteen 
vaihteluun, mahdollisuuksiin tyon suorittami
seen teknillisin aptmeuvoin ja muihin menetel
mi:imuutoksiin. Suurimpana tutkimuskohteena 
on ollut Tampereen asema. Rinnan liikenne
paikkatutkimu ten kanssa on pyritty suun
taamaan tutkimustoimintaa koko rataverkkoa 
koskevien kysymysten elvitti:imisek i. Tastii. 
toiminnasta mainittakoon normittamistutkimuk
set. Erii.issa suurimmissa tavaratoimistoissa on 
suoritettu tutkimuksia tavaratoimistojen toi
mistotyon ajanmenekin selvittamiseksi. Tutki
musten perusteella on Jaskettu eri tyosuorituk
sille tyomii.ii.raii. osoittavat normit, joita kii.yt-



taen on mahdollista mm. mitata tavaratoimis· 
tojen tyovoiman tarvetta eri liikennetilanteissa. 
Myos vaununsiivouksesta on Helsingissa suori· 
tettu normittamistutkimuksia, joita osittain voi
daan kii.yttaa hyvii.ksi myos muilla liikennepai
kJ)illa. Nii.ihin tutkimuksiin on verrattavissa kerto
mus vuonna aloitettu koko rataverkon pienehkojii. 
liikennepaikkoja koskeva tutkimus, jossa on 
pyritty selvittii.mii.ii.n tii.llaisten liikennepaikkojen 
miehitykseen vaikuttavia syitii. ja toiminnan 
luonnetta. Vuoden vaihteeseen mennessii. oli 
tutkimukset suoritettu noin 50 liikennepaikalla 
l. ja 2. liikennejakson alueella. 

Toimistojii.rjestelyt ja uudet 
r a k e n n u k s e t. Huoneisto- ja tyopaikka
jarjestelyasioita on ollut kasittelyn alaisina suh
teellisen paljon. Niistii. mainittakoon selvittelyt 
hallinto1·akennuk en erii.iden tilojen kii.yttii.mi-
eksi, suunnitelmien laatiminen rautatiehalli

tuksen rii.iden elinten uudelleen sijoittamiseksi 
muualta vuokrattaviin tiloihin, huoneisto- tai 
tyopsikkasuunnittelut Haapamii.en, Petii.jii.ve. 
den, Nurmeksen, Joensuun, Pitajii.nmii.en, Lem
piiii.lii.n, Lahden, Loimaan ja alon asemaraken
nuksissa tai tavarasuojissa, seka suunnitelmien 
tekeminen entisten Helsingin valimolle kuulu. 
neiden rakennusten osittaiseksi kayttii.miseksi 
huolto. ja varastotiloina. 

usien rakennusten osalta on mainittava oh · 
jelmoinnin uorittaminen rautatiehallituksen erii.i
den elinten sijoittamiseksi suunnitteilla olevaan 
uuteen vira torakennukseen. 

Rat. aan ja ratapihoihin liitty
- at t u t kim u k set. Voimakkaina jatkn· 

neista ratojen perusparannustoi ta johtuen ovat 
rationalisoimistoimenpiteet ja tyontutkimukset 
kohdistuneet tii.lla toimintahaaralla etenkin kis
kotus- ja sopelointitoiden kehittii.mis en. Eri
tyisesti on kiim1itetty huomiota yksiraiteisen 
radan ki konvaihtot6iden jarjestelyyn. Nii.ihin 
toihin liittyvi ta tutkimuk ista mainittakoon 
tyontutkimus vanhojen kiskojen kerii.ii..misesta 
linjalta rautatievaunuun ns. tyontomenetelmii.lla, 
tyontutkimus kii.ytettyjen ratapolkkyjen kuor
maukse ta linjalta rautatievaunuun kiramoa 
kii.yttaen sekii. kiskotus- ja sepelomtitoiden tut
kimukset ja jii.rjestelyt useissa ratajaksoissa. 

Ratapolkkyjen levytyslaitoksia koskevia tyo
tutkimuksia on suoritettu Somerharjulla, Tam
pereella, Haapajarvella ja Ylamyllyllii.. Rata
polkkyjen kreosoottikyllastyksen laatua on tut
kittu ri kyllastii.moillii.. Raideleveydessii. esiin-
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tyvien virheellisyyksien selville saamiseksi on 
suoritettu mittauksia valmiissa radassa ja tutki
muk ia levytyslaitoksissa. Nii.iden mittausten ja 
tutkimusten perusteella on tehty esitys toimen
piteistti. raideleveysvirheiden poistamiseksi. Myos 
kallionlouhintaa koskevia tutkimuksia on tehty 
eri puolilla rataverkkoa. Rikkaruohojen ja ve
saikkojen hii.vittii.miseksi on kevaii.llii. laadittu 
myrkytyssuUlUlitelma, minkii. pohjalta. kesii.llii. 
suoritettiin myrkytys yhteensa 936 raidekilo
metrin matkalla. 

Kun kehitettyjii. tyomenetelmia voidaan sovel
taa koko rataverkolla ja saavuttaa niista siten 
yleisempaa hyotyii., on tyonjohtoporrasta eri 
yhteyksissa informoitu sekii. opastettu menetol
mien kii.ytt66n ja valintaan. 

K o n e p a j a t, v a r i k k o k o r j a a m o t 
j a k o n e j a k s o t. Tutkimusten paakohteina 
konepajoilla ovat olleet vaununkorjaus- ja vau
nunrakennustoiden seka vetureiden korjaustoi
mimlan rationalisointi. Kuitenkin myos mm. 
organisaatiotutkimuksia on suoritettu. Eri kone
pajoissa suoritetuista tyontutkimuksista ja ratio
nalisointitoimenpiteistii. mainittakoon ettii. Pasi
lan konepajalla tutkimukset ovat kohdistuneet 
mm. Orne-, Ob-, Hkk-, Not-vaunujen ja uusien 
asuntovaunujen valmi tamiseen sekii. Ge-vaunun 
B G-vaunuksi muuttami een liittyviin tyonjarjes
telyihin ja aikatutkimuksien suorittamiseen ura
koiden mii.arittamiseksi. Edelleen tutkimuksia on 
suoritettu matkustajavaunujen korjauksesta ja 
vii.lisiltasuojusten asennustyo ta seka sisaisista 
kuljetuksista. Hyvinkaan konepajalla tutkimuk
set ovat paaasiassa kohdistuneet konepajan 
erii.iden osastojen uudelleen sijoittamiseen ja. 
dieselvetureiden vaihto-osajarjestelmii.n kehitta
miseen seka menetelma- ja tyonkulkututkimusten 
suorittamiseen. Turun konepajalla on suoritettu 
organisaatiotutkimus, minka yhteydessa tasmen
nettiin tehtavi n ja vastu1.m jako. Konepajan 
tehtavissa tapahtuvien muutosten vuoksi on 
tutkittu tilojen ka.ytto ja tyoprose sit seka laa
dittu niista smmnitelmat pitemmii.llii. tii.htii.imella. 
Aika- ja menetelmatutkimuksia on suoritettu 
lukuisista t6istti. ja on tehty mm. moottori- ja 
liitevaunujen korjauksen tahdistus- ja tilan
kii.ytt6suunnitelma. Vaa an konepajan tyontut
kimustoiminta on pii.-ii.asiassa kohdistunut Kuo
pion konepajassa suoritettujen veturikorjausten 
aikatutkimustulosten soveltamiseen Vaasan kone
pajan olosuhteisiin. Ouhm konepajan tyontut
kimustoiminnan painopiste on ollut maalaus
osastolla, jossa Hdk·, Gb-, Gd-, Gdt· ja Om-
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vaunusarJOJen maalaustyot on uudelleen ura
koitu. Vertailevia tutkimuksia on suoritettu 
eri ruiskutyypeilla ja kehitelty maalausvali
neita. Sisaisten kuljetusten tebo. tamiseksi on 
jarjestetty uusia trukkiteita ja suunniteltu eri
laisia kuljetusvalineita. Kuopion konepajalla on 
tyontutkimuksia paaasiassa suoritettu ns. vii
lausosastoilla. Tutkimuskohteina ovat olle t ve
turien eri osien korjaus- ja asennustyot. Tutki
musten peru teella on otettu kayttoon noin 200 
uutta urakka-aikaa. Myos tyotilojen kaytto
jarje telyja on suoritettu ja laadittu suunnitel
mat suihku- ja lipeapesun uudistamise ta ja tar
vittavista laittei ta. 'lyos Piek amaen konepajan 
tyon tutkimu ·toiminta on kohdistunut rationali
sointitoimenpiteiden ja aikatutkimu ten suorit
tarniseen. Sailio-, lammin- ja jaahdytysvaunujen 
puhdistarnisen tebostamiseksi on suunniteltu 
vaunujen uusi kasittelypaikka ja uudet tyo
valine t. Hdk-vaunun varaosaluettelon sutm
nittelu ja t keminen on saatu valmiik i. Si ai ten 
lruljetusten vahentarniseksi on suoritettu konei
den siirtoja seka kuljetusten helpottarniseksi 
uunniteltu siirtotelineita. Aikatutkimuksin on 

maaritetty urakka-aikoja tavaravaunuihin kob
distuvista erilai ista toista. 

Konejak oissa on tutkimusten paapaino ollut 
moottorikaluston huoltotutkimuksis a, jois a pyr
kimyksena on ollut kaytannollisista nakokoh
dista ja kustannussyista johtuen siirtaa veto
kaluston huoltotehtavia entista enemman talli
henkilokunnalle. Tutkimuk issa on samalla py
ritty erityisesti voitelulaitteiden ja menetelmien 
kehittamiseen. Yksittaisista tutkimuskohteista 
mainittakoon Tampereen, Kotkan, Haminan ja 
J oen u1.m varikot. Myos vatmumieshenkiloktm
nan ja paivystysvetureiden tarvetta on tutkittu 
erailla liikennepaikoilla. Viela. mainittakoon ko
keiltlt makuuvaunujen automaattisista lammon
sii.atO j arj estelmista. 

Varas tot. Helsingin ja Hyvinkaii.n paa 
varastoissa suoritettiin tutkimus erityisesti tava
rasuojahenkilokunnan kaytosta ja tyosta. Piek
sii.mi:ien vara ton kenttavarastoalueen kayton, 
varastorakennuk en sisustuksen ja hyllyraken
nelmien sutmnitteluun seka hyllykoiden sijoittelu
ja tavaran jarjestamissuunnitelmien tekemiseen 
on o allistuttu. Tutkimuk ia on uoritettu myos 
Oulun konepajan ja varaston eraiden varasto
tilojen uudelleen jarjestamiseksi. 

Tavaranimistojen Jaatiminen on edelleen ollut 
tyon alaisena. Nimistoista on saatu valmiiltsi 
turvalaitetarvike- ja vahvavirtasii.hkotarv:ikeosat 

seka raide- ja vaihdetarvikkeita ko ·keva osa. 
Tavaranimiston yleistarvikeosaa on valmisteltu. 

S tan dar d is o i m in en. K rtmnusvuo
den aikana on vahvistettu kaik.kiaan 30 standar
dia, joista 14 korvaa entiset ja 16 on uutt~. 
Samana aikana on peruutettu 128 vanhentu
nutta standardia. Useat muut standardit ovat 
olleet valmistelun kohteena . Ulkopuolisten stan
dardilehtiii. ja julkaisuja on vuoden aikana to:imi
tettu asianomai. ille noin 670 kpl. Standardi
soimislautalmnta on kokoontunut 4 kertaa ja 
talloin on hyvii.k ytty rautatiehallitukselle esi
tettaviksi edella mainittujen lisii.ksi 5 muuta 
standardia, joista merkittii.vin on I 0-kierrcpro
fiilin esittaminen rautatien metriseksi kierre
profiiliksi. 

H.autateiden keskeis en kansainvii.liseen stan
dardisoimi tyohon on osalli tuttu ottamalla o aa 
eri maissa jarjest tty:ihin Kansainvalisen H.auta
tieliiton (UIC) toimikuntien kokouksiin. Sarna sa 
yhteyclessa on tutustuttu mm 'aksan terii -
standardisoinnin nykyiseen vaiheeseen. I 0-
kierreprofiilin kayttoon ja Sak an liittorauta
teiden tavarakoodien jarjestelmaii.n. 

M u u t o i m i n t a . Viime vuosina tapahtu
neet kuljetu -, rata- ja koneteknillis t muutokset, 
samaten kuin viesti- ja kulkuyhteyksien paran
tuminen, ovat suuresti muuttaneet linjahal
Jinnon toimintamahdollisuuksia. Myos organi
saation on kehityttava ja muut.uttava muuttu
vien olosuhteiden mukaisesti mahdollisim.man 
hyvan kokonaistuloksen saavuttamisek i. Tata 
silmallii. pitii.en on kertomusvuonna jatkettu 
tutk:imuksia ja tehty s lvityksia, milia tavoin 
linjahallinnon organisaatiota tuli i kehittaii. ja 
millaisen alueellisen jaon tulisi olla. Alueelliseen 
jakoon vaikuttavina on tutkittu eri rataosien 
liikenteellista ja talouclellista yhteenkuuluvai
, uutt.a seka kiinnitetty huomiota mm. liikenne
teknillisiin vaatimuk iin, rautateiden kokonais
organisaatioon ja valtakwman talousmaantie
teelliseen seka hallinnollis en jakoon. Tutkimus 
aatiin viimeistelyvaiheeseen. 

Rahtikirjojen tility - ja tilastokiisittelyn yksin
kertaistamiseksi on kokeiltu tilitys- ja tilast.o
tietoj n lavistamistii. reikakorteille rahtikirjoihin 
tehtyjen koodimerkintojen perusteella. Lisii.ksi 
tutkittiin Ruotsin valtionrautateiden vastaavaa 
jarjestelmaa a ian edelleen kehittamiseksi. 

Koulutetusta tyontutkimushenkilokunnasta il
menneen puutteen poistamiseksi jarjestettiin 
ensimmii.inen VR:n omin opettajavoimin lapi-



Yiety 4 viikkoa kestanyt tyontutkimuskurssi, 
minka hyvaksytysti suoritti 24 oppilasta eri 
o,;a. toilta. Mui ta ylei luontoisista opinto- ja 
neuvottelutilai uuksi ta mainittakoon osallistu
minen valtionhallinnon rationalisoinnin kesku -
elinten kogres iin Tukholmassa ja valtiovarain
ministerion jiirj stamille valtion tyontutkijoiden 
neuvottelupaiville. Toimiston piiiillikko on o al
listunut noin 3 viikkoa kestaneeseen Ruotsiin, 
Liinsi- aksaan ja Ranskaan tehtyyn tutkimu -
matkaan, jolla tutu tuttiin kaytossii oleviin 
tavaravaunutyyppeihin, tavaran kuormaus- ja 
kuljetustapoihu1, tavaraliikenteeseen yleensa seka 
mainituissa maissa vireilla oleviin amoja kysy
my ksia koskeviin keh itt.iimissuunnitelmiin. 
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Jti.rje telytoimisto on osallistunut myos nk. 
tietokoneryhmiin tyoskentelyyn. Lausuntoja eri 
asioista annettim lukuisasti. Myos palkkaus
teknilliset neuvottelut ja selvittelyt ovat edelleen 
olleet toiminnan kohteita. 

Uusia alotteita on kertomuskautena saapunut 
kiisiteltiivaksi 212 kpl. Loppuunkasitellyiksi saa
tiin 159 alotetta ja niistii palkittiin 19. 

Lomakkeita ja muita painotuotteita tarkis
tettim kaikkiaan 1 162 kpl. Niista korjattiin 156, 
uusittiin 181 ja poi tettiin 24 kpl. Uusia lomak
keita laadittim 99 kpl ja vedoksia tarkistettim 
336 kpl. 

II. RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET 

Kiskonvaihto 

Edellisenii vuonna Riibimii.eltii. idiin suuntaan 
aloi tettua 43 kg:n kiskotuksen vaihtoa 54 kg:n 
kiskoibin jatkettiin valilla Oitti-Herrala. Ete
lii.isen raiteen kiskotusta vaihdettiin 25. 9 km ja 
pohjoisen raiteen 12. 2 km. Etelai en raiteen kis
kotus valilla Kaipiainen-Kaitjarvi, 11.1 km, 
amoinkuin kiskotusta Kaitjarven-Luumii.en vii.

lillii 18.6 km matkalla vaibdettiin 54 kg:n ki ko
tukseen. Edelleen vaibdettiin rataosan Yli
vieskar---Oulu 30 kg:n kiskotus, vaihteita lukuun
ottamatta, eli 121.2 km:n pituudelta 54 kg:n 
kiskoihin. Lisaksi aloitettiin kiskonvaihto 54 kg:n 
kiskoibin kolmella uudella suunnalla, nimittain 
Turusta Toijalan, S inajoelta Vaasan ja Joen
suusta Varkauden suuntaan. Vanha ki·kotus 
on niiilla ratao illa 30 kg:n ja olivat vaibdetut 
pituudet 31. 7 km, 35. 5 km ja 42. 6 km. Muista 
vaibdoista 54 kg:n kiskoihin mainittakoon 8. 2 km 
valilla Suolahti-Aanekoski, 4. 8 km valilla 
Helsinki-Kapyla ja 4. 6 km valilla Leppavaara
Kirkkonummi. Hangon radan 30 kg:n kiskotuk
en vaibtoa 43 kg:n kiskoihin jatkettiin vaillta

roalla rataosa Lohjar---Karjaa. Kaikkiaan suori
tettiin vaihtoa uusiin kiskoihin kertomusvuoden 
aikana 370. 1 km:n pituudelta, josta 54 kg:n 

suus on 336. 9 km. 
Myos vaibtoa kaytettyibin kiskoihin suori

tettiin ybteensa 43. o km:n pituudelta. Nii.istii 
mainittakoon rataosalla Kolkanlahti-Enonjarvi 
22-25 kg:n kiskotuksen vaihtaminen 30-43 kg:n 
kaytettyihin kiskoihm 20.8 km:n matkalla. Kat
keaman tai murtuman takia jouduttiin radasta 
poistamaan 1 603 kiskoa, joten ta sa suhteissa 

3 1251-64 

kertomusvuosi oli edullinen. Viimeksi vuonna 
1951 oli katkeamien luku tata pienempi. 

epelOinti 

Rataosan Ri ihimaki-Kouvola sepel6intiii jat
kettiin molemmilla raiteilla. Etelii.ista raidetta 
sepeloitiin 22. 2 km eli, kun ratapiha-alueita jatet
tiin toistaiseksi sepeloiiniitta, Henalaan saakka. 
Pohjoista raidetta sepeloitiin 12.2 km eli Mommi
lasta Jii.rveli.iiin. Rataosalla Kouvola-Luumiiki 
sepeloitiin pohjoista raidetta 13.4 km. Porin 
radan sepelointia jatkettiin, nyt paiiasiassa. 
valilla Peipohjar---Pori, 34.2 km:n matkalla. 
Uusina t6ina aloitettiin sepelointi Turusta Toija
lan ja Joensuusta Varkauden suuntaan. epe
l<iinti oli vajaata, pituudet 26.4 km ja 43.2 km. 
Samom suoritettiin epelomtia vajaaseen vah
vuuteen viililla Oulu-Haukipudas 8. o km:n 
matkalla. Nama ja tassa erittelemattomat sepe
loinnit seka sepeloity Jyvaskylan-Aanekosken 
28. 3 km:n pituinen radanmuutostyo mukaan
luettuna, lisaantyi sepelitukikerroksella varus
tettu paaraidepituus 226. o km. Vuoden paatty
essa oli valmiiksi tai puolivalmiiksi sepeloitya 
rataa kaikkiaan 1 65 .1 km. Raidesepelia kay
tettiin 501 500 m 3 • 

Sillat 

Rataosilla Laurila-Tornio ja Laurila-Rova
niemi asennettiin teriisbetonilaatat 18 siltaan, 
minka lisiiksi korvattiin teriispalkkisiltoja ele
menttirakenteisilla terii.sbetonilaatoilla eri rata
osilla n. 30. Lappeenrantar---Voisalmensaari teolli
suusraiteella valmistui 10 m:n vapaa-aukkoinen 
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Voisalmen ratasilta. Oulussa ol van Oulujoen 
ratasillan uu imi ta varten rakennettiin maatuet 
ja virtapilari kahta 50 m:n terasjannetta varten. 
Silta tulee nykyisen heikon terasristikkosillan 
viereen. Vesistojarjestelyjen tuloksena tarpeet
tomaksi kaynyt Koivuvaylan 60 m:n terasris· 
tikkosilta Kemijarvella purettiin ja korvattiin 
maapenkereella. 

Alikulkusiltoja valmi tui viisi. nimittain kaksi
osainen, 4-aukkoinen ns •melostien>> silta Tornioon, 
samoin 4-aukkoinen aarioi. tenkadun silta Ou· 
luun seka 1-aukkoiset Jarvelan, Tampereen 
Epilankadun ja Parktmmaen sillat,. 

Ylilmlku iltoja vabrristui vain yksi, Haapa· 
maella ratapihan yli johtava jalankulkusilta. 

Rautatietunneleita rakennettiin kertomusvuo. 
den aikana kak i, toinen valille Pinjainen
Pohjankuru ja toinen jo edella mainitulle Voisa]. 
mensaaren teollisuusraiteelle. Pohjankurun tun
nelin pituudeksi tuli 347 m ja jouduttiin siita 
irroittamaan kalliota 31 000 m 3 . Tunnelia ei viela 
voitu ottaa liikenteelle viimei telytoiden ollessa 
kesken. Sen sijaan Voisalmensaaren 200 m:n 
pituinen tunneli saatiin taysin valmiiksi. 

Rakennukset 

Vuoden talonrakennu ohjelmaan sisaltyi vns1 
puista asuinrakennusta. Naista tulivat 3-perheen 
ja 1-perh een talot k eskuspuutarha-alueelle Nup· 
pulinnaan seka 1-perheen talot Iittalaan, Keu
ruulle ja Reitkalliin. Jarvenpaassa ja Leppa· 
lahdella laajennettiin asuntotaloa kahdella seka 
Kapylassa, Kirkkonu=ella, Kelassa, Otalam
mella ja Leppakoskella yhdella lisahuoneella. 
Lisaksi rakennettiin 9 saunaa ja talouskellaria. 

Tyontekijain sosiaalista huoltoa varten raken
nettiin uusia huoltorakennul<sia, laaj ennettiin ja 
uusittiin entisia. Niinpa keskuspuutarhaa varten 
Nuppulinnaan valmistui tilavuudeltaan 1 230 m 3 

oleva yhdistetty huoltorakennus ja lampokeskus. 
Koneosaston ty6ntekij6ille valmistui tilavuudel
taan 375m3 eleva huoltorakennus Vainikkalaan. 
Rataosastoa varten rakennettiin huoltotilat Kera
valle, Lievestuoreelle, Koivuun ja allaan. aiden 
puurakennusten tilavuudet ovat 303m3, 174m3 

ja kahden viimeksimainittm 334 m 3 . Huuto
koskella laajennettiin huolto- ja varastoraken
nusta. 'l'urussa kunno tettiin entinen konepajan 
oppilaskoulurakennus terveydenhuoltokeskuk-
eksi ka ittaen my6s sairaanhoitajattaren asun

non ja Kemissa asuntorakennus kerhot,iloiksi. 
Joensuun veturitallia laajennettiin 4:llii ja 

Oulun Nokelan veturitallia 2:1'la veturisijalla. 
Helsinki in rakennettiin 3-kerroksinen asetin. 
laiterakennus seka Pasilaan ja Joen uuhun juna. 
toimi to. Keskuspuutad1an kasvihuoneet yhdyR· 
huoneineen valzni tuivat kesakuus a. Kasvihuo
n iden tilavuus on 6 955m3 ja pinta-ala 2 086 m 2 • 

Toijalan, tilavuudeltaan 18 700 m 3 ole an 
asema- ja po titalon rak nnusty6ssa oltiin vuoden 
loppuun me1messa paasty sisiityovail1e seen. 
Seinajoella aloitetti in varikon korjauspaja- ja 
huoltorakennuksen, Iisalmes a varikon toimi to . 
ja huoltorakennuksen s ka Kaipiaisissa kisko
hit>~aamon rakennusty6t. 

.111 aa-alueiden lunastaminen 

Huomattavan sum·et alueet jouduttiin pakko
lunastamaan avon radalla uoritettavia radan. 
oikaisuja varten. Niinpa Alapitkan- Nerkoon 
liik nnepaikkojen valilla lunastettiin 11. ha 
ja valilla Toivala- Siilinjarvi 2. 6 ha. Myos ranta
r-adalla lunastetti i.n vastaaviin tarkoituksiin aJu. 
eita, mm. Kilossa 0.3 ha, valilla Jorvas- Kirkko
nummi 1. 6 ha ja valilla Paivola- Tahtela 0. s ha. 
Rantamaella lunastett iin l. o ha:n alue ja K or
sossa ostettiin aRema-alueeseen liittyva tontti 
rakennuksineen. 

Ratapihat, kuormausalueet, laiturit ia tiet 

Riihimaen uuden jarjestelyratapihan I raken
nusvaiheen viimeistelyt6ina suoritettiin vaihtei
den viemarointeja ja raitei ton tarkastusnostoa. 
Perin ratapihan lansipaan muutostoiden yhtey· 
dessa lmnnostetti in sivuraitee ta Mantyluodon 
suunnan uusi paatie ja Tampereen suunnan paa
raiteen tulokaarteet loivennettiin. Ylivieskan 
ratapihalla suoritettiin huomattavia perusparan
nu t6i.ta, mm. routivaa raidealustaa vaihdettiin 
uuteen soraan tai sepeliin yli 36 000 m 3 • Erit
telematta suoritettuja toita mainittakoon muista 
tyokohteista viela seuraavat 10 ratapihaa: L ep
pavaara, Hameenlinna, Uusikyla, Kouvola, Piek· 
samaki, Varpanen, Aanekoski, Pannainen, Tuo
mioja ja K emi. 

Porin radalla valmi tui kolme radanoikaisua. 
Naista oli pisin 3. . liikenteelle otettu Heinoon
Vammalan valinen, jonka pituus on 1. s km. 
Oikaisujen yhteispituus on 4. 1 km. Savon radan 
oikaisut6ita jatkettiin niinikaan. Oikaisuista val
rnistui kaksi, nimittain Kuopion-Toivalan ja 
Manty!ahden-Lapinlabden valilla. Ed Il:inen 
otettiin liikenteelle 14. 9. ja jalki=ainen 8. 10. 
Pituudet ovat 3. 7 km ja 2. 6 km. e on kisko· 
tettu 54 kg:n kiskoilla ja sepel6ity. 



Edellisina vuosina suoritettua Karjalan radan 
perusparannustyota jatkettiin nyt Joensuun
Rauhamaen vii.lillii. Tiialla levitettiin ahtaita 
leikkauksia ja parannettiin kaltevuusjaksoja. 
Raidesoraa kiiytettiin 102 500m3 • Savon radalla 
suoritettiin vastaavanlaisia toitii. vii.lilla Mikkeli
Pieksii.miiki, jossa p istettiin ratapenkereesta 
veden lii.paisya estii.vii. turvekerros n. 50 km:n 
pitut1delta. Raidesoraa kii.yt ttiin 174 000 m 3 , 

josta kuitenkin 24 000 m 3 oli kiiytettii.va vasta
painopenkereiden tekoon. 

Asema- ja muiden vastaavien alueiden kun
nostamistoistii. mainittakoon suuret kestopii.ii.l
lystystyot. Kouvolassa paii.llystettiin asema-aukio 
ja laitureita yhteensii. 19 700 m 2 , Hyvinkiiii.lla 
henkilolaitureita, konepajan asuntoalueita sekii. 
varaston katu- ja tiealueita yhteensii. 11 600 m 2 • 

Kemin asema-aukiolla kii.sittivii.t vastaavat tyot 
5 200 m 2 • Kouvolan henkilolaitureille rakennet
tavista laiturikatoksista, jotka ovat kevyitii. 
esi j ii.nnitteisiii terii.s betoniraken tei ta, valmistui 
kak i, pinta-alaltaan 2 800 m2 • Kauhavalle, 
Kokkolaan ja Haapajii.rvelle rakennettiin kuhun
kin yk i henkilolaituri ja niitii. jatkettiin Ori
v dellii. ja Savonlinnassa. Pesiokylii.ssa kunnos
tettiin varastointialuetta 40 000 m 2 ja naulat
ti"in sinne johtava raide. 

J{aksoismiteet ia uudet rataosat 

Kertomusvuonna valmistui ja avattiin l. 12. 
liikenteelle kaksoi raide rataosilla Kouvola
Kaipiainen ja Kaitjii.rvi- Luumaki. Edellisen 
pituus on 23. 3 ja jalkimmaisen 24. o kin. Kiskotus 
on paii.osaltaan 54 kg:n kiskotusta. Rantaradalla 
suoritettiin kaksoi. raiteen rakennustoitii. vii.lillii. 
Leppii.vaara- Kauniainen ja Masala-Kirkko
nu=i. Vaikka tyot vielii. sum·elta osaltaan olivat 
leikkaus- ja pengerrystoitii., paastiin mole=illa 
tyomailla suorittamaan 1.-uitenkin myos var-
inai ta kiskottamistakin. 

Rautatierakennu osasto luovutti kertomusvuo
den aikana rataosa ton hoitoon Jyvaskylan
Haapajarven radasta viimeisen eli 45. o km:n 
pituisen osan Enonjii.rvi- elii.ntaus, seka Jyvii.s
kylan- Suolahden radanmuuto tyon valmistu
neen 28. 3 km:n pitui en osan. 

Opastin- ja turvalaitteet 

Kertomusvuonna valmistui 11 relea etinlai
tetta, nimittain Keravalle, Hy inkii.alle, Leppa
koskelle ja Saaksjii.rvelle seka Savon radan turva
laiteohjelmaan sisii.ltyvinii. Otavan, Hietasen, 
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Mynttiliin, Varpasen, Kinnin, Hillosensalmen ja 
Kirjokiven liikennepaikoille. Pieksii.mii.ki-Mik
keli rataosan turvalaitteiden kauko-ohjaus otet
tiin kii.yttoon 16. 4. Linja uoja tustoitii. suori
tettiin rataosalla Toijala- Tampere ja valmistui 
tii.stii. viili Lempaii.l&--Tampere kiiyttoonoton 
kuitenkin siirtyessii. seuraavan vuoden puolelle. 

Mekaanisia turvalaitoksia valmistui Riihimii.en 
jii.rje telyratapihalle ja vii.liaikaisessa muodossa 
J oensum1 Pelto Ian ratapihalle. 

Uusia valo- ja aanivaroituslaitoksia otettiin 
kaytt66n 29 tasoristeyksellii.. Nii.istii. neljii.lla oli 
aikaisemmin tiepuomit. Kahdelle tasoristeykselle 
asennettun jo aikaisemmin asennettujen valo- ja 
aanivaroituslaitteiden lisaksi itsetoimiset puoli
puomit . 

Ratapihakoneistot ia -laitteet 

Valkoon rakennettiin 50 tonnin vaunuvaaka 
sekii. Sukevalle ja Mi iin 20 tonnin palkkinosturi. 
Kotkan oljysailioalueelle rakennettiin kolme oljy
sailiotii. seka n. 1 500 m oljyjohtoa. Vaasassa suo
ritettiin kiiantolavan tiiyskorjauksen yhteydes a 
sen sahkoistii.minen. Ratapiliavalaistuksen tehos
tamiseksi pystytettiin kaikkiaan 13 valonheitin
mastoa. 

Tyokonehankinnat 

Kertomusvuonna hankituista tyokoneista mai
nittakoon 4 »Orton>> raidenosturia, joista 3 nosto
voimaltaan 10 tonnia ja yksi 22 tonnia. Lisaksi 
hankittiin automaattinen raskas raiteen nosto
ja tukemiskone, 7 kotimaista valmistetta olevaa 
raiteennostokonetta, raidesepelin tasauskone, tie
hoylii., pengeraura ja 12 ratatyovatmua. 

Puutarhatoiminta 

Jo edellisen vuoden puolella aloitetut Nuppu
linnan keskuspuutarhan rakennustyot saatiin 
valmiiksi vuoden alkupuoliskolla. Ylipuutarhuri 
sii.rtyi Nuppulinnaan huhtikuun jii.lkipuoliskolla 
ja kasvihuonepuutarhuri kesakuu sa. amalia 
voidaan katsoa pii.attyneeksi jo v. 1873 toimin
tansa aloittaneen Hyvinkaii.n keskustaimiston 
tyo. Taman puutarhalaitoksen palveluksessa ehti 
kuhmeiden 90 vuoden aikana tyo kennella useita 
kymmeniii. puutarhureita, lii.hes sata puutarha
harjoittelijaa ja satoja puutarhatyontekijoita. 

Saaolojen kannalta vuosi oli epii.edullinen. 
Talvi oli kylmii. ja runsasluminen, kevii.t kolea. 
Kesii.n puolivii.listii. alkaen oli poikkeuksellisen 
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sateista. Uudet kukkaryhmii.t, erityisesti ruusu
ryhmii.t, karsivat kosteudesta. Syksy sen sijaan 
oli edullinen puistotoille, koska syyshalloja ei 
ollut ja maa pysyi sulana joulukuun alkupuolelle. 
Epaedullisista saaolosuhteista huolimatta suori
tettiin kuitenkin huomattavia uudis- ja uusimis
toita. Kaikkiaan 14 liikennepaikkaa sai ensim
maiset istutuksensa. SamaHa lisaantyi puistojen 
kokonaislukumii,ara 18:lla ollen niitii. vuoden paii.t
tyessa 935. 

Rautateiden 100-vuotisjuhlavuosi aiheutti 
omat erikoi jarjestelynsa kautta koko rataverkon. 
Koristelujenkin osalta tarkeimman paivan muo
dosti itse juhlapaiva 17. 3 . Erityisen koristelun 
saivat 100-vuotiaat liikennepaikat Helsinki, Tik
kurila, Jarvempaa, Hyvinkaa, Riihimaki, Turenki 
ja Hameenlinna. 

Poikkeuksellisen suuren oman kulutuksen takia 
jai kaupallinen toiminta vahaiseksi. Taimistojen 
yhteinen myynnin arvo oli ainoastaan 27. o % 
edellisen vuoden myynnista. 

Sillanrakennusjaostossa laadittiin kertomus
vuonna yhteensa 410 piirustusta 132 eri tyota 
varten. 

Terasjanne iltojen normaalipiirustuksia laa
dittiin kolmea siltaa varten. aista yksi oli ris
tikkosilta, jossa kansi on alhaalla ja kak i levy
siltaa, joissa molemmissa kansi on ylhaalla. 
Siltojen pituus vaihteli 13-36 metriin. 

Terii.sbetonirakennepiiru tuksia tehtiin kah
dek aan alikulkusiltaan, viiteen ylikulkusiltaan 
ja neljaan rautatiesiltaan yhteen a 95 kpl. Yli
kulkusilloista mainittakoon Pieksamaen 183 m 
pitka ja 18.5 m levea 7 -aukkoinen katu ilta. 
Silta on suunniteltu rakennettavaksi esijannit
tei esta terasbetonista. Korjaus- ja kansipiirus
tuksia siltoihin ja rumpuihin tehtiin 69 kpl. Alus
tavia ehdotuksia rautatie-, a l i- ja ylikulkusil
toihin tehtiin 11 paikkaan. 

Huonerakenteita varten tehtiin rakennepiirus
tuksia yht ensa 174 kpl ja sekalaisia rakenteita 
varten 45 kpl. Tarkeimmat huonerakenteiden 
~akennepiirustusten suunnittelukohteet olivat 
Toijalan asema- ja postitalo, Seinajoen varikon 
korjauspaja- ja huoltorakennus Kaipiaisten ki -
kohitsaamo seka Tampereen die elveturien huol
totalli ja vaunukorjaamo. 

Yk ityisten toimesta tehtyja suunnitelmia 
rautatien alueelle rakennettavia laitteita varten 
tarkastettiin ja niiden johdosta annettiin lausunto 
yhteensa 88 tapauksessa, j ista sahkojohtoris
teilyja oli 32 kpl, ve i- ja lampojohto- ym ristei-

lyjii. 36 kpl, siltoja 5 kpl ja sekalai. ia rakenteita 
15 kpl. 

Lisaksi laadittiin iltojen hankinta- ja urakka
kyselylu01moksia, tarjoul<sia ko kevia lausuntoja 
ja sopimusehdotuksia. 

Eri konepajoilla valvottiin terassiltojen ja 
valonheitinmastojen valmi tusta. Vuoden aikana 
vastaanotettiin 2 t rassiltaa ja 22 valonheitin
mastoa. Teras illoi ta mainlttakoon Haapamiien 
ratapihan yli rakennettu jalankulkusilta. 

Terasbetonisi ltoj n ym. terasbetonil:·akenteiden 
valmistuttua valvottiin kuten edellisinakin vuo
sina eri tyopaikoilla. Ali1.-ulku iltoja valmi tui 
kaikkiaan 5 kpl, nimittain Jarvelaan, Epilan
kadun silta Tampereelle, Parkumakeen, Saaris
tonkadun silta Ouluun ja Tornioon. Kouvolaan 
valmistui esijannitteisiii. terasbetonikatoksia 2 
henkilolaituria varten yhteensa 280 m. Oulussa 
rakenn ttiin Oulujoen rautatiesillan uusimista 
varten maatuet ja virtapilari kahta 50 m:n teriis
jannetta varten. Ratao alia Laurila- Tornio ja 
Laurila--Rovanfemi asennettiin terasbeton ilaa
tat 18 ja muualla rataverkolla noin 30 siltaan ja 
avorumpuun. 

Siltojen paatarkastukset suoritettiin kesalla 
1962 rataosilla Iisalmi-Ylivieska-Oulu-'l'or
nio-Kauliranta, Lam·ila-Rovaniemi- Kemi
jii.rvi seka Oulu-Kontiomaki. 

Ratapihafaostossa kii.sitellyi tii. asioista koski 
177 ratapihojen laajentamiskysymyksia, joista 
huomattavimpina mainittakoon Helsinki- Pasiln, 
Kouvola, Pieksamaki, Hameenlinna ja Ylivieska 
seka uusi yhdysraide Tanttari-Kuusanniemi
Multamaki. 

Radan perusparannustoita kuten radanoikai
suja, korkeusviivan muutoksia, kiskonvaihtoja 
ja epeloimista ekii. kaksoisraidetta koskevia 
asioita kasiteltiin kaiklciaan 48 kpl. 

Valtion muiden laitosten seka kaupunkien ja 
kuntien raiteita koskevia asioita kasiteltiin 24 kpl 
seka yk ityisten raiteita 60 kpl. Tasta ryhmastii. 
mainittakoon Rautaruukki Oy:n, Rauma-Repola 
Oy:n, Upo Oy:n, Oy Kauka Ab:n, Tampella 
Oy:n, Rikkihappo Oy:n, Kesko Oy:n, SOK:n ja 
OTK:n raiteiden rakentamis-, laajennus- ja 
muutossuunnitelmat . 

Asemakaavoja koskevia asioita oli 111, j ihin 
sisii.ltyi kaupunkien, kauppaloiden ja kuntien 
asema- ja rakennuskaavaehdotuksia ka kaa
van muutoksia. 

TVH:n tiesuunnitelmien johdosta annettiin 
lausunto 55 tapauksessa ja li aksi kii.siteltiin 



katuja, teitii., lastausalueita ja tasoylikii.ytii.via 
kii.ytii.viii. koskevia asioita 88 kpl. 

Alueiden pakkolunastusta ja vaihtoa koskevia 
asioita kasiteltiin 103 sekii. alueiden vuokraamista 
ja rakennuslupaa koskevia asioita 58 kpl. 

Rakennuksia koskevia asioita oli 93, joista 
suurin osa koski rakennusten sijoituksia. Vesi- ja 
viemii.rijohtoja seka avoviemi:i.reita koskevia asi
oita kii.siteltiin 44, siltoja ja rumpuja 39, henkilO
ja kuormauslaitureita 40 seka ilmajohto- ja 
kaapeliristeilyjii. 33 kpl. 

Turvalaitteita ja muita teknillisia laitteita 
koskevia asioita oli 55. Tii.han ryhmaan kuuluivat 
mm. vaunuvaa'at, jarrutuslaitteet, kuormaus
mallit, valonheitinmastot sekii. oljysii.iliot. 

Yksityisten omistamia laitteita kuten nostu
reita, siirtolaitteita, vaakoja ym. erikoislaitteita 
koskevia asioita kii. iteltiin 30 kpl. 

Dmavalokuvauksesta johtuvia kirjelmiii. esiin
tyi 14 kpl, henkilOa ioita koskevia 27 sekii. lisii.ksi 
sekalaisia asioita kuten tonttijakoa, lohkomis
lupia, karttojen tii.ydennyksiii. ja kalustoa kos
kevia asioita 125 kpl. 

Edellisten lisii.ksi on jaoston toimesta suoritettu 
kartoitus-, paalutus- ja vaakitustOitii., ilmavalo
kuvauksestajohtuvianeuvotteluja sekii. neuvonta
ja valvontatehtii.viii.. 

Huonerakennusfaostossa laadittiin paapurus
tukset 46 uudisrakennukselle, yhteensa 138 pii
rustusta. Piirustukset hyviik. yttiin ja rakennus
mii.ii.rii.rahat myonnettiin 32 rakennukselle, joissa 
tyot myos aloitettiin. Nii.ista mainittakoon Kai
piaisten kiskohitsaamo 2 rakennusta, Turun 
varastorakennus, oinajoen varikon huoltoraken
nus, Valkon junatoimisto, Tampere- Viinikan 
veturikorjaamo ja lampokeskus, Helsingin Alp
pilau kalliosuoja, Masalan asematalo, Iittalan 
rakennusmestarin asuin- ja toimistorakennus, 
saunoja, talousrakennuksia, asuinrakennuksia, 
varastoja ym. 

Rakenteilla oleviin rakennuksiin tehtiin tyo-, 
erikois- ja osapiirustuksia • seka tyoselityksiii.. 
Suurehkot rakennukset on suunniteltu osaksi 
kantavin tiiliulkoseinin, osaksi terii.sbetonirun
koisina. JuJkisivumateriaalina on ollut alumiini-, 
teras- tai mineritlevy, punainen tiili, kalkkitiili 
tai Leca-tiili_ Pienehkot rakennukset on suunni
teltu puusta rakennettaviksi. 

Lisarakennuksia suunniteltiin 25. Nii.istii. huo
mattavimmat olivat veturitallit, ratavart.ijatu
vat, huoltorakennukset, monet tavara-asemat 
ym. 
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Lisaksi on vanhoihin rakennuks.iin tehty muu
tospiirustuksia yhteensii. Ill kpl, joista 72 muu
tostyolle myonnettiin mii.ararahat. Kuten edel
lisinii.kin vuosina on Helsingin hallinto- ja asema
rakennuksessa suoritettu useita huoneiden uudel
leen jii.rjestelyjii. ja suurehkoja korjauksia. Erii.ita 
vanhoja linja-asemia on perusteellisesti uusittu 
ja korjattu_ Monilia liikennepaikoilla on uusittu 
lipunmyynti- ja postipalvelupoytiii. seka ji:i.rjes
tetty releasetinlaitteiden huonetiloja. Keskus
lii.mmityksiii, WC:tii. ja kylpyhuoneita on smm
niteltu sekii. asema- ettii. asuinrakennuksiin-

Naiden lisii.ksi on huonerakennusjaosto valvo
nut uusien ja uusittavien junavaunujen sisustus
toitii. sekii. huolehtinut uusien vaunujen, vetu
reitten ja junien ulkopuolisesta muotoilusta ja 
varityksestii.. 

Rakennuslupaa odottamaan jii.ii.neistii. suun
nitelluista uudisrakennuksista ovat huomatta
virnmat Pieksii.mii.en vaununkorjauspaja, Pasilan 
konepajan puutyoosasto, Lappeenrannan veturi
talli, Pasilan moottorijunien huoltohalli, Viinikan 
vaunukorjaamo ja Jyvaskyli:i.n terveydenhuolto
keskus. 

Turvalaitefaostossa laadittiin 73 turvalaitoksen 
ja 47 tienristeyslaitoksen uudistus- ja tiiydennys
suunnitelmat, minkii. lisaksi kii.siteltiin 68 muuta 
turvalaiteteknillistii. asiaa. 

Turvalaitosten kii.yttoa varten laadittiin 92 
asemapiirustuksella varustettua erikoisjohtosaii.n
toii., joista 41 varmistuslukkolaitoksia ja 28 valo
ja aanivaroituslaitoksia varten. 

Jaosto valvoi kaikkien turvalaitetoiden teknil
listii. puolta ja laati niitii. varten 400 erikois
piirustusta sekii. asetinlaitekilpipiirustuksia 77 
kpl. 

Uusia yleisiii. rakennepiirustuksia valmistui 
62 kpl. Lisii.ksi jaosto huolehti a etinlaitekoneis
tojen ja tii.rkeimpien erikoistarvikkeiden tilaa
misesta tyopaikoille ja turvalaitevarastoon sekii. 
niiden tarkastuk esta ja vastaanotosta. 

Raidejaosto on kertomusvuonna kii.sitellyt noin 
380 raideteknillistii. asiaa, jotka koskevat raide
osien ja vaihteiden suunnittelua ja hankintaa, 
ratojen sepelOimistii. ja raiteen tarkistusta, kis
konhitsausta, raidetarvikkeiden kulumista sekii. 
erii.ita kuljetusmahdollisuuksia. Myos ratateknil
listen mii.ii.rii.ysten ja ohjeiden uusimistyohon on 
jaosto kiinteii.sti osallistunut . 

Toimintavuoden aikana laadittiin yhteensa 
noin 150 piirustusta. Lisii.ksi tarkastettiin eri 
rataosuuksia varten sepeloimisprofiileja. 451. 5 s 
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km ja sorastusprofiileja 84.9 km. Vireillii. olevista 
radanoikaisu uunnitelmista annettiin lausunto 
21 tapauksessa. 

Tarkastusmittauksia suoritettiin raiteenmit
tausautolla koko rataverkolla kaikkiaan 5 770 km. 
Lisaksi jaoston tyoryhmat tarlristusmittasivat 
linjalla 105 kaarretta, joiden yhteinen pituus oli 
71 km. 

Kertomusvuoden aikana aloitettiin betoni
polkkyjen kayttoa koskeva kokeilu Riihimaen
La.hden valisella rataosuudella, jossa noin 650 m:n 
matkalle asennettiin ulkomailta hankittuja beto
nipolkkyja kaikkiaan neljaa eri mallia, nimittain 
ruotsalaista, ranskalaista, saksalaista ja ho11anti
laista mallia olevia. Kutakin polkkymallia han
kittiin 200 kpl. Jaoston toimesta valvottiin koe
raiteen asennu ta ja on suoritettu sen tarkkailua 
jatkuvasti. 

Kertomusvuonna valvottiin rataverkolla suo
ritettuja kaasuhitsauksia, jotka kasittivat 16 jat
kosta, 128 kulumis- ja val ausvikaa seka 2 238 
kiskonpaan ja 867 risteyksen korjausta. Kiskon
paiden karkaisua valvottiin Hame nlinnan
Toijalan-Lobjan-Karjaan, P ernion - alon
Pa.imion ja Pa. ilan- Pitajamaen rataosilla seka 
Riihimii.en ratap.ihalla yhteensii. 165 km eli noin 
15 000 karkaisua. Termiitillii. hitsattiin 6 532 jat
kosta ja nii.itii. toitii. suoritettiin rataosilla Jar
venpii.ii.-Hyvinkaii., Hyvinkii.ii- Riihimaki, Tur
ku- Paju, Lempii.ii.lii.-Tampere- Kangasala, Ris
timii.ki- Haapamii.ki- Piblajavesi sekii. Kannus
Ylivieska ja Kokkola--Kruununkylii. ja myos 
naitii. toitii. valvottiin jaoston toimesta. 'r rmiitti
paii.Uehitsau ta suoritettiin opetustarkoitukses a 
rataosilla Tikkmila-Korso ja Ristimaki- Haa
pamii.ki. Raide- ja vaihdetarvikkeiden tarkas
tuksia ja vastaanottoja on suoritettu sekii. VR:n 
omissa, etta yksit.yisissii. konepajoissa. 

Geoteknillisen jaoston toimesta suoritettiin vuo
den aikana maapera.tutkimuksia 167 eri tutkimus
paikalla. Niissii. tehtiin yhteensii. 7 420 koetus
kairausta, joiden yhteenlaskettu pit.uus oli 47 378 
m. Maanii.ytteitii. laboratoriotutkimuksia varten 
otettiin 134 pisteesta yhteensii. 1 725. Nii.iden 

lisii.ksi tutkittiin laboratoriossa 50 soranii.ytettii. 
sekii. 277 raidesep linaytettii. Tutlrimusten perus
teella laadittiin 244 pii.rustusta. 

Ratapenkereen vakavuutta sekii ratapenkereen 
tekoa silmii.llii.pitii.en suoritetut tutkimukset muo
dostivat huomatta imman osan jaoston tutki
muskohteista. Ratapenkereen vakavuutta sel
vittii.via tutkimuk ia tehtiin yhteensii. 46 paikalla, 
mm ratao illa Turku- Kiiyra, einii.joki- Vaasa 
ja Mikkeli- Pieksii.mii.ki. Ratapenker en tekoa 
silmii.llii.pitii.en suoritettiin pohjatutkimuksia eri 
rautatierakennuksiUa yhteensa 19 paikalla. Ra
danoikaisumahdollisuuksia selvit.ettiin 8 rata
osalla, mm Espoo- Kirkkonummi, Lempaalii.
Kulju ja uoniemi- Heinoo. 

Ali- ja yliku11..-usiltapaikkoja tut.kittiin yhteensa 
29, joista 9 sijaitsi Tampere- Parkano- einii.
joki rautatierakennuksella sekii. 6 Parikkala
Onkamo rautatierakennuksella. Siltapaikkatut
kimuksia tai vanhojen siltojen perustami ta kos
kevia tutkimuksia tehtiin 11, joist.a 4 sijaitsi 
rautatierakennuksilla. Nii.iden li aksi tutkittiin 
14 rumpupaikkaa. 

Uudis- ja lisii.rakennust n perustami uhteita 
koskevia tutkimuk ia suoritettiin kaikkiaan 21 
paikalla, mm Riihimii.ellii., Seinajoella ja Imat
ralla. Valonheitinpylvaiden paikkoja tutkittiin 11. 

Vedensaantimahdollisuuksia selvitettiin 4 paik
kakunnalla ja soranottopaikkoja tutkittiin pai
kalla, joista mainittakoon sora-alueet Kanta
las a ja Palosuolla. 

Tutkimusten perusteella annettiin lausuntoja 
kysymyk een tulevista peru tamistavoista ja 
vahvistamistoimenpiteistii.. Vuoden aikana suo
ritettuibin maaperatutkimuk iin perustuvi n lau
suntojen lisii.ksi annettiin 167 muuta lausuntoa, 
joista huomattavan o~an muodostivat sepeloi
misprofiileista annetut lausunnot ratapenkereen 
vakavuutta ja routimishaittojen poistamista 
silmii.lHipitii.en. Ratajaksojen pii.ii.llikoitii. avus
tettiin tutkimalla kallioiden sopivuutta sepelin 
valmistukseen ja suorittamalla raidesepelin laa
dun tarkkailua. Tunnelien vahvistustoimenpit.eitii. 
selviteltiin Pohjankurussa ja Rapasaaren-Voi
salmensaaren teollisuusradalla. 

III. RA UT ATIERAKENNUKSET 

Kertomusvuonna jatkettiin toitii. Kontio
mii.en- Taivalkosken, Suolahden-Haapajii.rven, 
Kau lirannan- Kolarin, Luumaen- Lappeenran
nan, Joensnun- Koveron- Hera.jii.rven ja 'l'am-

pereen - Parkanon- Seinii.joen rautati rak nnuk
silla, Lahden- Loviisan ja Jyvii.skylii.n- Suolah
den ratojen muutostoilla seka aloit ttiin tyot 
Parikkalan- Onkamon rautatierakennuksella. 



Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin malD.l
tu illa rautatierakennusosaston alaisilla tyomailla 
seuraavasti: 

1\:ontiomiien-Taivalkosken 1·autatierakennus 

Kontiomaen-Taivalkosken 174 km:n pituinen 
rata sisaltyi 20 piiivana huhtikuuta 1934 annet
tuun lalriin rautatierakennuk ista vuosina 193 
193 ja en rakentamistyot aloitettiin vuonna 
1934. Kokonaisuude saan saatiin rata avatuksi 
liikenteelle vuonna 1961. 

Kertomusvuoden paaasialiisimmat tyot ovat 
olle t huonerakennus- ja laiturityot sekii rataa 
Yarten tarvittavien laitteiden asennustyot Tai
Yalkoskella. Taman ohessa suoritettiin ta otus
ta.ytteen ajoa ja kuormausalueen tie valmistui. 
Rata luovutetti.:in jaljella olevine rahoineen rata
o. aston haltuun l. 8. 1962 lukien. 

Tyolajl 

Pengerrystyot 
Laslruojien kaivua ............ . ..... . ... . ..... . .. . 
)[aata ojista penkereeseen ............. . .. . ..... . . . 

>> sivuun ........... . ......... . ........ . 
» rataleikkauksista penkcreesecn ...... ... .. . .. . 

:IIaata rataleikka.uksista sivuun .... .... ..... .. .. ... . 
Lisamaata penkere seen ..... . ........ .. . ..... .... . 
Sivu- ja laslmojien loubimista .......... . .......... . 
Rataleikkauk ien louhimista ja soramnuria ......... . 
Tuki- ja keilamuuria ............................. . 
Kivivcrhousta .... . ........ . ..................... . 
:llulta-, turve- ja soraverhousta ... . ............... . 
~alaojaa ........................................ . 

Piiiilly rakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta _ . . ....... . ... .... . . .. . 
Raid~ __ or~~ normaaliradan jurulla ............. . .... . 
" epelomtia ...................................... . 

J i in teat 1 a itt e e t. Taivalvaaran ve i
Yi kuri ja Tai,·alkosken knormauslaitmi val
tni tmvat. 

Tiet ja liikennepaikkain ta
o< auk e L Taivalkosken liikennepaikalla val
mistui kuormau alueen tie ja tasotustaytetta 
ajettiin 1 4-5m3 • 

H u o n e r a k e n n u k s e t . TaiYalkoskella 
Yalmistui asemarakennu ja kaksi vaihdekojua. 

Varojen kaytto 

Varainaiset miiiirii?·alwt 
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Siirtynyt v:lta 1959 19 PI. I: 17 229 136 588 vmk 
1960 19 PL I:l5 77 649 120 

306 785 708 >) 

SiilTetty rataosaston kiiyttoon 199 455 127 

Rautatie1·akennusosaton 
kaytos a 

Kaytetty vuonna 1962 

Siirtyy vuodelie 1963 
Peruuntunut 

uoritetut tyot 

107 330 581 
106 907 790 

333 046 
89 745 

P eng err y sty 6 t. Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1962 eka 
rautatierakenn"u;toiden alkamise ta lukien eu
raavasti: 

v . 1962 

Paljous I Kustannn vmk I 

4100: -

3 225: -
4000:-

Paljous vv. 
1934-1962 

99 04 ru3 

138 863 » 
257 040 

1 313 161 )) 
148 4 0 )) 

1817 446 >) 

6 617 » 
224 277 • 

21 761 )) 
23 554 ru2 

423 531 )) 
5 371 ill 

132 867· m 3 

48 966 I) 

6 099 )) 

R ad an v a r us tee t. Taivalko. k ella asen
nettiin Yarrnistuslukkolaitteet. 

Suolahden- Haa.pajarven rautatieral.:ennus 

Tii.llli 171 km:n pituisella radalla, jonk.a raken
tamis sta pii.atettiin 20 paivanii. huhtikuuta 1934 
annetulla lailla ra\ttatierakermuksista vuosina 
1934- 193 , aloitettiin rakentamistyot vuoden 
1938 lopulla. Rata on jo kokonai uudessaan 
avattu liikenteelle. 

Vuoden 1962 aikana jatkettiin toita piiaasial
lisesti Saarijarven-Pihtiputaan rataosuudella. 
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Varojen kaytto 

Varsinaiset maararahat 

Siirtynyt v:lta 1959 19 Pl. !:17 238439735vmk 
» 1961 19 Pl. !:25192 717 526 

Myonn. v:lle 1962 19 Pl. !:25 200 000 000 

631 157 261 
Siirretty rataosaston kayttoon 132 000 000 

Rautatierakennuaosaston 
kaytossa 

Kii.ytetty vuonna 1962 

Siirtyy vuodelle 1963 

TyO!a.ji 

Pengerrystyot 

499 157 261 » 
351 934 558 

147 222 703 

Rata-alueen raivausta ............................ . 
Laskuojien kaivua ............................... . 
Maata ojista penkereeseen ...... . ................. . 
Maata ojista sivuun .............................. . 
Maata rataleikkauksista peukereeseen .............. . 
Maata rataleikkauksesta sivuun ... . ... . ........... . 
Lisamaata penkereeseen .......................... . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa ..... . ..... . .......... . 
Rataleikkauksien louhintaa ja soramuuria ......... . 
Penkereen alustan vahvistamista .......... .. .... . . . 
Tuki- ja keilamuuria ........ . . . .................. . 
Kiviverhousta .... . ........... . .............. . ... . 
Multa-, turve- ja soraverbousta .......... . ........ . 
Salaojaa .. . . . ................... . ...... . ..... . .. . 
Kiviheitoketta . . ................................. . 

Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ...................... . 
Raid~~-or~~ normaaliradan junilla .................. . 
Sepelomtm ........ .. ............................ . 

P a a 11 y s r a k en n e. Sivuraidetta naulat
tiin kaytetyilla 30 kg:n kiskoilla 80 m . Kaytettyja 
43 kg:n kiskoja vaihdettiin rataan Kolkanlahden 
pohjoisvaihteelta Enonjii.rven suuntaan 4 093 m 
matkalla. Samoin suoritettiin tyoraidekiskojen 
vaihtamista kaytettyihin 30 kg:n kiskoihin edellii. 
mainittujen 43 kg:n kiskojen paasta Korpiseen 
saakka yhteensa 54 858 m . 

Sivuraiteisiin vaihdettiin kii.ytettyja 43 kg:n 
kiskoja 648 m ja kii.ytettyjii. 30 kg:n kiskoja 5 527 
m seka Kannonkosken kolmioraiteeseen 1 280 m . 
Viimeksi mainittuun vaihdettiin myos kii.ytetty 
30 kg:n vaihde. 

Rummut ja sillat seka muut 
k i in t at I a i t teet. Keitelepohjan vayla 
ruopattiin syvemmaksi ja eraiden terassiltojen 
maalausta parannettiin. Enonjii.rven liikenne-

Suoritetut tyot 

P e n g e r r y s t y o t. Pengerrystoita, lahinna 
leikkausten ja ojien puhdistamista seka soran 
kuljetusta junilla ja ratakuorma-autoilla luiska
verhouksiin suoritettiin Saarijarven-Pihtiputaan 
rataosalla. 

PengeiTystoita on suoritettu ja raidesoraa kul
jetettu vuonna 1962 seka rautatierakennustoiden 
alkamisesta lukien seuraavasti: 

v. 1962 

Paljous 

1 272 m 3 

10 743 m3 

46 » 
5 434 » 

715 
167 
162 » 

145 m3 

1 685 m2 

23 247 » 
8m 

I Kustannus vmk 

309 491:-
560 312:-

5 539 868:-
965 565:-

5 345 986:-
386 393:-
122104:-
564 857:-
208 058:-
362132:-

2 553 912:-
3 432106:-

91244:-

423 723:-
4 712 798:-

Paljous vv. 
1938-1962 

124 403 m3 

117 455 m3 

239 598 • 
1895 816 » 

312 675 
2 236147 

14158 
402 533 » 

33 698 m 3 

13 507 m2 

797 981 >) 

8 848 )) 
11256 m3 

248 405 m3 

630 442 * 
12 173 >) 

paikalle pystytettiin 20 tonnin palkkinosturi . 
Korkeat betoniset kuormauslaiturit rakennet
tiin Kutemaiseen ja Keitelepohjaan seka henkilO
laiturit Sapraan, Enonjarvelle, Kannonkoskelle. 
Kutemaiseen seka Keitelepohjaan. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Piiriaidat pystytettiin Kannonkosken, Varasen 
Keitelepohjan ja Selantauksen liikennepaikoille. 
Sapran ja Kutemaisen tuloteiden jatkot seka 
Enonjarven ja Kannonkosken tulotiet ilman 
liityntoja rakennettiin sekii. Saarijii.rven tulotiet. 
viimeisteltiin luovutu klmtoon. Samoin paran
nettiin luovutusta varten Seikan tulotiet ja 
Kojolanperan- Lebtoperii.n asutustietii. Seikan ja 
Muuraksen luona. Erii.itii. tasoylikii.ytiiviii. raken
nettiin ja keskeneraisia viimeisteltiin. Varasto- ja 
kuormausalueiden tasoitustoita suoritettiin Enon-



J&rven, Kutemaisen, Keitelepohjan, Korpisen ja. 
elii.nta.uksen liikennepaikoilla. Sapran, Enon

jarven, Kannonkosken, Varasen, Kutema.isen ja 
Keitelepohjan liikennepaikkarakennusten ympa
ristot tasoitettiin ja niille laitettiin puutarhat. 

H u o n e r a k en n u k s e t. Liikenneraken
nukset valmistuivat Sapraan, Enonjarvelle, Kan
nonkoskelle, Kutemaiseen ja Keitelepohjaan. 
Rataosaston huoltorakennus rakennet.tiin Kan
nonkoskelle ja resinavajat Saarijarvelle, Kannon
koskelle ja Keitelepohjaan. 

Vies t i 1 a itt e e t. Saarijarven- Keitele-
pohjan viestilinjalle vaihdettiin kyllastetyt puhe
linpylvaat. 

Kaulirannar~r-Kolarin rautatierakennus 

Kaulirannan- Kolarin 124 km:n pituisen 
radan rakentamisesta pii.atettiin 23 paivana. jou
lukuuta 1959 annetulla lailla. Eduskunnan myon
nettya. vuonna 1959 maarii.rahan ja valtioneu
voston 23 paivana. joulu1.-uuta 1959 tyollisyys
varoja aloitettiin radan rakentamistyot saman 
vuoden joulukuus a . Radan suunta on vahvis-

•ryolaii 

Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta ............................ . 
Lash11ojien kaivua ............................... . 
Maata ojista penkereeseen ................... . .... . 

» >> sivuun ........... . .................. . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen .............. . 
Maata rataleikkauksista sivuun ............ . ....... . 
Lisli.maata penkereeseen .......................... . 
ivu- ja laskuojien louhintaa . ..................... . 

Rataleikkauk ien loubintaa ja soramuuria ..... . ... . 
Penkereen alu tan vahvistamista ....... . . . ... .. ... . 
Tuki- ja keilamuuria ... . ................ . .... . ... . 
Kiviverhousta ................................... . 
Multa- turve- ja soraverhousta ............. . ...... . 

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

Piiii.llysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ........... . .......... . 
Raidesoraa normaaliradan junilla .................. . 

P ii. a 11 y s r a k e n n e. Pii.ii.raidetta kisko
tettiin vanhoilla 30 kg:n kiskoilla 21. o 3 km ja 
lisii.ksi sivuraiteita Turto1assa 225 m ja Kauli
ra.nnassa 940 m. Sorastusta suoritettiin 19 714m3 • 

Kiskotusta oli vuoden lopulla valmiina yhteensii. 
39 km. 

-! 1251-6<1, 
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tettu toistaiseksi vain Kolarin liikenn paikalle 
saakka (n. 107 km). 

Vuoden 1962 aikana ovat rautatierakennuksen 
piiii.asia1lisimmat tyot olleet ojien kaivu, rata.
leikkauksien teko, lisamaan ajo ja raiteen nau
laaminen. Lisi:i.ksi on rakennettu ratasiltoja, 
rumpuja ja kaksi yliku1kusiltaa sekii. huoneraken
nuksia. 

Varojen kaytto 

V arsinaiset maararahat 

Siirtynyt v:lta 1961 19 Pl. !:25 235 438 690vmk 
Myonn. v:lle 1962 19 Pl. !:25 400 000 000 » 

635 438 690 >) 

Ki:i.ytetty vuonna 1962 617 817 062 

Siirtyy vuodelle 1963 17 621628 

Suoritetut tyot 

P e n g err y s t y o t. Pengerrystoita on uo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1962 seka 
rautatierakennu Widen alkamisesta lukien seu
raavasti: 

v. 1962 

Paljous 

9 335 m 3 

57113 » 
19 363 » 
97 792 

371311 
1637 

51 

2 953 » 
1118 m2 

4194 » 
4666 m 

457 m3 

8 650 3 

11064 » 

Kustannus vmk I 

208118: -
2 669807:-

21500:-
21208056: -
10572 333:-
20067 335:-

139 969 396:-
2 241699:-
1774271:-

101486:-
9 986 739:-
2 470983:-

162130:-
8 092 763: -

586 986:-

7 098542:-
4120800:-

Paljous vv. 
1959-1962 

46 564 m3 

1882 & 

223197 » 
449 033 » 
211 004 
976195 

3 246 )) 
22 313 » 

5 096 • 
4 831 m 2 

6199 » 
6 938 3 

6 804 m3 

19120 » 
11064 » 

Rum m u t j a. s i 11 at. Betonirumpuja va1-
mistui 2, betoniputkirumpuja 32 seka terasbeto
nisia kehii.siltoja 8 ja ylikulkusiltoja 2 kpl. 

Tiet j a. tasaukset. Turtolan ja Juok
sengin tulotiet saatiin kulutuskerrosta vaille val-
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miik8i. Ta8oleikkau.k8ia 8uoritettiin 130 ms ja 
ta8otu8tii.ytetta ajettiin 28 412 ms. Ta8ori8teilyja 
valmi8tui 2 kpl. 

H u o n e r a k e n n u k 8 e t. P llo88a valroi8-
tui kahden perheen a8uinrakennus ulkorakennuk
sineen seka Turtolassa ja Juok8engissa ratavar-
tijan asuinrakennus. 

paally8rakennetyot valmii.k8i koko radalla Lap
peenrannan ratapihalla 1. 2 5 km matkalla suo
ritettayja raidejarje8telyja lukuunottamatta ja 
rata avat.tiin tavaraliikenteelle 15. 9. 1962. 

Varojen kaytto 

Varsinaiset miiardrahat 

V i e 8 t i l a i t t e e t. 
Siirtynyt v:lta 1961 19 Pl. !:25 90 947 564 vrok 

Kaulirannan- P ellon Myonn. v:lle 1962 19 Pl. 1:25 610 000 000 
vii.linen yje8tilinja saatiin valmiiksi. 

Luumaen- Lappeenrannan rautatierakennus 

Luumaen- Lappeen.rannan 27 . 3 km:n pitui8en 
oikoradan rakentamisesta teki valtioneuvosto 
paa.toksen 25. paivanii. helmikuuta 1960 ja edu8-
kunta myonsi 8. paivana tammikuuta 1960 tulo
ja menoarviossa maararahan, jolloin radan raken
nustyot aioitettiin saman vuoden helmikuussa. 

Kertorousvuoden aikana saatiin pengerrys- ja 

Tyolali 

Pengerrystyot 
Rata-aiueen raivausta ......... . .................. . 
Laslruojien kaivua ........................... . ... . 
Maata ojista penkereeseen . .. ........ . ............ . 
Maata ojista sivuun ... . ...... . .... .. . . . .......... . 
Maata rataleikkauksista peukereeseen .............. . 
Maata rataieikkauksista sivuuu .................... . 
Lisii.maata penkereeseeu ......... .. ..... .... .... . . . 
Sivu- ja laslruojien louhintaa ...................... . 
Rataieikkauksien Iouhintaa ja soramuuria .......... . 
Penkereen alustan vahvistamista ............. ... .. . 
Tuki- ja keilamuuria ..... . . . ..................... . 
Kiviverhousta .. .. .. . ............................ . 
Multa-, turve- ja soraverhousta ................... . 
Salaojaa ...... ............... . . . ......... .. . ... . . 

Piiiil!ysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta .................. . ... . 
Sepelointiii. ...................................... . 

P a. a II y s r a k e n n e. Paaraidetta on kis
kotettu 25. 9 9 1 km 54 kg:n kiskoilla. Sivuraidetta 
on kiskotettu 7. so 6 km, josta 5. 215 km 54 kg:n, 
2.16 6 km Luumaen ratapihalla 43 kg:n ja 0. 4 2 6 

km Lappeenrannassa 30 kg:n kiskoilla. 

S i li a t. Yksityisen urakoitsijan toimesta vai
mistui Lappeenrannan alikulkusilta. 

Tie t. Torolii.n liikennepaikan 774 ro:n pitui
nen tuiotie vaimistui viiroeistelytoita Iukuun
ottamatta. 

Kaytetty vuonna 1962 

iirtyy vuodelle 1963 

Suoritetut tyot 

700 947 564 
435 622 180 

265 325 384 

P e n gerry sty o t. PengerrystOiti:i on suo
ritettu seka raidesoraa ja sepelii:i kuljetettu 
vuonna 1962 seka rakennustoiden alkamisesta 
Iukien euraavasti: 

V . 1962 

Paljous 

108 m3 

5 223 
12 769 

235 » 

48 

207m 

5 654 m3 

37 588 • 

I Kustannus vmk 

23 504:-
12184:-
25 900:-

362 454:-
1325136:-
1 713173: -
3 961764:-

241403: -
1888 306:-

2 475: -
278 981: -
331555:-

288 678:-

5 221877: -
34129 837:-

Paljous vv. 
1960- 1962 

7 996 m3 

11 455 • 
33 301 • 

169 766 >) 

54 028 • 
287 799 • 

89 » 
3 300 9 

275 » 
04 m2 

2 97 9 

837 m 

44 524 m3 

332 574 • 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Lappeenrannassa 
valroistui kertomusvuoden aikana yhden per
been asuinrakennus. 

R ad an varus teet. Linjasuojastus- ja 
kauko-ohjauslaitteiden kaapelityot aioitettiin. 

J oensuun-Koveron-H erajdrven rautatierakennus 

Tama 53 km:n pituinen rata on osa J oensuun
Iloma.ntsin radasta, joka sisaltyi 3 paivana kesa
kuuta 1938 annettmm lakiin rautatierakennuk
sista vuosina 1939- 1946. Joensmm- Koveron 



44.4 km pituisen rataosan rakentamistyot aloi
tettiin vuoden 1949 loppupuolella ja taman osan 
valmistuttua vuoden 1960 alussa, teki valtioneu
vosto 14 paivana tammikuuta 1960 paatoksen 
Koveron-Herajarven rataosan rakentamisesta, 
jolloin viimeksi mainitun osuuden rakentamis
tyot valittomasti aloitettiin. 

Vuoden 1962 aikana on leikkaus- ja pengerrys
tyot saatu loppuun suoritetuksi ratatoiden ollessa 
nyt viimeistelyvaiheessa. 

Varojen kaytto 
Varsinaiset miiiirarahat 

Siirtynyt v:lta 1960 19 Pl. 1:15 
(pakkolun.) 267vmk 

» » 
Myonn. v:lle 

1961 19 Pl. 1:25 13 998 659 >> 

1962 19 Pl. 1:25 100 000 000 

Kaytetty vuonna 1962 

Siirtyy vuodelle 1963 

TyOJaji 

Pengerrystyot 

113 998 659 » 
99718948 » 
14 279 978 

Laskuojien kaivua ........ .. ....... . ......... . ... . 
Maata ojista penkereeseen . . ..................... . . 

>> >> sivuun . . . . . ... ...... .. ..... . ........ . 
Maata rata.leikkauksista penkereeseen ....... . . . ... . . 
Maata rataleikkauksista sivuun .. . ................. . 
Lisamaata penkereeseen .......................... . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa ...................... . 
Rataleikkauksien louhintaa ja soramuuria .......... . 
Tuki- ja keilamuuria ............................. . 
Kiviverhousta . . .. . .............................. . 
Multa-, turve- ja soraverhousta . ................. . . 
Sa1aojaa ... . ............... . .................... . 

Ptiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta .................... . . . 
Raidesoraa normaaliradan junilla ... . ....... . .. . ... . 

P a a 11 y s r a ken n e. Rata kiskotettiin 
koko pituudeltaan vanhoilla 30 kg:n kiskoilla . 
Herajii.rven 1iikennepaikan sivuraiteet seka vaih
teet nau1attiin. Raiteen a1ustava tukeminen suo
ritettiin. 

R u m m u t j a s i 1 l at. Yksityisen ura
koitsijan toimesta valmistui Koveron ylikulku
silta. 

K i i n t e at l a i t t e e t . Tuupovaaran lii
kennepaikalle rakennettiin kuntea kuormaus-

Tyollisyysvarat 

Myonn. v:lle 1962 19 Pl. VI: 1 
Kaytetty vuonna 1962 

Jaii.nnos 

Suoritetut tyot 

27 

24 000 000 vmk 
23 918 358 

81642 

Pen gerry sty o t. Pengerrystoita on suori
tettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1962 sekii. 
koko rautatierakennuksen toiden alkamisesta 
lukien seuraavasti: 

v . 1962 

Paljous 

242 m3 

2 027 & 

16 655 & 

3185 m3 

35 086 • 

7 421 » 

59 858 m3 

I Kustannus vmk 

182 2 6:-

444 287:-
6 052 353:-

697 578:-
7 488 302:-

10 204 618:-

16 057 046:-
3000000:-

Paljous vv. 
1949- 1962 

24 765 m 3 

32 236 
67 676 

418 787 >) 

95 094 m3 

535 564 * 
1836 • 

97 960 » 
3 628 >) 

3 515 m 2 

702 » 
2905 m 

82 006 m3 

172 097 * 

nosturi ja tata varten 250 m:n kuormausraide 
vaihteineen. 

T i e t j a t a s o r is t e i I y t. Koveron
Tuupovaaran maantiellii. suoritettiin tien siirto 
ja a1otettiin Herajarven liikennepaikan tu1oteiden 
seka kuormausalueiden teiden tyot. Taman ohessa 
valmistui 3 ta oristeilya. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Herajarven lii
kennerakennus valmistui maalausvaiheeseen 
saakka. 
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Tampereen-Parkanon-Seinaioen rautatie1·aken- V a r o j e n k a y t t 6 
nus 

Tampereen-Parkanon- Seinajoen 159. 6 km:n 
pituisen radan rakentamisesta paatettiin 13. l. 
1961 annetulla lailla. Valtioneuvosto vahvisti 
radan suunnan 29. 6. 1961 sitoen samalla t6iden 
aloittamisen kulkulaitosten ja yleisten toiden 
ministeri6n ty6voima-asiain osastolta saatavaan 
lupaan. Ty6voima-asiain osasto antoi luvan 
rakennust6iden aloittamiseen 5. 12. 1961, jonka 
jalkeen ty6t aloitettiin va.littomasti ty6voima
viranomaisten maaraamissa puitteissa. 

K ertomusvuoden aikana on t6ita jatkettu 
Parkanon-Seinajoen valisella osuudella. Ty6t 
ovat kii.sittaneet etupii.assii. rataleikkausten ja 
-penkereiden tekoa, lasku- ja sivuojien kaivua, 
jonka ohessa on suoritettu erii.itii. erikoistutkimuk
sia. 

Tyolaii 

Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta ... . ... . . .. ... ..... ......... . 
Laskuojien kaivua ..... . ... . . .................... . 
.Maata ojista penk:ereeseen ................. .... .. . . 
Maata ojista sivuun .... .. .......... . . . . .......... . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen .... ...... . .. . . 
Maata rataleikkanksista sivuun . .. . . . .. ...... . . . ... . 
Lisarnaata penkereeseen ... ... . ... .. . ... ..... .. ... . 
Sivu- ja laskuojien loubintaa ...... .. ..... ........ . . 
Rataleikkausten louhi.mista ja sorarnuuria .... ... . .. . 
Penkereen alustan vahvistarnista ... .. . . .. .. . . ..... . 
Tuki- ja keilarnuuria .. ..... . ..................... . 
Kiviverhousta ... ..... . .... .... ..... ... ..... .. . · .. . 
Salaojaa . ... ..... .. .. ......... . ..... .... .... . .. . . 

R u m m u t j a s i 11 a t. K ertomusvuonna 
v almistui betoniputkirumpuja 6 kpl. Pajuluoman 
terasbetonisillan p erustukset betonoitiin ja rata
osalla Parkano-Seinii.joki suoritettiin loppuun 
erikoistutkimukset rumpu- ja siltapaikoista. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Lielahteen raken
nettiin huoltokorjaamo ja Seinajoelle valmistui 
2-perheen asuinrakennus. Valiaikaisten raken
nusten perustamisty6t aloitettiin Parkanossa, 
Kuivasjarvella ja Madesjarvellii.. 

V i e s t i l a i t t e e t. Valiaikaisia puhelinyh
t eyksia jarjestettiin Parkanossa, Madesjii.rvellii., 
Alavallissa, Yliva.llissa, Valikyd6ssa, Pahanevalla 
ja Seinii.joelle. Lisii.ksi Seinii.joelle rakennettiin 
tukiasema ja Lielahden huoltokorjaamoon jar
jeste ttiin puhelinyhteydet. 

Varsinaiset maararahat 

Siirtynyt v:lle 1961 19 Pl. 1:25 134 587 645 vmk 
My6nn. v :lle 1962 19 Pl. 1:25 100 000 000 
Kaytetty vuonna 1962 144 479 243 » 

iirtyy vuodelle 1963 90 108 402 » 
Tyollisyysvarat 
Myonn. v:lle 1962 19 Pl. VI: 1 37 500 000 
Kaytetty vuonna: 1962 29 781 555 

Jaann6s 7 718 445 

Suoritetut ty6t 

P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerryst6ita on suori
tettu vuonna 1962 seka rautatie1·akennust6iden 
alkamisesta lukien seuraavasti: 

v. 1962 

Paljous 

7 506 m3 

50178 » 
20 684 » 
28199 • 
29 791 >) 

237 >) 

8 785 • 
16 & 

38 m2 

I Kustannus vmk 

4 688 282:-
1424 712: -

54189:-
14 272 956:-

6 683 027:-
7 921238:-

11911935:-
2 920 540:-
9 940 684:-

755 685:-
2 975:-

35 598:-
7 308:-

Paljous vv. 
1961- 1962 

7 506 

50178 
20 684 
28199 
29 791 

237 
8 785 

16 
38 

Lahden-Loviisan radan muutostyi:i 

m3 

)) 

t 
» 

• 
• 
~ 

• m2 

Lahden- Valkon sa taman 7 8. 1 5 km:n pituis n 
kapearaiteisen radan muuttamisesta normaali
raiteiseksi kilometrille 1 saakka Valkossa teki 
valtioneuvosto periaatepaat6ksen 8 paivana hel
mikuuta 1957 ja my6nsi ty6llisyysvaroja 21 pii.i
vanii. helmikuuta 1957, jolloin radan rakennus
tyot aloitettiin saman vuoden helmikuussa. 
Rautatien muutostyon jatkamisesta kilometriltii. 
1 Valkon satamassa etelaan radan loppuun saakka 
teki valtioneuvosto paii.toksen 19 paivanii. mar
raskuuta 1959 paii.ttaen samalla Loviisan kau
pungin o allistumisesta Valkon sataman raiteiston 
rakentamiskustannuksiin. N orrnaaliraiteisena 
avattiin rata yleiselle liikenteelle 1 paivii.na jou
lukuuta 1962. 

Kertomusvuoden alkupuoliskolla suoritettiin 
viimeistelytoita ja 1. 7. 1962 lukien rata luovu-



tettiin jaljella olevine rahoineen rataosaston hal
tuun. 

Varojen kaytto 

Varsinaiset mdiirarahat 

Siirtynyt v:lta 195919 Pl. 1:17125000000vmk 
1961 19 Pl. 1:25 180 714 742 

305 714 742 
Siirretty ra.taosaston kayttoon 180 331 718 

Tyolaii 

Pengerrystyo 
Rata-alueen raivausta ............. . .............. . 
Laskuojien kaivua ............................... . 
Maata ojista penkereeseen ....... . ....... . ........ . 
Maata ojista sivuun ............. . ..... . .......... . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen . . .... . ....... . 
Maata rataleikkauksista sivuun ... . ..... . .......... . 
Lisamaata penkereeseen . .. ......... . .......... .. . . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa .. . ................... . 
Rat~le~kau_ksien l~uhintaa ja soramuuria .......... . 
Tuki- Ja. keilamuuna .. . . . ... . .................... . 
Kiviverhousta ................... . ............... . 
Salaojaa ..... .. .. . ................... . .......... . 

Piiti.llysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ................. . .... . 
Raid~~or~~ normaaliradan junilla ...... . ..... . .. . .. . 
Sepelomtm ................................... . .. . 

H u o n e r a k e n n u .k s e t. Orimattilan lii
kennepaikkarakennus valrnistui. 

Jyviiskylan- uolahden radan muutostyo 

J yvii.skylan-Suolahden 40. o km:n pituisen 
rataosa.n liikenneteknillisesti epaedullisten nousu
ja kaarresuhteiden muuttamisesta vastaamaan 
siihen hlttyvien ratojen rakentamisessa kii.ytet
tyja t knillisiii. mii.ii.rayksia antoi valtioneuvosto 
rakentamispaatoksen 20 paivanii. maaliskuuta 
1958 ja myonsi tyollisyysvaroja II paiviinii. syys
kuuta 1958, jolloin rakentamistyot aloitettiin a
man vuoden syyskuussa. 

Kertomusvuoden aikana ovat muuto. tyon 
paaasiallisimmat tyot olleet leikkaus-, silta-, 
rumpu- ja kiskotustyot sekti. Kangasvuoren tun
nelin vahvistarnistyot . 

Ra.uta.tierakennusosaston 
kaytossa 

Kaytetty vuonna 1962 

Peruutunut 

Suoritetut tyot 

29 

125 383 024 vmk 
I07 779 996 » 

170I2703 )) 

Pen gerry sty o t. Pengerrystoitii. on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna I962 ekii. 
rautatierakennustoiden alkamisesta. lukien seu
raavasti: 

v. 1962 

I 
Paljous vv. 

I Kustannus vmk 
1957-1962 

Paljous 

29 800:-
277 ma 70550:- 12 097 ma 

12 251 $ 

78 » 98190:- 76 434 • 
70 080 & 

693 » 836 793:- 113 911 • 
212 157 ro3 

192 t 

283 846:- 26 916 • 
198 rna 598154:- 417 • 

664 m2 

15m 

1117 • 736 355:- 242 349 • 
21750:- 58 407 • 

225 » 

Varojen kii.ytto 

Siirtynyt v:lta I961 19 Pl. 1:26I00434690,·mk 
Myonn. v:lle I962 19 Pl. 1:26 510 000 000 

610 434 690 
Kaytetty vuonna 1962 575 456 836 

Siirtyy vuodelle 1963 34 997 632 » 

Suoritetut t. yot 

Pen gerry sty o t. Pengerrystoitii. on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1962 sekii. 
rakennustOiden alkarnisesta lukien seuraava.sti: 

Tun n e I it. Kangasvuoren tunnelissa. aloi
tettiin vahvistarnistyot. Ne rajoittuivat kertomus
vuonna tunnelin katon ja seinien vahvistam.is en 
pulttausmenetelmaa kayttii.en. Pulttausta suo
ritettiin osaksi kiila- ja osaksi va.lupulteilla.. 
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TyOlaji 

Penger·rystyot 
Rata-alueen raivausta ............................ . 
Laskuojien kaivua .............................. . . 
Maata ojista penkereeseen ............. . . . .. .. .... . 
Maata ojista sivuun . .. ............ . .............. . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen .............. . 
Maata rataleikkauksista sivuun .................... . 
Lisamaata penkereeseen ...... . ..... . ... . ... . ... . . . 
Sivu- ja laslruojien louhintaa ...................... . 
Rataleikkauksien louhintaa ja soramunria . .. ..... .. . 
Penkereen alustan vahvistamista . .... .... . .. . . .. .. . 
Tuki- ja keilamuuria ........... . ..... .. .. .. . ..... . 
Kiviverhousta ......... ... .. . ...... . .... . ........ . 
Multa-, turve- ja soraverhousta . . ..... . ...... . . ... . 
Salaojaa ..... .. . ... . ..... . ... .. ... . ..... . . . .. . .. . 
Kivilieitoketta ........ . ..................... ... .. . 

Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ........ . .......... . .. . 
Raidesoraa normaaliradan junilla .. . .. ............. . 
Sepelointia ....................... . .. .. ....... . .. . 
Louhintaa ....... .... ..... ........... ....... ..... . 

R u m m u t j a s i I 1 a t . Kertomu vuonna 
valmistui yksi kaksoisputkirumpu, yksi putki
rumpu ja yksi beton.irumpu seka aloitettiin Kuu
saankosken rautatiesillan rakentamistyot, jolloin 
etelainen maatuki virtapilari, ja pohjoisen maa
tuen peruslaatta valmistuivat. Yksityisen ura
koitsijan toimesta aloitettiin Vaajakoskentien 
ylikulkusillan rakentamistyot, josta vuoden lop
puun mennessa valettiin sillan kehan ja yhden 
tukimuurin perustukset. 

P a a l l y s r a k e n n e. Kiskojen vaihtoa 54 
kg:n kiskoihin sepelialustalle suoritettiin paarai
matkalla seka 30 kg:n ja sivuraiteilla 1. 2 so km:n 
matkalla seka 30 kg:n kiskoihin sivuraiteilla 
1. 9 s km:n matkalla. 

K i in t e a t l a i t t e e t . Leppavedella, Vih
tavuorella ja Laukaassa rakennettiin henkilo
laiturit seka Vihtavuorella ja Laukaassa korkeat 
kuormauslaiturit. Taman lisaksi seisakelaitu
reita uusittiin ja jatkettiin. 

T i e t j a t a s o r i s t e i 1 y t . Vihtavuoren 
liikennepaikan tulo- ja kuormausalueen tiet val
mistuvat kulutuskerrosta lukuunottamatta. Taso
risteilyja valmistui 23 kpl. 

v. 1962 

Paljous 

12 994 m3 

12 723 » 
43 868 » 

376 462 • 
138 326 » 
629 937 » 

174 • 
46 613 >) 

862 l) 

3 040 m2 

43 795 >) 

3 272m 
208 m3 

31 290 m3 

20 077 l) 

70 978 » 

I ICusta.nnus vmk 

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: -

J351 040: -
1165 621: -

10804 693:-
41183 173:-

Paljous vv. 
1958-1962 

14 766 m3 

12 723 • 
55 242 • 

383 764 >) 

170 604 l) 

662 552 • 
174 )) 

46 993 » 

1034 » 
4131 m2 

59 547 • 
4204 m 

208 m3 

40 647 m3 

23 236 • 
105 394 • 
92 569 )) 

Huon era ken n u k set. Vihtavuorella 
valmistui liikennepaikkarakennus, ratavartijan 
asuinrakennus, saunarakennus, ulkorakennus ja 
resi inavaja sekii. Peuranmaessii. liikennepaikka
rakennus ja ulkorakennus. 

Parikkalan- Onkamon rautatierakennus 

Parikkalan- Onkamon rautatien rakentami
sesta saadettiin 13. 1. 1961 annetulla lailla ja val
tioneuvosto vahvisti sen suunnan 21. 12. 1961. 
Radan pituus Parikkalan asemalta Joensuun
Niiralan radan liittymiskohtaan on 92. 6 2 km ja 
Joensuun-Niiralan radan uusittava pituus 5 . 22 

km, joten rakennettava pituus on yhteensii. 97. 84 
km. aman rakennustyon yhteydessii. on Parik
kalasta lii.hdettaessa Savonlinnaan johtavaa rataa 
muutettava Parikkalan asemalta lukien 2. 5 s km:n 
matkalla. Radan rakennustyot aloitettiin 17. 1. 
1962, jolloin kulkulaitosten ja yleisten toiden 
min.isterio antoi luvan rakennustoiden aloit
tamiseen tyollisyystilanteen vaatimas a laajuu
dessa. 

K ertomusvuoden paaasiallisimmat tyot ovat 
oUeet pengerrys- ja leikkaustyot radan pohjois
paii.ssii. ja Kesii.lahden kunnan alueella seka majoi
tustilojen jarjestely. 



, - a r o j en k ii. y t t 6 

V ar$inaiset miUirarahat 

f)iirtynyt v:lta 1961 19 Pl. !:25 104 031272vmk 
My6nn. v:lle 1962 19 Pl. !:25 200 000 000 >> 

304 031 272 » 
Kii.ytetty vuonna 1962 237171336 » 

Riirtyy vnodelle 1963 66 59 936 

Tyolaii 

Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta ... . ........................ . 
Laskuojien kaivua ............................... . 
)Ja.ata ojista penkereeseen ........................ . 
Maata ojista sivuun .............................. . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen .............. . 
:U!aata rataleikkauksista sivuun .................... . 
Lisamaata penkereeseen .. .. . ..... ...... . ..... . ... . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa ...... . .......... .. .. . . . 
Rataleikkanksien louhintaa ja soramuuria .. . ....... . 
Penkereen alustan vahvistamista .................. . 
Kiviverhousta ...... . . . ............... . . . ........ . 
Multa-, turve- ja soraverhousta . .... . ............. . 
Salaojaa ......... .. ...... ..... ... . ........ . ..... . 

P iillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ...................... . 
~epelointiii .................................. .... . 

Rum m u t. Kertomusvuotma valrnistui 14 
terii.sbetonista putkirumpua ja yhtii. kivirumpua 
jatkettiin . 

H u o n e r a. k e n n u k s e t . Parikkalassa ra
kennet.tiin neljalle perheelle perhemajoitusparakit 
ja yksi valiaikainen rakennus kunnostettiin tyo
piiallikon asmmoksi. Haapaojalle pystytettiin nel
jalle perheelle perhemajoituspa.rakit ja kunnos
tettiin tie- ja vesirakennusballituksen entinen 
toirnisto perh asunnoksi. aaren Akonpohjaan 
pystytettiin niinikiiii.n a unnot nii.ljalle perheelle. 
Kiteen yrja almelle valmistui majoitustilat 28 
tyontekijii.lle. 

Rautatierakennukset 

Jamsiinkosken-Jyvaskylan radan rakenta
misesta saii.dettiin 13. 1. 1961 annetulla lailla ja 
YaltioneuYosto vahvisti radan su\.mnan 8. 11. 

31 

Tyollisyysvarat 
My6nn. v:lle 1962 19 Pl. VI: 1 

Kii.ytetty vuonna 1962 

10 500 000 

10 500 000 » 
Jaanos 

Suoritetut ty6t 

P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1962 eka 
rautatierakennust6iden alkamisesta lukien seu-
raavasti: 

v. 1962 

Paljous 

3 482 ma 
5 899 » 

23 015 • 
564 843 t 

21018 ms 
108 014 » 

1066 • 
15 m2 

I Kustannus vmk 

10 496413:-
611550:-
828 032:-

2 907 275:-
72196414:-
1456567:-

10 894873: -
12123:-

555 711:-
31715:-
14900:-
9520:-

29 500: -

1967 935:-
26132: -

Paljous vv. 
1962-

3 482 
5 899 

23 015 
564 843 

21018 
10 014 

1066 

15 

ms 
m3 
» 
» 

ro3 
)) 

>) 

m2 

1962. Kertomusvuonna on rataosalla Jamsii.n
koski- Korpilahti suoritettu tii.ydennystutkimuk
sia noin 12. 5 km:n matkalla edullisimman lopul
lisen ratalinjan mii.araami eksi. 

Varojen kaytto 

V a1·sinaiset miiararahat 

Myonn. v:lle 1962 19 Pl. 1:25 
Kii.ytetty vuonna 1962 

lirtyy vuodelle 1963 

100 000 000 vmk 
l 480 428 

98 519 572 

Vuonna 1962 kii.ynnissii olleisiin rautatie- ja 
ratarakennuksiin niiden aloittamise ta alkaen 
vuosittain ja yhtcensa kii.ytetyt rahamii.iiriit, 
samoin kuin niihin ja rautatierakennuksiin 
vuonna 1962 kii.ytetyt varat ilmenevat seuraa
vasta taulukosta (kaikki rahamaariit ovat van
hoja markkoja): 



Vuosi Kontiomiiki- Suolahti- Joensuu- Lahden- Jyviiskyliin- Kauliranta- I Luumiiki- Tampere- I Parikkala-
Taivalkoski Haapajan·i Kovero- Loviisan Suolahden Kolari Lappeenran ta Parkano- Onkamo 

H erajiirvl radanmuutos- radanmuutos-

I 
Seiniijoki 

tyll tyll 
I 

1934-38 44 313178 1601382 
1939 29 912 353 10 081 576 
1940 4 443 702 6 333 869 
1941 3 867 966 5 027 573 
1942 5 391173 6 348 928 
1943 6 373 487 6 333 637 
1944 4 031845 4 050136 
1945 3 95 285 5189 915 
1946 - 11195 485 
1947 - 8 529 766 
1948 - 15 428 320 
1949 989 757 132 613 904 17 020 947 
1950 29 955 094 228 650 716 171893 800 
1951 123 307 004 267 274 717 84 255 733 
1952 218141 838 250 009 222 6 638 891 
1953 316 081 925 805 356 852 159 858 074 
1954 346 387 752 1216 788 078 385 275 301 
1955 415 157 595 1 019 682 563 262 772 701 
1956 673191569 785 465 052 211288 469 
1957 620 249 572 893 844 297 275 408 521 64 818 719 
1958 606 350 690 761 542 791 324 209 578 276 240 195 42 322102 
1959 420 670 924 655 792 810 80 677 013 328 847 567 303 220 265 341305 
1960 166 415 511 622 881 312 58 200 732 288 855 881 469 011721 454117 771 148 792 007 
1961 74 825 526 326 455 962 101595 938 192 581810 729 333 454 772 443 539 550 260 429 65 412 355 
1962 106 907 790 351934 558 123 637 306 107 779 996 575 456 836 617 817 062 435 622180 174 260 798 247 671336 

Yhteensa I 4 220 924 536 18 398 413 421 12 262 734 004 11 259 124 168 12 119 344 378 11 844 719 677 11134 674 616 I 239 673 153 I 247 671336 

Vuonna 1962 on kaytetty lisaksi 

Oriveden-Jamsan rautatierakennus . .. . .......... . . . .. . . 490 125 vmk 
Viheriaisen teollisuusrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 818 330 >> 

Pyhasalmen kaivosrata 650 351 )) 

Yhteensa vuonna 1962 

Rautatie- ja ratarakennukset 2 750 046 668 vmk 
Rautatietutkimukset . . . . . . . . 1 480 428 
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IV. KULJETUSKALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET 

Kuljetuskalusto 

Dieselvetureita valmistui kotimaisilta tehtailta 
vuoden aikana yhteensii. 22 kpl, joista 4 kpl Hr 
12-sarjan dieselsii.hkoistii. linjaveturia sekii. 22 kpl 
Vv 16-sarjan dieseljii.rjestelyvetiD'ia. Itii.valta
laiselta toiminimelta Jenbacher Werke AG:lta 
vuokrattuna olleen dieselvaihtoveturin vuokraus 
jatkui koko vuoden. Kertomusvuoden aikana 
poistettiin yleisestaliikenteestti. kaikki Vk 11-13-
ja Vv 11-sarjan dieselveturit yhteensa 8 kpl, joten 
dieselvetureiden lukumii.ii.ra edella olevat muu
tokset huomioon ottaen oli vuoden lopussa 179 
( + 1 vuokraveturi), vastaavien lukujen ollessa 
vuoden 1961 lopussa 161 + 1 vuokraveturi. 

Moottorivaunukalustossa ei ole kuluneena 
vuonna tapahtunut muutoksia. Vuoden lopussa 
oli kaytOssii. 23 moottorivaunua. 

Keveitii. moottorivaunuja (kiskobusseja) val
mistui kertomusvuonna 19 kpl. Kun niitii. ei kulu
neena vuonna hylii.tty, oli niiden lukumii.iira vuo
den lopussa 208 kpl (vuoden 1961 lopussa 189 
kpl). 

Liikenteesta poistettiin hoyryvetureita epa
taloudellisina tai loppuunkuluneina yhteensa 19 
kpl, joista 14 kpl Hk 2- arjan, 1 kpl Hv 1-sarjan, 2 
kpl Vk 2-sarjan ja 2 kpl Vk 5-sarjan hoyryvetiD·ia 
ja nain ollen oli vuoden lopussa hoyryveturien 
lukumii.ii.rii. 639 kpl (vuoden 1961lopussa 658 kpl). 

Vaunuja valmistui vuocl n aikana sew:aavat 
maarat: kiskoauton liitevatmuja, joissa on 2 lien 
matkustaja- ja konduktooriosasto sarjaa EFiab 
5 kpl, kiskoauton 2 lk:n matkustajavaunuja sar
jaa Eiab 8 kpl, kiskoauton matkatavaravaunuja 
sarjaa Geoab 5 kpl, lti.mminvaunuja sarjaa Ggk 
53 kpl, sailiovaunuja sarjaa Sf 2 kpl, avonaisia 
tavaravaunuja sarjaa Hk 817 kpl, sarjaa Hkk 
126 kpl, sarja-a Ob 79 kpl, sarjaa Orne 30 kpl seka 
1 mnuntajankuljetusvaunu sarjaa Osf. Lisaksi 
valmistui Lohjan Kalkki Oy:lle irtosementin 
kuljetusvaunuja sarjaa Silk 14 kpl, Finnish 
Chemicals Oy:lle sailiovaunuja sarjaa Sfc 11 kpl. 
Rikkihappo Oy:lle sii.iliovaunuja sarjaa ri 10 kpl 
ja AGA Oy:lle 1 sii.iliovaunu sarjaa Sag. 

Vuoden aikana poistettiin liikenteesta henkilo
vaunuja 16 kpl, katettuja tavaravaunuja 131 kpl, 
avonaisia tavaravaunuja 796 kpl, virkatarve
vaunuja 104 kpl seka vieraita vaunuja 24 kpl. 

Vuoden lopussa oli henkilovaunuja 1 495 kpl, 
joista virkatarvekaytossa 182 kpl, tavaravaunuja 
27 334 kpl, joista katettuja 9 609 kpl, avonaisia 
13 813 kpl ja virkatarvevaunuja 3 912 kpl. 

5 I 251- 64 

Moottorivetwreita fa mootto1·ivaunwja seki:i niiden 
rakenteen kehittamista koskevat tyot 

Edellisinii. vuosina aloitettu uuden dieselveto
voimakaluston hankinta jatkui kertomusvuonna 
lahes samanlaajuisena kuin edellisena vuonna 
aiheuttaen nytkin pii.ii.o an moottorivetureita ja 
moottorivaunuja koskevista toista. Huomattavan 
osan naistii. tehtavistii. muodostivat rakenteilla 
olevan moottoroidun kaluston tyon ja tarve
aineiden tarkastukset sekii. veturien ja vaunujen 
vastaanottokoeajot luovutustarkastuksineen. 

Kaluston osarakenteiden, kuten aluskehysten, 
korien, telien ja pyorii.kertojen tarkastukset suo
ritettiin piiaasia a Lentokonetehtaalla ja Loko
molla. Tii.rkeitii. yksityisia rakenne-elimia, kuten 
jousia ja hammaspyoria tarkastettiin taman 
ohe!la mm. Fiskars Oy:n ja Valmet Oy:n Raut
pohjan tehtailla. Tarkastustoimintaan isaltyi 
myos Vv16-veturien dieselmoottorien ja Hr12-
veturien dieselgeneraattoriryhmien koekii.ytto ja 
tarkastus Tampella Oy:llii. ja Dm7-vaunujen 
dieselmoottorien koekaytto Valmet Oy:n Linna
vuoren tehtaassa. 

Kertomusvuonna tilattiin Valmet Oy:n Lento
konetehtaalta 4 FPoab-liitevaunua, joi ta 2 
kuuluu posti- ja lennii.tinhallituksen rahoitus
osuut en, 3 dieselmoottorikiiyttoista 1 000 hv:n 
tehoista nopeaa kiitojtmaa, jotka tulevat olemaan 
samanrakenteisia kuin edellisenti. vuonna tilatut 
vastaavat junat, 12 clieselmoottorikayttoi ta 
1 000 hv:n tehoista, ensisijai. esti paikallisliiken
teeseen tarkoit ttua junaa, jotka sisustu ta ja 
ovijii.rjestelyja lukuunottamatta ovat em. kiito
junien kaltaisia, 9 kpl 2 00 hv:n tehoista, sii.h
koi ella voimansii.rrolla ja 3-akselisella yksimoot
torisella telilla varustettua Alsthom-tyyppista 
Hrl3-die ellinjaveturia ja 12 kpl 1 400 hv te
hoista, Voith L 216 rs-vaihtei-tolla ja 2-akseli
sella telilla varustettua Sv 12-dieselveturia. 
Lisii.ksi tilattiin samat maarii.t edellamainitt.uja 
dieselvetureita myos Lokomo Oy:lta. Kaikkia 
edella mainittuja hankintoja edelsi yleensii. tar
jouspyynnmssa esitettyjen telmillisten vaati
musten mii.ii.rittely sekii. saatujen tarjousten tek
nilli n osan arvostelu hankintasopimusten sol
mimista varten. FPoab-vaunujen tilauksen yhtey
dessa selvitettiin myos ne rakenteelliset muu
toks t ja lisii.ykset, joiden toteuttaminen jo kay
tossa olleen kaluston antamien kokemusten perus
teella oli aiheellista vastaavien uusien vaunujen 
konstruktioissa. 
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Ensimmaisten Hr 13-veturien valmistuksen 
edistyttya jo pitkalle jatkettiin kotimaisten vetu
ritehtaiden ja toiminimen Societe Genorale de 
Constructions Electriques & Mecaniques Alsthom 
kanssa neuvotteluja viela avoinna olevia rakenne
yksityiskohtia koskevista kysymyksi ·ta seka 
epatyydyttaviksi havaittujen rakenteellisten yk
sityiskohtien muuttami esta. Kotimaisten veturi
tehtaiden kanssa kaytiin myos neuvotteluja Svl2-
veturien teleja koskevien rakenteellisten yksityis
kohtien selvittamiseksi. Kertomusvuonna kay
dyt takuuneuvottelut ko kivat paaasiassa Hrl2-
vetureita. Suunnitteluun liittyvista tehtavista 
on edelleen mainittava Hr 13-veturien piirustus
ten tarkastaminen. 

Aikaisempina vuosina liikentee een saadussa 
moottoroidussa liikkuva sa kalustossa aiheelli
siksi todettujen rakennemuutosten suunnittelu 
koski paaasiassa Vr 11- ja Vv 15-dieseljarjestely
vetureita seka lisaksi myos Dm 6- ja Dm 7-
moottorivaunuja ja niiden liitevaunuja. Taman 
suunnittelutyon muodostivat osaksi kalustoa 
valmistaneiden tehtaiden kanssa kaydyt neu
vottelut, osaksi rautateiden omille konepajoille 
annetut kirjalliset ohjeet. Vr 11-, Vv 15- ja Hr 12-
veturien osalta oli kysymys eraista veturien 
koeajoilla tai vetw·ien ki.iyton yhteydes a aiheel
lisiksi todetuista, joko huoltoa yksinkertaista
vista tai veturien toiminnan kannalta valtta
mattomista l'akenneyksityiskohtia koskevista 
muutoksista. Dm 6- ja Dm 7-vaunuissa toteu
tettiin pi.iaasiassa pienehkoja, vatmujen kayton 
ja huollon kannalta tarkeita rakennemuutoksia, 
joita vaunujen valmistumisvaiheessa ei viela 
ehditty ottaa huomioon. Taman lisaksi annettiin 
lukuisia muita ohjeita kaluston kayttohenkilo
kunnalle ennenkaikkea Vr 11-, Vv 15- ja Hr 12-
veturien koneistojen korjausta ja huoltoa kos
kevissa yksityistapaul{sissa. 

Hoyryvetureita ia yleisia koneteknillisia laitteita 
seka niiden t·akenteen parantamista koskevat suun
nittelutyot 

Varsinaiset hoyryvetureita koskevat rakenne
muutok et supistuivat kertomusvuonna muuta
m iin valmistusta ja korjausta helpottaviin pie
niin muutoksiin seka joidenkin piirustusten tay
dentamisiin mm. koneistusmerkkien ja tolerans
sien osalta. Hoyryvetur ihin liittyvana tyona 
suoritettiinn turvallisuusnakokannalta katsot
tuna tutkimu tilanteesta, joka ·yntyy kun eri
tyyppisten veturien hoyrykattilas a on vetta vain 
alimman vesirajan korkeudelle, ja vetm'i syysta 

tai toisesta jaa yla- tai alamakeen, esim. lasku
makeen seisomaan. 

Paaasiallinen huomio oli kuitenkin kiinnitetty 
edelleen uuden terasrunkoisen liikkuvan kaluston 
mittausvaunun suunnitteluun seka valiaikaisella 
mittausvaunulla uoritettuihin jannitysmittauk
siin ja veturien vetovoimamittauksiin. Kertomus
vuonna valmistui 32 tyopiirustusta, jotka kasit
telivii.t uuden mittausvaunun seinii.rakenteita, 
lammityslaito ta, ki:i.ymii.laii. ja dieselgeneraat
torin sijoitusta ym. Piirustustyota hidastutti 
kuitenkin huomattava suunnittelijatyovoiman 
puute ja se, ettei mittaustoimintaa toistaiseksi 
ole kii.ytettavissa tyohon varattua henkilokuntaa, 
vaan mittausvaunun suunnittelijoiden oli mit
tausmatkojen ajaksi keskeytettava suunnittelu
tyonsa. Valmistelut ennen mittauksia seka mit
taustulosten selvittely ja lopulliseen vertailu
kelpoiseen kuntoon saattaminen veivii.t myos 
huomattavan ajan. 

Kertomusvuonna kii.yttoon otetuista uusista 
mittausvalineista huomattavin oli Torsten 
Ljtmgstrom'in insinooritoimiston toimittama mit
tauspoyta, joka saapui maaliskuussa. Se asen
nettiin heti valiaikaiseen roittausvaunuun ja silla 
suoritettiin ensimmaisen uudentyyppisen rans
kalaisen diesellinjaveturin Hr 13 vetovoima- ja 
kiihtyvyyskoneet erilai ilia junapainoilla ja eri
laisissa olosuhteissa. Suurin kokeiltu junapaino 
oli I 562 tonnia . Kaikkiaan suoritettiin veto
voimapoydan koeajot mukaanluettuna 8 mittaus
matkaa, joista pisimmat kestivat jopa 5 vuoro
kautta. Pasilan konepajalla suoritettiin myos 
vastavalmistuneen Osf-sarjan mutmtajankulje
tusvaunun rasitetuimpien osien jannitysmittauk
sia raskailla kuormilla. Vatmun kulkm·asituksia 
pyrittiin jaljittelemaan aikaansaamalla vinttu
reilla ylimaaraisia sivuttaisvoimia, jotka vaikut
tivat vaunun paapalkkeihin. 

Ratateknillisen toimiston pyynnostii. tutkit
tiin liikkuvan kaluston, lahi1ma veturien kulkua 
kaarteissa, koska ol i suunnitteilla huomattavia 
muutoksia levitysten subteen kiskoituk en uusi
misen yhteydessii.. Tehtavaa tutkittiin aluksi ns. 
Vogel'in menetelmii.lla, jolla saatiin geometrisesti 
selvitetyksi miten suuren raiteen levityksen kukin 
veturisarja vaatii eri kaarevuussateilla. Ilmeni 
kuitenkin, ettei tama yksin riita veturien kiskoilta 
suistumisuhan selvittamiseksi, vaan tehtavii. laa
jeni kulussa olevaan veturiin vaikuttavien voi
mien tutkimiseksi, minkii. jalkeen Heumann'in 
minimipiirroksen ja pyorakertojen suistumis
kii.yrien avulla aatiin tehtavaii.n lisaselvitysta. 

Paineastiatoista rnainittakoon, etta paineilma-



jarrujarjestelmiin liittyvien apuilmasailioiden lu
juuslaskujen tarkistuksia rakennepaineelle 10 
kpfcm2 suoritettiin loppuun kaikille kaytossa 
oleville sailiosuuruuksille. Samoin jatkettiin VR:n 
kiiytossa olevien vanhojen kiinteiden paineilma
sailioiden asiapapereiden paineastia-asetuksen 
edellyttamaan kuntoon saattamista suorittamalla 
siiilioiden lujuuslaskuja. 

Tyojarjestyksen mukaisesti suoritettiin viela 
uusiin moottorivetureihin tulevien paineilma
siiilioiden ja hoyryesilammittimien rakennetar
kastukset ja vesipainekokeet valmistajatehtailla 
Tampereella. 

Edelleen annettiin hankintatoimistolle lukui
sia liikkuvan kaluston Yaraosien, raaka- ym. 
tarveaineiden hankintoihin liittyvia teknillisia 
Jaustmtoja ja tilausvalmisteluja. 

Vaunuja ja niiden rakrnteen parantamiBta koB
kevat Buunnittelutyi:it 

Kertomusvuoden aikana vaunujaosto suoritti 
seka vaunuja koskevia suunnittelutoita etta 
yleisempaa laatua olevia tehtavia. 

Henkilovaunujen osalta tarkeimpana tyona oli 
uusien Suomessa rakennettavien terasrakenteis
ten matkustajavaunujen, sarjat CEit ja Eit, 
hankinnan valmistelu. Taman johdosta tutkit
tiin kayto sa olevien Maschinenfabrik Esslin
gen 'in valmistamien vastaavien vaunujen eri 
osien toimintaa ja varmuutta. Huomiota kiin
nitettiin =· liimmitys- ja ilmanvaihtolaitteisiin, 
valaistusgeneraattoriin ja sen kayttolaitteeseen 
seka akselilaaker ihin. Kolmen kokeiltavana 
olevan telityypin toimintaa . eurattiin tarkoin 
ja saadun kokemuksen perusteella esitettiin valit
tavaksi terii.srakenteisten henkilovaunujen teleiksi 
ns. Minden- Deutz-telit. minka valinnan myos 
rautatiehallitus hyvaksyi. Ensimmaiset telit koti
maassa rakennettavia 25 Yaunua. varten valmis
taa 'ak as a Klockner-Humboldt-Deutz AG:n 
\ erk. \Vestwaggon, Koln-Deutz. Seuraavat telit 
on tarkoitus valmistaa li enssisopimuksen perus
teella kotimaa sa. Vanhoja matkustajavaunuja 
koskevista toistii oli tarkeimpia kahvilaosa. tol!a 
varustetun matkustajavaunun, sarja Eik, eriiitten 
yksityi kohtien, erityisesti keittion uunnittelu. 
Virka.Yaunujen kulkuominai uuden parantamista 
varten tutkittiin uusien terasrakenteisi sa vau
nuissa kaytettavien . telityyppien sopivuutta nai
hin Yaunuihin ja paadyttiin Miinchen-Kassel
telin Yalintaan. Tutkimus konduktoori- eli Fo
va"Lmujen varustamiseksi akselinpaakiiyttoisella 
valaistusgeneraattorilla saatiin paatokseen. Van
kien kuljetukseen tarkoitetun terasrakenteisen 
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vaunun, sarja Not, valmistettua vaunutyypin eri 
osien toimintaa setu'attiin ja suunnittelutyo saa
tettiin paatokseen. 

Korkealaitaisten avotavaravaunujen osalta eri
koistyyppisen, nk. kaato-vaunun hankintaa val
misteltiin. Tarkoituksena oli antaa naiden vau
nujen suunnittelu ja rakentaminen yksityisten 
toiminimien tehtavii.ksi, mutta lopullinen ratkaisu 
siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Mas- eli sepe
linlevitysvaunuihin laadittiin piirustukset kuor
makaukalon suurentamiseksi 7. 5 m 3:sta 15 m3:iin, 
minkti. johdosta oli myos vaihdettava kannatus
jouset ja pyorakerrat vahvemmiksi. 

Katettujen tavaravaunujen osalta uuden, 
yleista tyyppia olevan 2-akselisen vaunun suun
nittelutyo pantiin alulle vuoden loppupuolella. 
Va1.musta tulee sekii. tilavuudeltaan etta kanta
vuudeltaan suurempi kuin vanl1emmat katetut 
vaunut. Sen alu kehyksen rakenne on kutakuin
kin sama kuin Hkk-avovaunun. Vanhempiin 
katettuihin tavaravannuihin kuuluvaan Gdp- eli 
pienelainvaunuun tehtiin pienia muutoksia, jotta 
valtettaisiin elainten loukkaantumiset. Kalkki
vaunun, sarja Gdt, varu tamista kovakuitu
levylla halutta ssa kuljettaa kalkkihydraattia 
irrottavana tutkittiin ja todettiin se mahdolli
seksi. Lamminvaunuihin eli Ggv- ja Ggk-vau
nuihin samoinkuin Gg-vaunuihin tehtiin pie
nehkoja muutoksia. Kahden uuden jiiiihdytys
val.mutyypi..n hankintaa valmisteltiin laatimalla 
niita varten telmilliset maareet. Toinen ajateltiin 
jiiiilla jaadytettavaksi, liihinna teuraslihan, vihan
nesten, hedelmien ym. helposti pilaantuvien 
elintarvikkeide.n kuljetukseen ja toinen jaah
dytyskoneella jaii.hdytettavaksi, lahinna pakas
teiden, jaatelon ja muiden aile 0°C lampotilaa 
vaativien elintarvikkeiden kuljetukseen. Kum
pikin vaunu oli tarkoitus tilata terasrakenteisena, 
mutta tyyppien ja lukumii.ii.ran lopullinen valinta 
seka hankinta siirtyi yli vuoden vaihteen. Katet
tuihin tavaravaunuihin luetaan meilla kuuluvaksi 
myos Saksasta hankitut si.irtokato lla varustetut 
Gk- ja siirtokatolla ja - einilla varustetut Gks
vaunut. Kummastakin sarjasta saadun koke
muksen perusteella piiatti rautatiehallitus tilata 
Gks-vaunuja lisaa 400 kpl. Uudet vaunut suun
niteltiin 2 m pidemmiksi kuin aikai emmin tila
tut koevaunut ja suunnittelutyo saati.in kerto
mu vuonna melkein valmiiksi. Mainittakoon, 
etta Gks-vaunujen rakenteisiin kiiytetaiin paljon 
alumiiniprofiileja ja esim. katto valmistetaan 
alumiinilevysta. iirtoseinat suunniteltiin val
mistettavaksi 200 vaunua varten teraksesta ja 
ainakin 100 vaunua varten alumiinista. 
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Vanhojen matalalaitaisten Hdk-avovaunujen 
osalta tutkittiin mahdollisuutta asentaa niihin 
automaattikytkimet sekii. samalla lisii.tii. vaunujen 
kantavuutta. Hk-vaunun paatyrakenne muu
tettiin kuormapeitteen kiinnittamisen helpot
tamiseksi ja vanhemman malli en Hk-vaunun 
teleskooppipylvaan muototerasrakenne korvat
tiin putkirakenteella. Uusimman 2-akselisen, 
akselipa.inoltaan 20 tonnin matalalaitaisen avo
vaunun, sarja Hkk:, suwmittelu jatkui edelleen 
kertomusvuoden aikana ja tyo saatiin suorite
tuksi niin pitkii.lle, etta va1..mujen rakentamiseen 
voitiin ryhtya Pasilan konepajassa. Taman vau
nutyypin pituus puskimineen on 12 m eli 2 m 
enemman kuin Hk-vaunun. Erikoistyyppisten 
2-akselisten avovaunujen o alta autojenJruljetus
vaunut saivat osakseen huomiota. Niiden han
kintaa valmisteltiin. Toisena vaihtoehtona auto
jan kuljettamista varten oli autojen kiinnityk-

en sopivien laitteiden suunnittelu normaali
tyyppisiii. vaunuja varten. Asian lopullinen rat
kaisu siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Nor
maalityyppisten laidattomien 4-akselisten avo
vatmujen osalta suunnittelutyo oli aikaisemmin 
Oa- ja Ob-vaunun suunnittelun taydennysta. 
Erikoistyyppisten avovaunujen osalta 12-akse
lisen Osf- eli muuntajakuljetusvaunun suunnit
telu saatiin valmiiksi syksylla. Vatmua raken
nettiin jo suunnittelutyon kestaessa ja ke alia 
suoritettiin vaun1..m koekuormitus 200 tonnin 
pystykuormituksella ja 20 tonnin siVl..lttaiskuor
mituksella. 

Nesteiden, kaasujen ja hienojakoisten aineiden 
kuljetukseen tarkoitettujen vaunujen osalta laa
dittiin piirustuksia ja annettiin lukuisasti raken
nusohjeita kirjeitse. Ohjeet koskivat lahinna 
yksityisten toiminimien sailiovaunujen raken
tamista. Naiden ohjeiden mukaan laaditut pii
rustukset tarkastettiin . Malminkuljetusvaunujen 
osalta pantiin vuoden loppupuolella alulle 4-
akselisten, viidellii. kaatokaukalolla varustet
tujen vaunujen suunnittelutyo. Irtosementin 
kuljetuk een tarkoitetun 3-akselisen, yksityisen 
toiminimen omistaman vaunun piirustukset tar
kastettiin. 

Ylei empaii. laatua olevista vaunuja koskevista 
toista mainittakoon vaununosien, kuten telien, 
laakereid n ym. kehittii.minen . Itii.i en yhdyslii
kenteen turvaamisek i tutkittiin automaatti
kytkinten kii.yttoon liittyvia kysymyksia ja esi
merkiksi vuoden lopulla alettiin tyoskennellii. nk. 
valikytkinten kokeilun aikaansaamiseksi. Tahan 
yleisten vaunutoitten ryhmaii.n kuuluu myos se 
avustava tyo, joka on tehty kansainvii.lisen rauta-

tieliiton UIC:n tutkimustoiminnassa alan edel
leen kehittti.miseksi. 

Kuljetuskysymysten kii.sittely on vaatinut huo
mattavan paljon tyoaikaa. Tii.ssii. olivat etualalla 
kuormausohj itten laatimisessa annettu apu ja 
yleiset vaunuja ko kevat ohjeet sekii. erikois
kuljetuskysymysten tutkiminen. Erikoisuutena 
mainittakoon Osf-vaunulla suoritettu 170 tonnia 
painavan muuntajan kuljetus, joka toistaiseksi 
on rautateittemme raskain kuljetus. Sitti. seu
rattiin erityisesti sen johdosta, etta se oli 0 f
vaunulla suoritettu ensimmii.inen kuljetus. 

Suunnittelu- ja piirustustoiden ohella vaunu
jaoston insinoorit suorittivat uusien vaunujen 
ja vaununosien vastaanottoa Pasilan konepaja sa 
ja yksityisten toiminimien tehtaissa kotimaassa ja 
ulkomailla. 

Veturien ja vaunujen jarrulaiteita ja niiden paran
tamista koskevat suunnittelu- ym. tyot 

Kertomusvuoden loppupuolella valmistui kak i 
ensimmaistii. Hr 13-sarjan veturia. Nii.iden vetu
rien paineilma- ja jarrulaittei iin veturien val
mistusvaiheessa tarpeelliseksi havaittuja muu
toksia tutkittiin ja neuvoteltiin niiden johdosta 
tehtaitten edustajien kanssa. Ensimmii.isen vetu
rin paineilma- ja jarrulaitteiden toiminta tarkas
tettiin valmistajat htaalla Ranskas a ja sovittiin 
t.ti.lloin vastaanottotarkastusmitat ja -arvot sekii. 
niiden sallitut poikkeamat. Vetw·ien tultua Suo
mean suoritettiin niilla tavanomaiset verrattain 
perusteelliset tyyppikoeajot, joiden yhteydessii. 
suoritettiin jarrulaitteiden toiminnan tarkkailua 
ja mittauksia kiinnittii.en erikoisesti huomiota 
veturin jarrujen irroituskykyyn pitkillii. junilla. 

KertomuSVl..lOrula olivat kotimaisilla veturi
tehtailla smmnitteluvaiheessa 3-osainen moottori
juna ja telirakenteinen Sv 12-dieselveturi. Niiden 
paineilma- ja jarrulaitteiden suunnittelua varten 
maariteltiin mitoitusta koskevat pii.i.i.arvot ja 
vaadittavat toiminnalliset ominaisuudet seka 
annettiin lisii.ksi ohjeita eri laitteiden sijoitusta ja 
kytkentti.ii. varten. 

Vaunujen jarrulaitteiden kohdalla aloitettiin 
kertomusvuoden aikana 2- ja 3-akselisten uusien 
sailiovaunujen sekii. Gks-katettujen tavaravau
nujen jarrulaitteiden suwmittelutyo. Molempien 
vaunutyyppien jarrulaitteisiin paatettiin sisii.l
lyttii.ii. 2-portainen, automaattinen kuormajarru
vaihde, jarruviV1..1ston automaattinen sii.atti.ja sekii. 
KElc-toimintaventtiili. Jo edellisena vuonna 
aloitettujen Ob- ja Rkk-vaunujen jarrulaitteiden 
viimeiset tyopiiru tukset saatiin valmiiksi ja 
valvottiin ensimmii.isten vaunuj n valmistusta 



seka tebtiin niiden subteen tyyppitarkastukset ja 
-kokeet. 

Edella mainittujen vaunutyyppien lisaksi suun
niteltiin jarrulaitesovitukset ja tarpeelliset muu
tostyot useiden vanhoille aluskebyksille raken
nettujen erikoisvaunujen subteen. Jarrulaitteiden 
varustinosien ja vivuston liikkuvien osien sub
teen suunniteltiin uusia suoritusmuotoja, mm. 
selvitettiin jousiterasholkkien kaytto jarruvivus
ton nivelissa. 

Laajat hankinnat ovat aiheuttaneet runsaasti 
selvittelytyota ja lausuntojen laatimisia. Kun 
viime aikoina on pyritty kayttamaii.n byvaksi 
myos yksityisten konepajojen valmistuskapasi
teettia monien sellaisten jarrulaiteosien hankin
noissa, jotka aikaisemmin valmistettiin VR:n 
omissa konepajoissa, on tasta jarjestelystii. koi
tunut paljon lisatyotii. sen jobdosta, etta on jou
duttu naitii. alihankintoja varten laatimaan ban
kintamaaraykset ja tarvittavat tyoselitykset sekii. 
eraissa tapauksissa valvomaan valmistusta asian
mukaisen tuloksen saavuttamiseksi. 

Kertomusvuonna laadittiin selvityksia useista 
junavauriotapauksista, jolloin varsinkin Kankaan 
asemalla sattuneen sepelijunan paalleajon job
dosta suoritettiin laajoja kenttatutkimuksia koe
S.JOmeen nimenomaan Mas-vaunujen jarrulait
teiden toimintakunnon ja todellisen jarrutusky
vyn selvittamiseksi. 

Jarrujen kayton subteen on tutkittu pitkissa 
tavarajunissa verrattain yleisesti esiintyvia irroi
tusvaikeuksia ja koetettu loytaii. naiden usein 
pyoravikoihin jobtavien bairioiden perussyyt ja 
mabdolliset keinot niiden vahentamiseksi. Samoin 
on selvitelty yhteistoiminnassa Knorr-Bremse 
GmbH:n ja Pasilan konepajan kanssa uusien 
matkustajavaunujen luistonestolaitteissa talvi
aikaan esiintyneita jaatymishairioita. 
Entiseen tapaan on suoritettu veturitehtailla 
valmistuneitten vetureitten ja ·Pasilan kone
pajalla rakennettujen vaunujen paineilma- ja 
jarrulaitteiden vastaanottotarkastuksia, laadittu 
kayttoohjeita ja toimintaselostuksia uusista lait
teista seka buolebdittu paineilma- ja jarrulait
teiden opetuksesta rautatieopistossa. 

Li;im;m;ifii.JS· ja terveysteknilUsten laitosten suun
nittelu 

Kertomusvuoden kuluessa tebtiin koneteknil
lisen toimiston lampo- ja terveysteknillisessa 
jaostossa Hi.mpo-, kylmavesi-, lamminvesi- ja 
viemarijobto- seka ilmastointisuunnitelmat Turun 
varastorak:ennusta ja Seinajoen veturitallin lisa
rakennusta varten. Lisii.ksi edelliseen rakennuk-
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seen suunniteltiin varavoimakonebuone ta.rpeel
lisine jaii.bdytys- ja suoja.laitteineen seka sa.laojat 
ja. sadevesiviemarit, ja. jii.lkimmaiseen rakennuk
seen boyry- ja paineilmajohdot seka oljyn ja 
hiekan erottimet. 

Lampo-, kylmavesi-, lamminvesi- ja. viemii.ri
johtosuunnitelmat tebtiin seuraavia. rakennuksia 
varten: Vibtavuoren, Orimattilan, Peuranmaen, 
Kutemaisten, Sapran, Enonjarven ja Keitele
pobjan liikenne- ja asuintalot, Kauniaisten, 
Haapamaen ja Kirkkonummen asematalot, Reit
kallin, Sieppijarven ja Vuohijarven ratavartijain 
asunnot, lennatinkonepaja seka varikon korjaus
pajan laajennus ja buoltotilat Riihimaella, ruo
kalarakennus Kuopiossa, asetinlaiterakennus III 
Helsingissii., 2-perheen talo Seinajoella ja Valkon 
junatoimisto. Lii.m.mityksen ja ilmanvaihdon 
kii.sittavat suunnitelmat tehtiin Turun kone
pajan maalaus-, puu-, vaunu- ja teliosastoja. var
ten. Kuopion tavaramakasiinin muutosta varten 
tebtiin lii.mmitys-, ilmanvaihto- ja lamminvesi
suunnitelmat sekii. Lievestuoreen tavaramaka
siinia varten llimmitys-, kylmii.vesi- ja viemari
suunnitelmat. 

Lisaksi tebtiin lammityssuunnitelmat seuraa.via 
rakennuksia. varten: 4-perbeen asuinta.lo .Am.ma.n
saaressa, ratajakson paallikon asunto Savon
linnassa, Jii.msi.i.mkosken veturitalli, asetinlaite
rakennus II ja ballintorakennuksen fysikaalinen 
boitohuone Helsingissii. seka asuinrakennukset 
Korsossa ja Vaasassa. 

Ilmanvaibtosuunnitelmat tehtiin seuraavia 
rakennuksia varten: Kotkan vaunupeitekui
vaamo, Pieksamaen · uusi veturitalli, hallinto
rakennuksen vaestonsuoja ja varavoima-asema 
Helsingissa, tiedustelujaoston varasto Helsin
gin asematalossa ja Pasilan junatoimisto. 

Loimaan asemarakennuksen ja tavaramaka
siinin laajennusta varten tebtiin li.i.mmitys- ja 
lii.mminvesisuunnitelmat seka lamminvesisuun
nitelmat asuinrakennuksia n:o 39 ja 41 varten 
Pieksa.mi.i.ella ynna ratajakson toimistoa ja asema
pii.ii.llikon asuntoa. varten Kuopiossa.. Naiden 
lamminvesisuunnitelmien ybteydessa tehtiin va.s
ta.a.vien rakennusten kattilabuoneita. varten uudet 
kytkentakaaviot. Sitii.paitsi tehtiin uuudet kyt
kentasuunnitelmat seuraavien rakennusten lii.m
monjakokeskuksia varten: Kuopion veturitalli ja 
sahkotalo, Helsingissa sijaitseva asuinrakennus 
Aleksis Kivenkatu 19, Turun asemarakennus ja 
24-perheen asuintalo Riibimii.ellii.. 

Huopalahdessa sijaitsevaa asuinrakennusta n:o 
4/21 varten tehtiin suunnitelma rakennuksen 
liittamisesta kaupungin vesi- ja viemariverkos-
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toon. Myos Helsingi.n asema- ja hallintoraken
nuksen liittamisesta kaupungin kaukolampo
verkostoon seka siita aiheutuvista vesi- ja vie
mari.johtojen muutoksista tehtiin suunnitelmat. 
Pi.eksamaen vara-asemaa varten laaclittiin ilman
vaihto-, kylmavesi- ja viemarisuunnitelma. 

Suunnittelu- ja piirustustoiden ohella ovat 
lampo- ja terveysteknillisen jaoston insinoorit 
ja teknikot suorittaneet seka yksityisten toimi
nimien etta Pasilan konepajan asentamien lai
tosten vastaanottotarkastuksia seka antaneet 
lampo- ja terveysteknillisen alan asioita koskevia 
lausuntoja seka osallistuneet uutisrakennustoimi
kuntien istuntoihin. 

Kuljetuskalustossa on lammityslaitteiden sii.a
tolaitteiden kehittamista jatkettu yhteistoimin
nassa toiminimi Controll Oy:n kanssa, jonka 
kehittama •>Termoset>>-elektrooninen jarjestelma 
suoritettujen kokeilujen perusteella osoittautui 
ko. tarkoitukseen kayttokelpoisimmaksi. Mai
nituin laittein varustettiin vuoden aikana n. 
15 makuuvaunua. 

Jaoston esimies on lisii.ksi laatinut hankinta
ohjelman Pa ilan konepajalla valmistettavien 
25 terasrunkoisen matkustajavaunun lammitys
laitteita varten seka tarkastanut ja antanut lau
sunnon niistii. ullw- ja kotimai.silta toiminimilta 
pyydetyista tarjouksista . 

Konepajat 

Kertomusvuoden aikana oli valtionrautateilla 
toiminnassa 6 pii.ii.konepajaa, nimittain Hyvin
kii.an, Pa ilan, Turun, Vaasan, Oulun ja Kuopion 
konepajat. Naiden li.sii.ksi · toimi viela Kuopion 
konepajan alaisena osastona Pieksamaen vaunun
korjauspaja ja Hyvinkaan konepajan alaisena 
Helsingin valimo elokuuhun saakka, jolloin sen 
toiminta Helsingi sa lopetettiin. 

Vuoden aikana kaikki konepajat tyoskontelivat 
6-paivaisin tyoviikoin. 

1. Hyvinkaan konepaja ja Hel
singin valimo 

Hyvinkii.ii.n konepaja on iirtynyt raskaiden 
moottoriveturisarjojen korjaukseen, mika on 
ollut sen toiminnan huomattavin kohde. Kone
pajan huoltoon kuuluneiden moottoriveturien 
kokonaismi:iara oli vuoden lopussa 172 seka 
hoyryveturien 134. 

Veturien korjauksen ohella korjattiin kone
pajalla veturien generaattoreita 332 kpl, ilma
pumppuja 336 kpl, voidepumppuja 344 kpl, 
veturin kattiloita 174 kpl, lammityskattiloita 

2 kpl, ilmasii.ilioitii. 181 kpl, veturin jousia 4 421 
kpl, vaunun jousia 6 979 kpl, Orton nostureita 
1 kpl, vaihteen risteyksiii. 59 kpl, hakkilavoja ja 
-varumja 258, valmistettiin tai korjattiin veturien 
savutorvia 24 kpl, kokoonpantiin Orton nostu
reita 4 kpl, valmistettiin uusia vaunun jousia 
7 064 kpl, veturin jousia 534 kpl, veturin sylin
tereita 4 kpl, pronssilamelleja 150 kpl, kierto
kankia 2 kpl, kytkintankoja 1 kpl vaunun veto
koukkuja 2 500 kpl, laakeripe an ohjaimia 7 600 
kpl, jousipukkeja 1 500 kpl, apukytkimia 300 kpl, 
laakeripesia 600, magneettikehan aihioita 68 kpl, 
miinakohon puolikkaita 700 kpl, vaihteen kieli
sovituksia 419 paria seka vaihteen muita osia 
1 200 kpl, sorvattiin pyoriii. 1 825 kpl, rengastet
tiin veturin pyoria 559 kpl, hiottiin johtokiskoja 
46 kpl seka valmistettiin hiekka iilot kannatin
rakenteineen valimoon. 

Helsingin- Hyvinkaan valimossa valettiin vau
nun laakeripesia 2 890 kpl, laakeripesan kansia 
2 771 kpl, lui tihakkejii. 108 kpl, kaatoarinoita 
340 kpl, arinarautoja 26 058 kpl, vaihteen vali
tOnkkeja 5 509 kpl, vaihteen osia 1 363 kpl, 
veturin sylintereitii. 3 kpl, jarrukenkia 15 108 kpl, 
jarruanturoita 84 046 kpl s ka jarrutonkkia 
54 850 kpl. 

2. P a s i 1 a n k o 11 e p a j a 

Ko11epaja 011 toiminut edelleen uusie11 vau-
11ujen valmistajana seka matkustajavaunujen 
korjaajana. Uusia vaunuja, vaunujen alustoja ja 
teleja valmi. tui yhteensii. 1 426 kpl, joista avo
naisia tavaravaunuja, sarja Hk 817, avonaisia 
tavaravaunuja, sarja Hkk 126, lamminvaunuja 
sarja Ggk 53, kaasunkuljetusvaunuja, sarja Bgs 
2, tavaravatmuja, sarja Ob 79, malminkuljetus
vaunuja, sarja Orne 30, sailiovaunuja, sarja Sf 2, 
suurkuormausvaunuja, sarja Osf 1, sailiovaunun 
alustoja 16 seka teleja 300 kpl. 

Vaunujen muutostoita suoritettiin 14 vaunw~sa, 
jolloin 1 CEi-varum muutettiin Cik-varumksi, 
2 Ei-vaunua 100-vuotisnayttelyvaunuiksi, 1 Ei
vaunu vankivaunuksi, 1 Cm-vaunu majoitus
vatmuksi, 2 CEi-vaunua kahvilavaunuiksi, 2 CEi
vaunua korjausjunavaunu.iksi, 1 F-vaunu palo
kalustovaunuksi, 2 Ci-vaunua sotilaskuljetus
vaunuiksi seka 2 F-vaunua virkatarvevaunuiksi. 

Muina huomattavina toina on tehty 16 valon
heitinpylvasta seka suoritettu koko rataverkolla 
erilaisten rakennusten lii.mpo-, vesi-, viemari- ja 
ilmastointilaitteiden asennuksia 20 kpl ja oljyn
jakelulaitteiden korjaus- ja asennustoita 9 kpl. 



3. T u run k one p a j a 

Konepaja on korjannut pai:i.asiassa Dm 6-7 
rooottorivaunuja, joita oli huollossa vuoden 
lopussa 209 seki:i. lisi:i.ksi myos rooottorivetureita ja 
tavaravaunuja. 

Muista suurehkoista toisti:i. roainittakoon, etta 
paineastiain tarkastuksia on suoritettu 12 kpl, 
joista 3 hoyrykattilan taystarkastusta, 1 roootto
rivetureiden ilroasailioiden taystarkastus, 4 kone
pajan ilmasailioiden taystarkastusta seka 4 Ggh
vaunujen kaasusi:i.ilioiden kayttotarkastusta. 

Viela on konepajalla tehty 1 020 kpl kaapeli
tarvikkeita, 1 115 kpl rautalevykannuja, 550 kpl 
lamppuja, 1 230 kpllampunosia, 332 kpllyhtyja, 
5 kpl patemattomyysmerkkeja, 10 kpl raide
roittoja, 6 kpl vaihdetarkistusroittoja, 1 kpl 
moottorivaunun pyorien vaihtolaitteita, 200 kpl 
ruiskuja, 700 kpl sidetarviketolkkeja seki:i. 38 kpl 
erilaisia vaatekaappeja. 

4. K u o p i o n k o n e p a j a j a P i e k s a -
mi:i.en vaununkorjauspaja 

Kuopion konepaja on edelleen korjannut hoy
ryvetureita, joita oli huollossa vuoden lopussa 
289. 

Veturien korjauksen ohella suoritettiin 47 
veturikattilain taystarkastusta, 41 sisapuolista 
tarkastusta, 6 kattilainvaihtoa, 189 paineilmasaili
oiden tarkastu ta, valroistettiin veturilaakereita 
342 kpl, sorvattiin 1 097 vetmin pyori:i.kertaa ja 
koneistettiin vaunujen roantapuskimia 3 500 kpl. 

Pieksi:i.maen vaununkorjauspajassa valroistet
tiin varsinaisen vaununkorjaustyon ohella vaunun 
sivuluukkuja 3 935 kpl, rautaisia vaunun sivu
pylvaita 6 937 kpl, paatylautoja 16 400 kpl, 
lattialankkuja 35 100 kpl, valettiin vaunun
laakereita 7 024 kpl, sorvattiin pyori:i.kertoja 
7 150 seka romutettiin 840 vatmua. 

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

Oulun konepaja on toiroinut tavaravaunujen 
korjauskonepajana. Korjaustoiden ohella suoritet
tiin semaavat huomattavimmat tyot: valmistet
tiin resiinoita 60 kpl, resiinan pyoria 50 kpl, resii
nan peravaunuja 19 kpl, kasivaunuja 1 kpl, 
tynnyrinostmeita 6 kpl ja pyorakertoja 13 kpl, 
koneistettiin kiskonalu levyja 7 917 hj)l, sorvat
tiin pyorakertoja 2 464 kpl ja rata-auton pyoria 
8 kpl, hiottiin kokillipyorakertoja 52 kpl seka 
korjattiin 6 luroiauraa, l resiina, l rooottori
resiinan peravaunu ja I rata-auto. 
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6. V a a s an k one p a j a 

Vaasan konepaja on toiroinut kevyiden hoyry
vetureiden ja tavaravaunujen korjauskonepajana. 
Vetmeita oli huollossa vuoden lopussa 216 ja 
vaunuja korjattiin 332. Lisaksi konepajassa kor
jattiin veturin jousia 540 kpl, raidetraktoreita 
15 kpl, laituritraktoreita 16 kpl, pienvetmeita 
3 kpl, hakkilavoja 2 141 kpl, hakkivaunuja 282 
kpl seki:i. 1 nostokone ja 1 raiteentukeroiskone, 
asetettiin vetureihin uusia pyoranrenkaita 154 kpl, 
vaihdettiin vetureihin 5 095 kpl tuliputkia ja 
674 kpl lieskaputkia, suoritettiin kattiloiden 
taystarkastuksia 40 kpl ja sisapuolisia tarkas
tuksia 27 kpl, tarkastettiin 127 kpl paailroa
sailioita seka valroistettiin hakkilavoja 4 000 kpl, 
tei:aksisia sivuovia 457 kpl, kuormaussiltoja 166 
kpl, jarrukenkia 402 kpl raiteentukeroiskoneen 
terii:i. 100 kpl, 1 laboratorio- ja 1 varastovaunu 
seka 3 kpl kivenromskaimen alustoja. 

Koulutustoirointa 

Konepajakouluissa valroistui vuoden 1962 
aikana 45 veturinli:imroittajaa ja 39 ammatti
tyontekijaa . 

S ahkolaitteet 

Valtio=·autateiden omat sahkolaitokset eivat 
ole kehittaneet sahkoenergiaa kertomusvuoden 
aikana. 

Kertomusvuoden aikana varustettiin si:i.hko
valoilla Porvoon keskustan seisake ja Syrji:i.n 
liikennepaikka, joista viimeksi mainitussa myos 
pumppu, halon sahaus ja halkojen vetolaite sah
koistettiin. Vuoden lopussa oli sabkoistettyjen 
liikennepaikkojen lukuroaari:i. 711 (v. 1961 706). 
Yhtaan vahtitupaa ei varustettu sahkovaloilla, 
joten si:ihkoistettyjen vahtitupien maara oli 
edelleen vuoden 1962lopussa 635. 

Uu ia 32 m:n valonheitinpylvaita tilattiin kaik
kiaan 12 kpl, joista 5 pylvasta on suunniteltu 32 
valonheitinti:i. varten (suuruus II) . Nama pylvaat 
tilattiin seuraaville liikennepaikoille: Hilloon 2 
kpl, Riihimaelle 2 kpl, joista toinen suuruus II, 
Hameenlinnaan 1 kpl, Haapajarvelle 1 kpl seka 
Varkauteen 1 kpl. Suuruutta II tilattiin lisaksi 
Ylivieskaan 1 kpl ja Tampereelle Viinikkaan 3 
kpl. Pylvaista ehdittiin osa myos pystyttaa vuo
den aikana. Vuoden loppuun mennessa oli naita 
pylvaita hankittu kaikkiaan 155 kpl 38 eri lii
kennepaikalle. Valonbeittimet varustettiin mel
kein kaikki elohopeapurkaus1ampuil1a. 

Monilia ratapihoilla lisattiin ja parannettiin 
valaistusta edelleen nykyisten vaatirousten rou-
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Yhteenveto konepajojen suorituksista v . 1962 

I Hyvin- I kaa + I HelsiJiki 

Pasila 

I 
Turku I Vaa a I Oulu I Kuopio I Ybteensii 

+ Piek
samiikl 

1. Kaytetty terasta ... .... ... . . . . . ..... tn 2 667.2 12 243 122.4 184 174.9 1425.6 16 817.1 
2. » jarrutiinklria ja anturoita ... >) 66.3 373 45.1 24 12.6 195.5 716.5 
3. Kaytetty muuta valurautaa .. . .. . .... )) 0.6 474 - - 0.1 86.5 561.2 
4. )) messinlria ja pronssia . .... . >) 25.4 19.9 5. 7 3.8 0.1 2.8 57.7 
5. )) valkometallia . ... . ......... )) 12 9.4 - 2.2 0.1 24.5 48.2 
6. Valettu jarrutonklcia ja auturoita ..... )) 2 281.8 - - - - - 2 2 1.8 
7. & muuta valurautaa . . .. .... . . ~ 1 001.2 - - - - - 1 001.2 

)) messinkia ja pronssia ........ .. >) 64.4 20.9 - 4. 7 - - 90 
9. )) valkometallia •• ••• • • ••• 0 ••• 

)) 15.8 59.5 - - - 10.2 85.5 
10. Kulutettu siihkiivirtaa k Wb . ..... . ... )) 3 931919 3 648 494 516 685 234 412 259 556 684 438 9 275 504 
11. Tehty tyiitunteja yht. 1 000 h ....... >) 2 353.3 3164.6 888 302.7 284.6 808 7 801.2 
12. Tuotaunon arvo vmmk ... ..... ... . . . )) 1 965.1 3 852.1 789.1 225 290.4 719.8 7 841.5 

T yo tun tie n 1 u k u m ii. a r ii. (1 000 h) 

Y. 1962 1 v. 1961 1 v. 1960 

Piiakonepajat ......... ..... ......... ... . .... 7 801.2 7 629.4 7 191.6 
Konejaksot................................. 1300.1 1 328.6 1 534.9 
Sahkiikonepaja1) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4 94.8 

------~----------------~---------------.--------------

yhteensa I 9 101.3 8 981.!l 8 821.3 

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

Piiakonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 841.5 7 014.8 5 555.6 
Konejaksot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695.4 622.3 574.8 
Siihkiikonepaja1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 34.9 

------~----------------~--------------~--------------
yhteensal 8 536.9 7 647.3 6165.3 

T yon t e k i j ii. in 1 u k u m ii. ii. r ii. (vuoden lopussa) 

Piiiikonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 375 3 318 3 283 
Konejaksot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 828 794 
Sahkiikonepaja1 ) . . . . • . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 234 242 236 

-------.----------------T---------------~--------------
yhteensal 4474 4388 4313 

') Sahkokonepaja on 1. 5. 1961 lukien liitetty Hyvinkiiiin konepajaan 



Kuljetuskaluston korjaus v. 1962 

Veturit 

Hol'fl' veturcita Moottorivetureita Moottorivaunuja ., 
.,1 ~ 

!i·..:. " Piiiikonepajat ::> ...... .d Konepajat 
"' "' ,o., ~~ "' o., ,.o o., "' ~-"' 

"'I "'I 
0., 

I "' O::l c ~= " ~; J, ;I 0; ::::= -~; ::> 0 0" " 0::> ~~ "'" 0 .. ~ .. "'"' 0"' 0" o~ fD c$ I (1$ ·c c:e "·- ;::o-
.... _ 

~ ·g =·- =- :>Ji:' =~ ~~ :::: ·~ "·- gg ~-!"""~ ·-...... 
::S 6 :d ~ 

_,. ... 
"!5 .. ... ~:; c·- ~-~ <I>O 

·- 0 
~ 0 !!;1$0 :ct o :=a ~~ P<.>: :>.>! ~-"' ~-"' P.,.>: :;.,., £:-<"" :> ... ~+ :>~ p.,.., ""~ £:-<"" :>-"' I Po<,. 

IIyvinkaa ••• ••• • 0 •• 38 18 51 1 138 J 17 46 30 2 88 12 - - -
29 1 Pasila •••••• 0 0 • •• •• - - - - - - - - - - - - 13 6 3 

'l'urku ............. - - - - - - - 3 - - 21 - 27 27 66 43 
Vaasa • 0 • •••••••• •• 33 25 21 8 6 - - - - - - - - - - -
Oulu •••••••• 0 ••••• - - - - - - - - - - - - - - - -
Kuopio .. . . . . . ... . . 31 37 62 20 23 3 - - - - - - - - - -

Yhteensa 102 80 134 29 167 4 17 49 30 2 109 12 40 33 69 1 72 1 

I I I I Konejaksot I I I 
1. kon jakso ........ - - - - 1487 7 - - - 11 1536 - - - - -
2. » .. . . .... - - - - - - - - - - - - - - - -
3. » .... .. .. - - - - 262 9 - - - 9 94 - - - 13 122 
4. )) •••.•• 0. - - - - 3 707 15 - - - 28 11127 - - - 1719 8 
5. )) ........ - - - - 1763 10 - - - 5 926 16 - - - -
6. >) ... . .... - - - - 727 24 - - - - 57 4 - - - -
7. >) ••••••• 0 - - - - 5 393 39 - - - 6 649 - - - 11 1314 
8. >) ••••••• 0 - - - - 330 9 - - - - 106 3 - - - -
9. >) ........ - - - - - - - - - - - - - - - -

Yhteensa ~ -~-~-~-~13 6691 113 ~-~-~-~ 59 1 14 4951 23 ~-~-~ 1 743 
1
1 444 1 

Paii.konepajat yhteensii 102 0 134 29 167 4 17 49 30 2 109 12 40 33 69 1 72 . 

Kaikki yhteensa 11021 80!134129 113 8361117 1 17 149 130 161 114 6041 35 140 ! 33 !1 12 11 516 1 

Piiiikonepajat 

Pasila .............. 
Turku ......... .... 
Vaasa ......... . .... 
Oulu ..... .. ....... 
Pieksamii.lri •• 0 •••• 0 

Yhteensii I 
Konejaksot 

1. Pa.ila •••• 0. 0 •• •• 

2. Riihimiiki ........ 
3. Turku ... ... .... . 
4. '!'ampere •• o o • • • • 

5. Scinajolri .. ...... 
6. Oulu ••• • 0 0 00 •••• 

7. Kouvola • ••••• 0. 

Joensuu ... . .. ... 
9. Pieksii.miiki ... ... 

Yhteensa J 

Pii.akonepajat yhteensa 

Kaikki yhteensii I 
6 1251-64 

Vauuut 

Henkilovaunuja 

I 
uur- Tiiys-

korjaus korjaus 

13 9 
- -
- -
- -
- -

13 9 

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

13 89 

13 89 

I 
ViiU-
korjaus 

640 
3 

-
-
-

643 

-
-
-
-
-
1 

-
-
-

1 
643 

644 

I 
I 

I 

Pika-
korjaus 

627 
5 
13 

452 
8 

751 

11281 
1821 
1039 
1097 

157 
390 
469 
557 
227 

17 038 
751 

17 789 

Tavnravaunuja 

I 
Ulli- Tiiys- Yiili-

korjaus korjaus korjaus 

12 7 4 
- 81 392 
- 206 11 
88 731 271 
39 2 008 404 

339 I 3 33 I 1 082 

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

339 3 833 

339 3 833 

I 

20 
218 
-

392 
198 
113 
184 
295 
200 

1 620 
1082 

2 702 

41 

Konejaksot 
Huolto ja 
korjaus 

Vl5ol v10olv10 

-

='-
-
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
31 10 -
- 11 -
- - -
- - -
30 45 -
- - -
- 15 44 
- 20 -

61 ! 101 ! H 

Pika-
korjan" 

63 
3 026 

102 
9 6 
290 

4 467 

11573 
5 297 
1 762 
6 582 
3 481 
4 233 
8 513 
1630 
8 614 

51685 
4 467 

56152 
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kaisesti. aista mainittakoon Koklwlan, Orive
den, Pel olan, .Aanekosken, Tuupovaaran ja 
Keravan ratapihat seka Huovitien sorakuopan 
kiskovaraston alue. Kouvolan ratapihalla suo
ritettiin yhden valonheitinmaston siit'LO. Useiden 
liikennepaikkojen laiturivalaistusta parannettiin. 
... aista mainittakoon Riihimaki, Lahti ja Kou
vola. Viimeksi mainitulla asemalla suoritettiin 
henkilotunnelin sahkotyo ja laitm·ikatokseen 
asennettiin valaistu laitteet. Helsingin ja Kera
van valisille liikennepaikoille a ennettiin uuden
aikai ·et valaisimet ja elohopeapm·kauslamput. 

Vaasan kaantolavojen sahkoistystyot aa.tiin 
valmiiksi. Kaantolavoja oli kertomusvuoden 
lopu sa 34 liikennepaikalla yhteensa 44. 

seilla liikennepaikoilla parannettiin raken
nusten sisavalaistusta. Mm. Mikkelin aseman 
huonetilojen uudelleen jarjestelyn yhteydessa 
on valaistus- ja sahkoasennukset uusittu. Hel-
8ingissa suoritettiin asema- ja ballintorakennuk-
essa seka muissa valtionrautateid n omistamis a 

rakennuksissa huon korjaust n ybt ydessa edel
leen korjaus- ja uusimistoitii.. Hel ingin asema
ja hallintorakennuksen liittymisesta kaukolam
mitysverkkoon johtuvat sii.hkotyot suoritettiin, 
samoin Helsingin- Pasilan alueen muuntamoita 
ko kevat kayttotyot ja laadittiin edella main it
tua aluetta ko keva voimalaito tilasto. Helsingin 
ratapihalla rakennettiin paakaapeli valimon 
muuntoasemalta uudelle valonheitinmastolle sekii. 
sahkoliitynna t junanlahtoilmoitustaul ulle. 

Pasilassa suoritettiin varikon korjaus- ja uusi
rnistoita, mm. useiden veturi ijojen sahkojobto
jen kokonaiskorjaukset . Uuteen junatoimistoon 
asennettiin sahkolaitteet ja ratapihan johdois a 
suoritettiin korjaus ja uusimistoita . VR:n asuin
rak nnusten sii.hkolaitteis a uoritettiin korjauk-
ia, mm. oljypolttimien johdot uusittiin . Kera

valla sijait eva asuin.rakennus ja tilapainen huol
torakennus samoin kuin Iittalan rakennusme -
tar in as unto varustetti in sahkolaitteilla. 

Pieksamaen varasto- ja toimistorakemmk en 
ahkotyot suoritettiin ja vaunukorjauspajan sah

kolaitteet vaunukorjauso aston osalta uusittiin 
taydellisesti. Xuppulinnan keskuspuutarban sah
koasennustyot aatiin valmiiksi kertomusvuoden 
aikana. Samoin saatiin Orimattilan, Enonjarven, 
Vihtavuoren Peuramaen, Taivalkosken . Kute
maisen, Keitelepohjan, Sapran ja Kannonkosken 
asemarakennusten sahkotyot loppuw1 suorite
tuiksi . Hyvinkaalla, Riihimaella, Kouvolassa, 
Kotkassa, Kuopio sa ja lukuisilla muilla pienem
milla liikennepaikoilla suoritettiin ratapihoilla, 
usemilla ja mui sa VR:n rakennuksissa sahko-

laitteiden uusimis- ja korjaustoita. Kouvolassa 
rnm. parannetti:in ratapihan kaapeliverkkoa. 
Hyvinkaan ke 1..--usvaraston palohii.lytysjarje.
telma on laajennettu kasittamaan myos varaston 
uuden osan. Kaipiaisten kiskohitsaamon sahko
tyot saatiin valmiiksi. Kouvolan ja Pi ksamaen 
valilla olevien turvalaitteiden vahvavi.rtaliitan
tojen hoito- ja lisaystyot suoritettiin. Lukuisten 
valo- ja aanivaroituslaitostcn vahvavi.rtaliityn
tojen hoitotyot suoritettiin. 

usista suunnitelmista mainittakoon Helsingin 
rahtitavaralaiturien valaistuksen parantuminen, 
Helsingin voima-aseman siirron ja siihen liittyvan 
kaapeliverkon muutossuunnitelmat seka voima
laitoksen hank:intaan isaltyvat suunnitelmat, 
K ravan uuden snihkulahteen vii.rivalaistuslait
teiden suunnittelu, Riihimaen uuden muunto
aseman suunnittelutyot yhdessii Riihimaen Saban 
ii.hkolaitoksen kanssa, Riihimii n aseman paa

johtojen parannus uunnittelu, Lahden aseman 
. ahkojohtojen ja Vesijarven sataman valaistuksen 
uusimissuunnitelmat. Tamper en Viinikan moot
torivetureiden huolto- ja korjaustallin seka Him
poke kuksen sahkosuunnitelma, Tampereen ase
marakennukseen rakennettava11 muuntamon ja 
Yiinikkaan tulevan vatmukorjaamon sahkolait
teiden suunnitelmat, Kotkan uuden oljyalueen 
mmmtamon ja sahkolaitteiden seka valiaikaisten 
lmapelien asennusten suunnitelmat Riihimaen 
ja Kuopion v turitallien sahkojohtojen uusimis-
utmnitelmat seka Kuopion kaapeliverkon vah

vi tussuunnit lma, suunnitelmat Kuopion ja 
Hameenlinnan asemalaiturien seka Heinolan 
ratapihan valaistuksen uusimis ksi, Seinajoen 
varikon korjauspaja- ja huoltorakennuksen siih
ltolaitteiteiden ja Kotkan Hovinsaaren ratapihan 
valaistuksen ja kaapeliverkon parantamisen suun
nitelmat ja vielii. erii.iden korjau paja- ja buolto
rakennusten sahkolaitesuunnitelmat. 

Vuoden aikana suoritettiin erilaisia teknillisia 
tutkimuksia rautateiden kayttoon sopivimpien 
uusien seka valaistus- etta voimalaitteiden laa
dtlsta. Liikennepaikkojen sahkotariffeja on jat
kuvasti seurattu rautateille edullisimman tariffin 
kayttoonottamis k. i. Samoin on loistehokom
pensointitutkimultsia edelleen suoritettu. 

ahkoteknillinen toimisto on antanut silta 
pyydetyt dieselkaluston sahkolaitteita koskevat 
lausunnot ja tebnyt eraita parannu ebdotuksia, 
joiden johdo ta mm. Dm 7-vaunujen kisko
jarrut varustettiin pidatyks n keskeyttajalla. 

ahkoteknillisen toimiston insinoorit ovat suo
rittaneet dieselkaluston sahkolaitteiden tyo- ja 
vastaanottotarkastuksia hankkijain tehtailla ja 



koeajoissa. Koko kuljetuskalu ton sahkolaitteiden 
toim.intaa on tarkkailtu jatkuva ti . Samoin on 
rakennettavien vaunujen sahkovalaistusasiaa 
perusteellisesti tutkittu . Kuljetuskaluston ulko
verkkoliitynnasta ja sahkokayttoisten kaanto
Javojen liitii.nnasta annettuja ohjeita on turval
lisuusnakokannalta taydennetty. 

ahkoteknillisen toimiston in inoorit ovat toi
min t opettaji.na rautatieopistossa jarjestetyilla 
veturinkuljettajakurs eilla. 

Kertomusvuoden aikana on suoritettu neljan 
Hr 12-die elsahkoveturin ahkoteknilliset vas
taanottokokeet ja tarkastukset vet1.uien koeajon 
yhteydessa seka otettu o aa Hr 13-dieselsahko
veturien sahkolaitteita koskevien asioiden s 1-
vittelyyn yhdes a veturinvalmistajien kanssa. 
, amoin on suoritettu kuuteen n immai een Hr 
13-veturiin tulevien paageneraattorien ja rata
moottorien vastaanottokoestukset Alsthom-yh
tion tehtailla Ran ka a ja valvottu en immaisen 
Hr 13-dieselveturin (n:o 2 301) koeajoja heina
kuus a Ranskassa eka suoritettu aman veturin 
sahkoteknillisia vastaanottokokeita ja tarkas
tuksia veturin koeajojen yhteyd ssa uome sa 
marras-joulukuus a. 

Rautateiden sii.hkoistykseen liittyen laadittiin 
ehdotuksia varmuusmiiaraysten ja ilmajohtoj n 
rakennetta koskevien maaraysten oveltamisesta 
sahkoistyk e-. ii esiintyvis a rikoi tapauksissa ja 
tutkittiin erilaisten teknilli ten sovellutusten 
kayttomahdollisuuksia ja taloudelli uutta seka 
tehtiu1. kii ikirjoitus esittelyvihkoseen >>Rauta
teid n sa.hkoistys>>. 

Hallitus ei sittanyt vuoden 1963 tulo- ja meno
arvioon ma.firarahaa sahkoistystoiden aloitta
tniseen, vaan otti 1 milj. nm.k:n maarat·ahan 
siihkoistyssuunnitelmien loppuun saattamista 
varten, jonka eduskunta hyvak yi. en jalkeen 
kun esity vuoden 1963 tulo- ja menoarvioksi oli 
eduskunnalle jatetty, hallituskin asettui 7. 11. 
1962 pitama aan neuvottelutilaisuudes a puol
tamaan rautateiden i:i.hkoisti:i.mi en aloittamista 
ilman enempia li i:i.tutkimuk ia. 

Uuusia kuparijohtoja viestilaitteita varten 
rakennettiin kei'tomu vuoden aikana 400 jkm 
ja teriisjohtoja 7. 6 jkm. T riisjohtoja purettiin 
yhteensii 614 jkm. Kuparipuhelinjohtojen maarii. 
lisi:i.antyi nii.in ollen 400 jkm ja terii.sjohtojen 
mai:i.rii. vii.heni 526.4 jkm. Uutta pylvi:i.slinjaa ra
kennettiin yhteensa 42. 4 lrm. 

Vuosikorjaustyot suoritettiin taystaajennuk
sena 123. 3 ratakilometrilla, osittaistaajennuksena 
147.4 ratakilometrilla., raskaana vuosikorjauksena 
1 5. o ratakilometrilli:i. ja ke,·ytkorjauksena 168. s 
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ratakilometr.illa, jolloin pylvi.i.itii. pystytettii.n 
yhteensi:i. 6 202 kpl. Kaikki pylvaat olivat kreo
sootilla kyllastettyja. 

Rautateiden omia viestijohtoja kmmostettiin 
5 222 jkm ja posti- ja lennatinhallituk en johtoja 
5 951. o jkm eli yhteensa 11 173. 5 jkm. 

Radanvarsiviestilinjojen kaapelointia jatket
tiin edelleen Varpasen, Yoiko ken ja Varkauden 
liikennepaikkojen alueella seka ratao illa Viiala
Toijala ja Luumaki- Lappeenranta, jossa samaan 
ojaan laskettiin myoskm linjasuojastuskaapeli. 
Lisaksi suoritettiin pienehkojii. kaapelointeja eri 
si:i.hkopiirien alueilla. Edella mainittujen toiden 
yhteydessi:i. a ennettiin puhelinmaakaapelia yh
teensi:i. 72.7 km johdinpituuden olle a 3 985.3 km. 

Vuoden aikana poi tettiin Jyva kylii-Laukaa 
valilta 1-kanavainen kantoaaltojarjestelma TFb-
2, joka s.iirrettiin valille Pieksamaki- J oensuu. 
Talta valiltii purettiin 1 kanavainen kanto
aaltojarjestelmii E 3, joka asennettiin vi:i.lille 
Kouvola- Imatra. Kantoaaltoji:i.rjestelmii:i. on 
VR:n kayto sa vii i 12-kanavai ta, kymmenen 
3-kanavaista ja seitsemantoista 1-kanavaista 
kantoaaltojarjestelmiiii.. Kantoaaltoyhteyksien 
yhteispituus vuod n lopussa oli 15 572 km. 

elektoripuhelinlaitteita taydennettiin vuoden 
aikana asentamalla induldiivi ia elektoripuhe
limia ratavartijain ja a emien ki:i.yttoon rataosilla 
Oulu- Kemi ja Ouln-Yaala kummallekin kah
teen johtoon seka rataosalla Kauliranta-Pello 
yhteen johtoon. Li. aksi asennettim kolmas tasa
virtas lektoriyhteys vi.i.lille Pieksamaki-Mikkeli .. 
Liityntojen lukumai:i.ra oli niiissa yhteen ·a 8 . 
Vuoden lopussa selektoripuhelinjohtojen yhteis
pituus oli 5 323 km ja selektoripuhelinliityntojen 
lulrumaara 1 006 kpl. 

Uusia keskusaikakellojarjestelmia a. ennettiin 
vuoden aikana kahdelle Iiikenn epaikalle. Keskusai
kakellojarjestelmienlukumii.iirii. oli vuoden lopussa 
yhteensi:i. 64, jakautuen 57 eri liikennepaikalle. 

Suurehkoja heikkovirtalaitteid n asennustoita 
suoritettiin Oulus a a entamalla henki!Ohaku
laitteet kone-, liikenne-, ja ratajaksoihin seka 
varastoon. Piek amiiella, Kuopiossa ja Turussa 
suoritettiin asenn ttaviin automaattikeskuksiin 
liittyvia huomattavia kaapelounis- ja a ennus
toita. :E ikapuhelinjarjestelmiii. asennettiin Ouluun 
ja Helsingin kiitotavaratoimistoon ja 1 ratajak
soon .Suurehkoja ratapihojen kovaaanisjarjestel
mien lisayksii:i. suoritettim Hyvinkaalla, Kouvo
lassa ja Kotkassa. Kotkan sataman jarjestelma 
on uomen sutuin. 

Ratapihojen kaapeloimistoita suoritettim Hy-
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vinkaii.lla, Riihimaella, Ylivieskassa, Haapajar
vella, Varkaudessa ja Valkon satamassa. 

Helsingin asemalla otettiin kayttoon Suomen 
ensimmamen koneellinen lahtoraidekilpijarjes
telma, jonka ohjaus tapahtuu valintalevylla tai 
reikakorteilla. Niinikaan Suomen ensimmainen 
langaton tulkintajarjestelma saatiin vuoden ai
kana rautateille. 

Rautateiden toimesta hankittiin tai lunastet
tiin yleisiin keskuksiin liittyvia puhelinyhteyksia 
yhteen a 154 kpl. 

Toijalan-Haapamaen linjaradiojii.rjestelman 
asennustoitii. jatkettiin. Vuoden lopulla oli liiken
nepaikan asemia asennettuna 15 ja veturiasemia 
12 kpl. Koeki:i.ytto alkoi kertomusvuoden loka
kuussa. Eri tyokohteissa otettiin kayttoon 2 
t,ukiasemaa, 5 autoasemaa ja 3 kannettavaa radio
puhelinta. Vuoden lopulla oli kaytossa kaikkiaan 
58 kiinteaii. ja 85 liikkuvaa radioasemaa. 

ahkotyokuntien toimiston alaisten turva
laitetyokuntien toimesta valmistui 58 sahkoisia 
turvalaitteita kasittavaa tyota 45 eri liikenne
paikalla. Toista oli uurehkoja 12 ja pienehkojii. 
46. Huomattavimmista toista mainittakoon en-
immainen kauko-ohjauskeskuksemme Pieksa

mii.ella sekii. seuraavat uudet releasetinlaitteet: 
Kerava, Hyvinkaa, Leppakoski, aaksjarvi, Kir
jokivi, HUlosensalmi, Kinni, Varpanen, Mynttilii., 
H ietanen ja Otava. Linjasuojastusta valmistui 

20 km valilla Mynttila-Otava. Pienehkoista 
toisti:i. suurimman osan muodostivat tasoristeys
ten valo- ja i:i.ii.nivaroituslaitokset, joita valmistui 
28 kpl. Ensimmaiset kaksi puolipuomilaitosta 
rakennettiin Pasilaan ja Torholaan ti:i.ydenta
mi:i.i:i.n jo olevia valo- ja ai:i.nivaroituslaitoksia. 

Vuoden lopussa oli ki:i.ytossa 1 kauko-ohjaus
keskus, 38 releasetinlaitetta, naista 8 kauko
ohjattua, 400 sii.hkoistii. vaihteenkii.i:i.ntolaitetta, 
151 valo- ja ii.anivaroituslaitosta, joista kahdessa 
puolipuomit sekii. 184 km linjasuojastusta. 

Vuoden aikana suoritettujen turvalaitetoiden 
yhteydessi:i. rakennettiin 72. o jkm ja purettiin 
145. s jkm avojohtoa. Pylvii.itii. pystytettiin 13 
kpl ja poistettiin 125 kpl. 

Posti- ja lennatinlaitoksen pylvaisiin oli ker
tomusvuoden lopussa kiinnitetty VR:n viesti
johtoja yhteensa 47.2 jkm ja vastaavasti VR:n 
pylvii.slinjoissa oli posti- ja lennatinlaitoksen joh
toja yhteensa 43 372.s jkm. Vuoden lopussa oli 
viestipylvaslinjojen pituus 5 133. 7 km. Risteily
anomusten perusteella annettiin kertomusvuoden 
aikana 278 siihkojohtoristeilylupaa ja 244 puhelin
johtoristeilylupaa. ii.hkolaitteiden asennuslupa 
myonnettiin 62 ja puhelimen asennuslupia 67. 
Sii.hkojohtori teilytarkastuksia suoritettiin 193 
ja rakennettiin 119 vahvavirtamaakaapeliris
teilya. 

Uusia koti- ja virkapuhelimia myonnettiin 154. 

V. VARASTOT JA HANKINNAT 

l" m·astorakennukset 

Yarastojen toiminnan suuntaviivat maaray
tyvat suurelta osalta paikallisten konepajojen 
tehtavien mukaan. Niinpii. tavaravaunujen kor
jaustoiminnan keskittii.minen Pieksamii.en kone
pajalle aiheutti sen, etta siihen saakka hylii.tyissii. 
vaunuissa toiminutta vaununtarvikevarastoa oli 
ryhdyttava uusimaan ja laajentamaan. Kerto
musvuonna valmistuikin talle Kuopion paava
raston alaisena, tavaravaunujen erikoistarvik
keiden keskusvarastona toimivalle Pieksii.maen 
sivuvarastolle uusi toimisto- ja varastorake1mus, 
tilavuudeltaan 7 300m3 • Vastaavasti Turun kone
pajan keskityttya kiskoautokaluston korjaus
toimintaan oli siella entisestaankin liian ahtaissa 
tiloissa toimineelle pii.avarastolle ryhdyttava 
hankkimaan uutta varastorakennusta. Kerto
musvuonna saatiin uuden toimisto- ja varasto
rakennuksen tyot alkuun ja tulee tastii. konejak-
on toimisto- ja huoltorakennuksen jatkoksi 

tul vasta rakennuksesta valmistuttuaan tila
vuudeltaan 11 600 m 3 :n suuruinen rakennus. 

Varasto- ja jakelusi:iiliot 

Valtionrautateiden vetokaluston nopea die e
loityminen lisaa jatkuvasti dieselpolttonesteen 
varastosailiotarvetta. Kertomusvuonna valmi tui 
Kotkaan 5 milj., 8 milj . ja 9 milj litran sii.iliot, 
seka noin 1 400 m:n pituinen putkilinja Kotkan 
oljysatamaan, jonne paasevat suurimmatkin suo
malaiset tankkilaivat. J akelusailioitii rakennettiin 
Pieksamaelle (2 kpl a 50m3), Tampereelle (2 kpl 
a 50 m 3) ja Loviisaan (1 kpl a 33 m 3). Kerto
musvuoden lopussa olivat rautateiden polttool
jyn siiiliotilat: varastosailioita n. 67.5 milj. lit
raa ja jakelusailioitii. n. 2. 2 milj. litraa. 

T1 arastojen toiminta 

Varastojen toiminnan- hankinnan, varastoin
nin ja kulutukseen luovutuksen -laajuu maa
raytyy suoranaisesti kuluttajaosastojen saamien 



kayttomaararahojen suuruudesta. Kertomus
vuonna jatl..-ui tassii. mielessa jo edelliseni:i. vuonna 
alkanut noususuhdanne. Niinpi:i. varastojen han
kinnoissa tapahtui 3.1 mrd. markan nousu ollen 
hankinnat siten vuonna 1962 yhteensa 
19 939 868 441 vmk. Varastotilillii. olevien tava
roiden keskimaarainen varastoarvo kohosi ker
tomusvuonna edellisesta vuodesta 1. 5 mrd. 
~'IDk:Ua eli 8 867 459 730 vmk:aan. Vastaavasti 
tietysti tarveaineiden kulutus, toisin sanoen 
varastosta otettujen tavaroiden maarii. kasvoi 
2. 2 mrd vmk:lla eli 19 539 961 966 vmk:aan. 
Varastojen kokonaisvaihto - siis hankinnat, jo
hon on otettu mukaan myos ns. suorat ostot ja 

Yhteenveto varaatoien suorituksista 

Paavarasto 

Helsinki .......... . .. 
Hyvinkaa ............ 
Turku ........ . . . .... 
Oulu . .. . ... . ...... .. . 
Kuopio ••••• •• ••• 0 0 •• 

Popu .......... . ..... 

I 
Keskimaar. 
varastoarvo 

vmk 

3128 894 835 
1686 939 437 

641957 764 
881 693 839 
575 426 284 

1 952 547 571 

I Hankinnat 

vmk 

6 366 368 432 
4 032 965 424 
1424 369 359 
2 275 626 882 
1558 575 591 
4 281962 753 
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kulutus- oli kertomusvuonna 40 609 004 142 
vmk eli 5. 4 mrd. vmk suurempi kuin edellisenii. 
vuonna. Varasto-osaston myynti, joka kasittii.i:i. 
varastotavaroiden, kii.ytettyjen tavaroiden, romu
jen ja jatteiden myynnlli valtionrautateiden ulko
puolisille ostajille, oli yhteensa 637 763 254 vmk 
eli noin 21 vmmk vahemmii.n kuin edellisenii. 
vuonna. Myynnistii. oli tilitavaran osuus 265.7 
vmmk, hinnankorotusten osuus 17. 5 vmmk, seki:i. 
kii.ytetyn Lavaran, romun ja jatteiden osuus 
336. 1 vmmk .Puhdas myyntitulo, kun kii.sittely-, 
rahti-, ym kustannukset ja konepajojen osuus va
hennetaan, oli kertomusvuonna 281 691 874 
vmmk. 

I Kulutus 

vmk 

6 093 985 205 
3 384 080 791 
1358 698 444 
2 476 460 300 
1603 245 132 
4 623 492 094 

1)Kokonais
vaihto 

vmk 

12 892 639 372 
7 529 442 656 
3 015 434179 
4 928 854 818 
3 336 668 565 
8 905 964 552 

·~~ 9301561 
vmk 

1.95 
57110 001 2.01 
35 765 204 2.12 
31522 5191 2.81 
35 519 048 2. 79 

329 519 538 2.37 

Yhteensa I 8 867 459 730 j19 939 868 441j19 539 961 966j40 609 0041421 570 366 466j 2.25 

') = hankinnat + kulutus + ns. suorat ostot 

Ulkomaisten hankintojen osuus kokonaishan
kinnoista oli 38 .8 % eli 7 737 509 699 vmk. 
Tavaralajeittain jakaantuivat ulkomaiset han
kinnat seuraaviin paii.ryhmiin: 

tonnia vmk 

Kivihiilia ja koksia ..... 202 409 852 492 160 
Pyoria ja pyoranrenkaita 5 306 545 438 977 
Ratakiskoja ja kiskotar-

vikkeita . . . . . . . . . . . . . 63 807 3 065 165 967 
Terastii. .......... . .... . 
Teraslevy ........ . .... . 
Oljya ................ . 
Sekalaisia tarvikkeita ... . 

2 381 
2 177 

51 143 

170235711 
113 169 036 
596 193 239 

2 394 814 609 

Yhteensii. 327 223 7 737 509 699 

Polttoaine- ja puutavaravaraaton toiminta 

Polttoaine- ja puutavaravaraston vuoden 1962 
keskimaii.rainen kirjanpitoarvo oli 1 952 547 571 
vmk. 

Vuoden aikana vastaanotettiin paaasiassa Val
tionrautateiden Polttoainetoimistolta (VAPO) 
halkoja 885 975.5 m 3, joiden kokonaishinta oli 

1 144 479 021 vmk eli keskimaarin 1 291:77vmk/ 
ma. 

Turvebrikettiii. hankittiin 5 651.9 tonnia han
kintahinnan ollessa yhteensii. 30 520 260 vmk. 
Sen on toimittanut rautatiehallituksen puutava
ratoimisto. 

Lisaksi hankittiin kertomusvuoden aikana 
ratapolkkyja 1 016 193 kpl (1 210 055 360 vmk), 
vaihdepolkkyjii. 40 637 kpl (70 427 080 vmk), 
hirsia 2 049. 9 jm (555 465 vmk), puupylvaita 
1 635 kpl (3 934 290 vmk), aidanpylvii.ita 11 255 
kpl (1 130 477 vmk) sekii. tukkeja 1 635 kpl 
(3 934 290 vmk). 

Polttooljya hankittiin 73 377 697 nettolitraa 
hankinta-arvoltaan 680 205 084 vmk. 

Kertomusvuoden aikana kulutettiin valtion
rautateilla halkoja 788 465 m 3, josta veturien 
osuus oli 563 754 m 3 , kivihiilia 2 737 285 dt, josta 
veturien osuus 2 612 625 dt, koksia 4 888.5 dt, 
turvebrikettia 56 448 dt, joka kaikki oli veturien 
kuluttamaa seka polttooljya 48 548 755 1, josta 
veturien osuus 46 090 651 L 

Edellamainitun valtionrautateiden oman kulu
tuksen 1isaksi myytiin halkoja rautatielaisille 
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74 813. o m 3 ja muille 526 m 3 seka kivihiilia 
merenkulkuhallitukselle ym 36 447 dt. Poltto
oljya myytiin yksityisten omistamille vetureille 
807 l. 

Polttoaineiden varastoimi - ja kiisittelykus
tannuk.·et olivat yhteensii 22 495 626 vmk, josta 
halkojen osuus oli 132 492 501 vmk, kivihiilien 
87 103 912 vmk, turvebrikettien 2 388 053 vmk 
sekii. polttooljyn 6 511 160 vmk. 

Polttoainekentilla oli henkil6kuntaa kertomu -
vuoden alussa 50 tyonjohtajaa ja 372 tyontekijaa 
seka vuoden !opus a 44 tyonjobtajaa ja 331 tyon
tekijaa. 

Polttoainevarastoalueiden kunnostus- ja jii.r
je telytoista mainittakoon, etta Olhava sa h avi
tettiin vyorytyslava, uusittiin sahauslaituri ja 
s iirryttiin halkojen atmossa hihnakuljettimen 
kayttoon, Lieksan ja Nurmeksen polttoaine
varastojen kentat kunnostettiin, Ylivieskassa 
uusittiin sahauskatos ja vyorytyslavan nousu
vi iste seka Joensuun polttoainevaraston huolto
rakem1uksessa siirryttiin k kuslammitykseen . 

Tyovoima on jarjestetyillii. sijoituk ill a saatu 
jatkuvasti vahenemaan ja ovat palkka ym. kus
tannu.kset, huolimatta tapahtuneesta palkkojen 
korotuksi ta . aatu pysymaan jokseenkin entisella 
ta olla, halkojen kasittelykustannuksissa on jopa 
tapahtunut pienta alenemistakin . Kiinteiden 
polttoain iden kasittelykustannuksissa on tapah
t Lmut 13 761 630 vlnk:n suuruinen vah ennys vu o
teen 1961 verrattuna. 

J{emian laboratorian toiminta 

L aboratorian korjaus- ja laajennustyot saatiin 
paatokseen tamrnik--uun a lussa, jolloin labora
torian toiminta paasi jatkumaan taydessa laajuu
dessaan. 

Tehtavien lukumaara oli 2 103, mikii. on suu
rempi kuin koskaan a ikaisemmin. Tehtavien 
lisaantymiseen on vaikuttanut tyoskentelytilo
jen parantuminen ja laboratorian palvelumah
dollisuuksien leviaminen y leiseen tietoisuuteen. 

Laboratorian toirninta asiantuntijaelimena on 
myos vahvistunut. Erikoisen vilkasta on ollut 
y h teistyo jarjestelytoirniston standardisoimisjaos
ton kanssa k ernian a lan tuotteita k osk evan stan
dardisoinnin ybteydessa. Ed lleen on konetek
nillinen toimi to suorittanut voiteluoljy- ja rasva
tutkimuksia seka jai:i.hdyty veden kasittelyyn 
liittyvii:i. tutkimuksia. Knljetus- ja pakkaustek
nill i issa kysymyksissi:i. on laboratoriota myoskin 
kaytetty byvaksi. Hyvinkaan konepajan hankit
tua metallilaboratorioonsa hiil enmai:i.rityslaitteet 

suoritettiin niiden pystytys ja isi:i.anajo kemian 
laboratorian toimcsta. Konepajatoimiston suorit
tamaan tutkimukseen laakerimetallien kiiytossii. 
on osallistuttu mm. suorittamalla tutkimuksia 
kuumanakayntilaakereista otetuista laakerimetal
linaytteisti:i. . 

L aboratorian toiminta ei kuluneena vuonna ole 
suuntautunut uusille aloille, vaan on nykyiset 
tehtavat pyritty suorittamaan tii.ydelli emmin 
parantuneiden tyoskentelyolosuhteiden puit
teissa. 

Ulkopuolisissa tutkimu laitoksi sa suoritetta
vien tutkimuk ien tarve on myos osoittautunut 
lisaantyneen. aistii. mainittakoon mm. fenoli
mai:i.ritykset k ylli:i.styslaitosten jatevesista sek ii. 
teksti ili-, rakennus- ja 1.."Umitavaroiden tutki
mukset. 

Yhteistoimintaa muiden laboratorioiden kans a 
on harjoitettu ja nakyvimmii.t muodot se on saa
nut metallianalytiikan a la lla metalliteollisuuden 
ja t u kimu laitosten kanssa, jolloin uomen 
Kemistiliiton metallianalyyttisen jaoston toi
mesta on aloit ttu vertailuanalyysitoiminta. Ker
tomusvuoden joulukuus a saivat ko. toimintaan 
osallistu vat laboratoriot punametalli-, silumiini
ja alumiininaytteet. Helmikuus ·a saatiin Oy Esso 
Ab:n laboratoriolta Esso Research Limited' in 
Esson Euroopan labor·atorioiJle lii.hettamia stan
dardinaytteita. Tutkimuksessa saat iin y h tapita 
v iii. tuloksia Esson eri maiden laboratorio i.den 
kanssa. 

Kemian laborat01·ion tehti:ivat eriteltyina tehtavien 
luonteen mukaan 

Metallit: 

teras . ...................... . 
valurauta ...... .......... ... . 
kupariseokset ............... . 
laakerimetallit .. . ... . ... . . . . . . 
puhtaat metallit . . ........... . 

Voitel1aineet: 
vaunuoljy . . ............. . ... . 
sylinterioljy .. . . ... .. .... .... . 
kon oljy ............ . ....... . 
moottorioljyt ... . ............ . 
jarru- ja pa.kkasneste ........ . 
kayte yt voiteluoljyt .... .. ... . 

N estep olttoaineet: 
dieselpolttoneste ....... . . .... . 
bensiini . . ..... .. . . . ... .. ... . . 
petrooli .... .. .. .. .... ...... . . 

1:1)1 
190 

92 
109 
145 

19 

9 
6 

18 
409 

8 
52 

175 
4 
1 

kpl 

555 

511 

180 



kpl kpl 
K.iinteat polttoa.ine t: 

kivihiili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Maalit: 

Oljy- ja lakkamaalit . . . . . . . . . . 241 
meta.llipohjamaalit . . . . . . . . . . . . 33 
vernissa- ja ohennusaineet . . . . . 12 
kuivat varit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 337 

Tekstiili t.uotteet: 
peitekankaat ................ . 92 
puuvillaji:i.tteet ............... . 52 
virkapukukankaat ......... . . . 18 162 

Vedet: 
juoma- ja talousvesi ......... . 121 
kattilansyottovesi ..... . ...... . 7 
Muut ki:i.yttovedet (jaahdytys-, 

b toni-, ji:i.tevedet) ......... . 10 13 

S kalaiset: 
pesuaineet .................. . 131 
kyllii tysaineet .............. . 20 
paperita.rvikkeet ............. . 4 
kuljetuksen aikana turmeltunut 

ta.vara .................... . 4 
tariffiluokitus ............... . 3 
muut ....................... . 38 200 

Yhteensa 2 103 

Puutavamtoimiston alaiset tuotantolaitokset 

Kertomusvuonna olivat Kajaanin ja Haapa
mi:i.en kyllii. tyslaitok et toiminnassa koko vuoden. 
Kajaanin kyllastyslaitos toimi yhdessii. tyovno
ro a huhtikuun 7 pii.iviian saakka, kahd sa 
tyovuorossa toukokm.m 15 paivaan ja kolmessa 
tyovuorossa elokuun loppuun saakka. Syyskuun 
alusta vuoden loppuun tyoskenneltiin taas kah
dessa tyovuorossa. Haapami:i.en kyllastyslaitos 
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toimi yhdessa tyovuorossa maalis1..-uun 31 pi:i.ivai:i.n 
saakka, kahdessa tyovuorossa toukokuun 27 
paiviian saakka ja kolmessa tyovuoros a elokuun 
31 paivaan saakka. Syyskuun alusta vuoden lop
puun laitokses a tyo kenneltiin kahdessa tyo
vuorossa. Mikkelin kyllastyslaitos oli toimin
nassa kahdessa tyovuorossa maaliskuun 16 pi:i.i
vaan saakka. 

Puutavaraa kyllastettiin Mikkelin kyllastys
laitoksella 5 268 k-m3 , Kajaanin kylUisty lai
toksella 38 999 k-m3 seka Haapamaen kyllasty -
laitoksella 3 393 k-m3 • Omilla laitoksilla kyllas
tettiin puutavaraa nain ollen yhte nsa 82 660 
k-m3 • Taman lisaksi kyllastettiin G. A. erlachiu 
Oy:n sekii. Oy Impregno Ab:n kanssa tehdyn 
kyllastyssopimuksen mukaan 33 377 k-m3 . Koko
naiskyllastyksen maii.ra oli siten yhteensi:i. 116 037 
k-m3, mika on 6. 4 % pienempi edellisen vtLoden 
tulosta. Omilla Jaitoksilla ki:i.ytettiin keskimai:i.rin 
61. s kg kyllii.stysoljya kiintokuutiometria kohti. 

Mikkelin kyllasty Jaitokselta li:i.hetettiin kyl
llistettyna 43 591 kpl ratapolkkyji:i., 2 850 kpl 
vaihdepolkkyja, 787 kpl johtopylvaita, 5 447 kpl 
avova1.munpylvaiti:i., seka 144 m 3 sahatavaraa. 
Kylli:i.stysoljya kaytettiin 331 200 kg. 

Kajaanin kyllasty laitokselta lahetettiin kyl
la tettyna 355 196 kpl ratapolkk-yja, 13 767 kpl 
vaihdepolkkyja, 2 249 kpl johtopylvi:i.ita, 1 236 
kpl aidanpylvaitii., 20 69 kpl avovaununpylvii.ita 
ja 347m3 sahatavaraa. Kyllastysoljya kii.ytettiin 
2 418 770 kg. 

Haapamaen kylli:i.styslaitokselta lahetettiin kyl
lastettyna 338 001 kpl ratapolkkyja, 12 !)06 kpl 
vaihd polkkyja, 7 897 kpl aidanpylvaita, 51 kpl 
johtopylvaita, 34 755 kpl avovaununpylvaita ja 
1 965 m 3 sahatavaraa. Kylla tysoljya kayt ttiin 
2 313 045 kg. 

G. A. erlachius Oy:n seki:i. Oy Impregno Ab:n 
kan sa tehdyn kyllli tyssopimuk en mukaan kyl
lii.stettiin naiden yhtii.iiden eri laitoksilla rata-

Kiinteistojen ja lcaluston piiaoma-arvot fa niissa vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset 

Pa.ii.oma-arvo I Lisiiys vmk I Kuol etukset ia 

I 
PiUioma-nrvo 

1.1. 62 Tmk I poistot vmk 31. 12. 62 
vmk 

Tyokoneet ••••••••••• 0 ••••••• •••••• 0 0 •• •• 34 249 286 878 527 11728 539 23 399 274 
Telakat .................................. 180 050 - 7 600 172 450 
Toimisto-, asuin- ja huoltorakennukset ...... 15 001 700 - 10 030 995 4 970 705 
Varastorakennukset, brikettilaitokset ....... 5 560 786 - 2 531 093 3 029 693 
Kylliistyslaitosrakennukset .. . .............. 41 822 031 2 947 956 1 292 700 43 477 287 
Sahalaitos alueineen .......... _ ..... . .... . . 29 500 904 - 13 299 886 16 201018 

Yhtecnsa I 126 314 757 I 3 826 483 I 38 890 813 91 250 427 
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polkkyja 206 730 kpl, johtopylvi:i.iti:i. 380 kpl, 
vaihdepolkkyji:i. 8 984 kpl, aidanpylvi:i.itii. 50 kpl 
ja sabatavaraa 11 164 kpl. 

Kyllii.staminen on tullut maksamaan keski
mii.i:i.rin 1 699, vmkfk-ms. 

Konnunsuon polttoturvevalmistamolla nostet
tiin 991 tonnia koneturvetta omaan kayttoon. 
Vuoden alussa oli koneturvetta varastossa 1 426 
tn. Oma kulutus eka myynti olivat 2 417 tn, 

joten varasto kulutettiin loppuun. Sivutuotteina 
myytiin 314m3 turvepehkua. 

Turvebrikettia oli vuoden alussa varastossa 
121 tn. Vuoden aikana sitii. valmistetti.in. briketti
tehtaalla 5 756 tn. Tasta mii.i:i.ri.i.sta Jahetettiin 
ja kulutettiin omassa ki:i.ytossa 5 652 tn ja varas
tossa oli 225 tn. Jyrsinturvetta turveb1·iketin 
raaka-aineeksi valmistettiin 3 200 tn. 

VI. LII KENNE 

Yleiset liikennerndiiriiykset liikenne ulotettiin Valkoon asti seki:i. maaliskuun 

Toimintavuoden aikana on perustettu 19 uutta 
seisaketta seka lakkautettu 1 vaihde, 1 seisake
vaihde ja 4 seisaketta. Liikenteen vaihteluista 
johtuen on 6 itsenaista liikennepaikkaa alennettu 
epaits naisiksi ja 2 epaitsenaista Jiikonnepaikkaa 
korotettu itsenaisiksi. Kolme miehittamatonta 
liikennepaikkaa on muutettu miehitetyiksi epa
itsenaisiksi liikennepaikoiksi ja 7 mi hitettya 
epaitsenaista liikennepaikkaa miehittamatto
miksi. Yksi junakohtauspaikka on muutettu 
laiturivaihteeksi, yksi seisake korotettu seisake
vaihteeksi ja nelja eisakevaihdetta alennettu 
sei akkeeksi. Liikennepaikkojen laatua on edel
listen muutosten lisaksi muutettu viela siten, 
etta yksi 1 luokan asema on alennettu 2 luokan 
asemaksi, kolme 2 luokan asemaa on korotettu 
1 luokan asemiksi sekii. kolme 3 luokan asemaa 
on korotettu 2 luokan asemiksi. 

Merkittava tapahtuma oli kauko-ohjauksen 
aloittaminen rataosalla Mikkeli-Piek amii.ki huh
tik:utm 16 paivana. 

Valtionrautateiden liikem1e ii.ii.nnon sisaltavii.n, 
26. paivana huhtikuuta 1929 annetun asetuksen 
(233/29) Liite I, Maaraykset tavaroista, jotka 
otetaan kuljetettaviksi erityisin ehdoin, on ku
mottu. amalia on muutettu sanotun liikenne
sii.annon 63 § ja lisatty 87 §:aan uusi 3. kohta. 

Jtmaturvallisuussaantoon on tehty useita muu
toksia seka lisatty kauko-ohjausta koskevat 
maarii.ykset. 

Tutkimuksia on suoritettu n. 1 200 liikenne
vaurion johdosta seka laadittu onnettomuus
ja vauriotilasto (Ovt) vuodelta 1961. 

Aikataulut ia iunien kulku 

Aikataulu 128 oli voimassa toukokuun 26 
paivaii.n saakka. HenkilOliikenteen aikatauluihin 
tehtiin kuitenkin muutoksia tammikmm 1. pai
vana, jolloin Lahden-Loviisan radan henkilo-

1 pii.ivii.na, jolloin Helsingin-Jamsii.nkosken ma
kuuvaunuvuoron lakkauttamisen vuoksi muu
tettiin Oriveden-Jamsankosken rataosan aika
tauJuja. Myos J oensuun lii.hiliikenteeseen teh
tiin samaan aikaan vahii.isiii. muutoksia. 

Tavarajunien aikatauluja muutettiin tammi-
1..-uun 1 pii.ivii.na Seinajoen-Kaskisten rataosalla. 

Toukokuun 27 paivii.sta voimaan tullut aika
taulu 129 ei sisaltanyt kovinkaan huomattavia 
muutoksia. Hel ingin-Moskovan valista mat
kustaja- ja postiliikennetta hoitanut juna P 9 
Hel ingin-Vainikkalan valilla seka junat P 67 
ja P 68 Seinajoen-Oulun valilla, jotka olivat 
olleet kulussa vain kesakautena, jii.tettiin kul
kuun myos talvikaudeksi. 

Helsingin-Riihimii.en, Lahden-Etela-Ori
mattilan, Toijalan-Tampereen ja Haapajarven 
-Jyvaskylii.n valille lisattiin kullekin yksi hen
kilojunapari. Sen sijaan lakkautettiin junapari 
Ylivieskan-Pihtiputaan vii.lilta, viikonloppu
junapari Jyvaskylan- aarijarven valilta seka 
kesakausijunaparit Imatran-Savonlinnan ja Tu
run-U udenkaupungin valilta. 

Ratojen kunnostamistoiden vuoksi hidastet
tiin pikajunien a ikatauluja mm. Riihimaen
Lahden ja Ylivieskan-Oulun rataosilla. Kun 
Kiskotus oli vahvistettu aikaisemmin Seinii.joen
Ylivieskan valilla ja siella voitiin kayttaii. Hr 12-
sarjan vetureita, voitiin pikajunien aikatauluja 
viimeksi mainitulla rataosalla nopeuttaa sen 
verran, etteivat kokonaiskulkuajat Seinajoen
Oulun vii.lillii. muuttuneet. 

Myoskaii.n tavarajunien aikatauluihin ei tehty 
suuria muutoksia, koska radan ja kaluston paran
nukset oli paii.piirteissaan otettu huornioon jo 
edellisen syksyn aikataulumuutoksissa. Seinajoen 
-Ylivieskan rataosalla voitiin kulkuaikoja kui
tenkin jonkin verran lyhentaa. Uuteen aika
tauluun tehtiin syksylla muutoksia, jotka kos-



kivat paaasiassa tavaraliikennetta. Syyskuun 
1 paivana muutettiin tavarajnnien aikatauluja 
rataosalla Pori- Haapamaki ja 15 paivani:i 
Kouvola-Pieksamaki, Jokakuun 15 patvana 
Haapamaki-Pieksamaki, marraskuun 1 paivana 
Seinajoki-Ylivieska ja Seinajoki-Vaasa seka 
joulukuun 1 pa1Vana Jyvaskyla-Haapamaki 
os.ittain vetureiden, ositta:in henkilokunnan tyo
vuorojen jarjestelyn vuoksi. 

Joulukuun 1. pa.ivana muutettiin niinikaan 
Kouvolan- Imatran ja Kouvolan-Vainikkalan 
rataosien tavarajunien aikataulut sen vuoksi, 
etta Kouvolan- Luumaen kaksoisrata ja Luu
maen-Lappeenrannan oikorata olivat valmis
tuneet ja osa tavaraliikenteesta voitiin ohjata 
uuden radan kautta. Taman vuok i oli tehtava 
korjauksia myos Imatran- avonlinnan rataosan 
aikatauluihin. 

Junaliikenne sujui talvikautena 1962 suurem-

Tavaralaji 
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mitta ha.irioitta sen vuoksi, etta talvi oli ven·at
tain leuto ja vahaluminen. Eniten myohastymisia 
tapahtui helmikuussa. 

Radan kunnostamistoistii., joi ta aikataulua 
suunniteltaessa ei ollut tietoa, aiheutui huomat
tavan paljon myohastymisia, joista eniten kar
sivat kiito-, pika- ja tavarajunat. Ratatoiden 
vahennyttya syksylla junien kulku jalleen parani, 
paitsi niilla rataosilla, kuten mm. Riihimaki
Lahti, joilla tyot jatkuivat vuoden vaihteen yli . 

Tavaraliikenne 

Kertomusvuonna kuormattiin kaikkiaan 
1 653 684 vaunua va taavan luvun oltua edel
lisena vuonna 1 747 126. Vahennys oli 93 442 
vaunua eli 5. s % - Vahennystii. on tapahtunut 
kaikkien liikennejaksojen liikenteessii., eniten 
Tnrun alueella 10. s %· Tavaralajeittain jakautui 
kaupallinen vaunulroormaliikenne seuraavasti: 

Kuormattu Lisays <+> tai va.hennys (-) 
ka.ikkiaan vaunua % 

-Vientitavara ......................... . ... 414 160 -17 629 4.1 
Tuontitavara . . . . . . . . . . . . • •••••• 0 •••••••• 135 417 - 19 600 - 12.6 

- -Elin tarvikkeet . ....... . . .. ............... 41 109 1 529 3.5 
-Teollisuustuotteet ......................... 134 748 -11 395 7.8 

Lannoitteet ja rehut .. ..... ... ... ......... 48 299 + 6 942 + 16.8 
Maa- ja kivilajit . . . • •• 0 ••••••••• 0 •••••••• 113 167 7 453 6.1 
Puutavara ............................... 236 682 2 703 1.1 
Muut . . . . . . . . . . . . . .................... . . 80 469 6 695 7.6 

Yhteensa 1 204 051 60 062 4.7 

Vientitavaran vahentymiseen vaikutti olen
naisesti se, etta pyorean puun vienti rautateitse 
pieneni n. 40 %: lla ja sahatavaran n. 10 % :lla. 
Jalostetun tavaran vienti sen sijaan lisaantyi 
n. 6. 5 %:lla. 

Vaunujen kysynta on kertomusvuoden aikana 
kyetty y leensa tyydyttamaii.n, joskin paikallista 
ja ajottai ta vaunupulaa on esiintynyt. Puutetta 
on ollut irtotavaran kuljetusvaunuista, joista 
kuorma aataisiin kallistamalla pois. Tallaisten 
vaunujen kysynta oli vuoden aikana runsasta. 

Paivystystuntien maara ratapihapaivystyk
sessa on ollut 2 099 tuntia arkipaivaa kohti, joka 
on n. 3 % vii.he=an kuin edellisenii. vuonna. 
Paivystystuntien vahentamiseen tasta maara ta 
ei ole mahdollisuuksia ennen kuin saadaan Riihi
maen ja Pieksamaen jarje telyratapihat toimi
roaan taystehoisina. Riihimaen ratapiha toimii 
n. puolitehoisena kiskojarrujen puutteen vuoksi 
ja Pieksii.roaen ratapiha on viela rakenteilla. Kou
volan jarjestelyratapihan lapai ykyky oli ker-

7 1251-64 

tomu vuoden aikana useina ilkkaina kausina 
niin loppuun kaytetty, ettei kaikkia saapuvia 
jnnia 1.--yetty vastaanottamaan. Taman vuoksi 
olisi saatava oikorata Luumaki-Ham:ina
Kotka, jotta Ita-Suomen teollisuuden vienti- ja 
tuontikuljetukset voitaisiin kuljettaa suorinta 
tieta tarvitsematta vaikeuttaa niilla Kouvolan 
jarjestelyratapihaa. 

Jarjestelyjunien tunnit olivat keskimaarin 464 
tuntia arkipaivaa kohti niiden oltua edellisena 
vuonna 476. Kertomusvuoden aikana tilattiin 
10 ratakuorma-autoa, joiden tehtavana tulee 
nimenomaan oleroaan pienliikenteisilla linja
osuuksilla vaunujen kerii.ily ja jakelu. Naiden 
avulla tulee jii.rje telyjunien paivittainen tunti
maara laskemaan nykyisestaan. 

Saumakustannusten alentamiseksi hankittiin 
kertomusvuoden aikana lisaa nostnreita. Niita 
oli kaytossa kaikkiaan 16 palkkinosturia ja 12 
Demag-nosturia. Palkkinostureilla kuormattiin 
kertomusvuoden aikana ybteensa 18 417 vaunua 
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ja kayttomaksua kannettiin 8 314 068 vmk. 
Demag-nostureilla kuormattiin yhteensa n. 
90 000 tn ja kayttomaksua kannettiin 20 421 839 
vmk. Kertomusvuoden aikana tilattiin lisaa 10 
palkkinostmia ja 4 mobilinosturia. 

Rahtikappaletavaraa lahetettiin 793 200 ton
nia. Vahennys edelliseen vuoteen verrattuna on 
6. 6 %. Tahan lienee syyna 1. 5. 1962 suoritettu 
tariffien korotus ja autoliikenteen kova kilpailu. 
Korotus oli sum·in pienten lahetysten kappale
tavaraluoka sa A, jossa myos vii.hennys on suurin 
eli 6. o %· A 1-luokan lahetysten painomaarissa 
oli lisaysta 1. 1 % ja A 2-luokan osalta vahen
nysta 4. 8 % · Kappaletavaran kuljetukseen kti.y
tettiin 385 840 vaunua. Vaunujen maara supistui 
7. 3 % eli hieman enemman kuin tavaramaarii., 
mika johtuu tehostuneesta kuonnauksesta. Kul
jetusmaksujen suhteellisen suuren korotuk en 
johdosta tulot nousivat 8.1 % eli 3 873.8 vmk:aan. 
Tavaran kasittelyssa tarvittavien haarukkatruk
kien luku oli 187 ja haarukkavaunujen 689. 
Kuormalavoja oli 170 000, joista asiakkaille 
vuokrattiin 100 500, ja hakkilavoja 19 000, joista 
vuokrattiin 3 000. Lavojen vuokratulot olivat 
4 7. 7vmmk. Tyoteho tavaran kasittelyssa on 
pysynyt ennallaan. 

I tainen tavarayhdysliikenne 

Suomesta lahetettiin rautateitse Neuvosto
liittoon ja sen kautta edelleen kolmansiin maihin 
vienti-, transito-, ym kuormia kaikkiaan 37 721 
vaunuarvoa. Vastaava luku edellisena vuonna 
oli 39 899 vaununarvoa. Verrattaessa vienti
lmljetuksia tavaralajeittain huomataan, etta 

huomattavimmat vahennykset tapahtuivat pape
rituotteiden (-I 842 vaunuarvoa), sahatavaran 
(-1 487), kartongin (-1 054) ja paperin (-322) 
kohdalla. Lisaysta tapahtui taasen koneiden 
( + 2 222) ja selluloosan ( + 1 237) kohdalla. 
Paperipuiden, kaapelituotteiden ym. tavaroiden 
vienti pysyi suunnilleen ennallaan. Vientikulje
tukset kolmansiin maihin vii.henivat myos edel
liseen vuoteen verrattuna rom. Tsekkoslovakiaan 
(-674), Puolaan (- 476) ja Unkariin (-259) 
ja lisaantyivat ainoastaan Iraniin ( + 235) . 

Suomeen saapui tuontikuormia Neuvostolii
tosta 67 016 vaunuarvoa, vastaavan luvun ollessa 
v. I96I 53 I27 vaunuarvoa, joten lisays oli 
I3 889 vaunuarvoa. Tuonti oli siis vuoden I962 
aikana huomattavasti sumempi kuin vienti Suo
mest,a Neuvostoliittoon, erotuksen ollessa 29 295 
vaunuarvoa. Tama johtuu siita, etta kauppasopi
muksen puitteissa Suomesta Neuvostoliittoon 
toimitettavista tavaroista muodostaa huomat
tavan osan erilaiset laivat ja laivavaru teet, jotka 
toimitetaan sinne suoraan meriteitse. 

Tuonnissa tapahtui lisaysta rom. seuraavien 
tavaralajien kohdalla: vehna ( +4 053 vaunu
arvoa), poltto- ja voiteluoljyt (+I 594), autot, 
moottoripyorat ja niiden varaosat ( + 1 253), 
rebut (+115I), antrasiitti (+I 083), ruis (+942). 
Eraiden tavaralajien tuonnissa tapahtui sen 
sijaan vahennystti., kuten apatiitin (-779), rau
dan (-284) ja suolan (-236) kohdalla. Rata
kiskojen tuonti, joka alkoi v. 1961, jatkui suun
nilleen ennallaan. 

Paivittain luovutettujen ja saapuneiden vau
nujen lukumaara, tyhjat vaunut mukaanluet
t uina, oli seuraava: 

Raja-asema Luovutettu vaunuarvoja Saapuuut vaunuarvoja 

Suomal. l SNTL:n Suo mal. I SNTL:n 

k 1 t k 1 t / Ybteensii k I t k 1 t I Ybteensa 

I I I 
Vainikkala ... . .................... 

109 i i 
27 492 30 438 1 57 930 - - 1 64 865 5 504 70 369 

Niirala . . ..................... . ... 10120 4 395 14 515 - - 2151 891 3 042 
Imatrankoski . ................... . - - , 109 - 109 - - 109 

Yhteen ii 1109 1- 1 37 612 1 34 833 1 72 554 1 -11o9 1 67 o16 l 6 395 1 73 52o 

k = kuormia, t = tybjiii 

Verrattaessa raja-asemia liikenteen suuruuden 
puolesta toisimsa voidaan todeta, etta kaikista 
luovutetuista vaunuista meni Vairlikkalan kautta 
v. 1962 79.8 %, Niiralan kautta 20 % ja Imatran
kosken kautta 0.2 % · Suomeen saapuvista vau
nuista tuli Vainikkalan kautta 95.7 % , Niiralan 
kautta 4 % ja Imatrankosken kautta 0. s %. 

Suomalaisten vaunujen kaytto rajoittui edel
leen airloastaan pyorean puutavaran kuljetuksiin 
pendelijunina Imatrankosken kautta Vuoksen
sataman ja vetogorskin (ent. Enso) valilla. Tal
laisia lahetyksia oli ainoastaan 109 vaunukuor
maa. Neuvostoliiton vaunuja oli Suomessa v. 1962 
keskimaarin paivaa kohti 1 552. 5 vaunuarvoa. 



A utoliikenne 

Autoliikennetta hoidettiin kaikissa sen eri toi
mintamuodoissa kaytannollisesti katsoen entisissa 
puitteissa, sillii. huolimatta siita, etta yli-ikaiseksi 
paassytta rautateiden autokalustoa saatiin uudis
tetuksi, ei kaytettavanii ollut autokalusto kui
tenkaan suonut vieHt edellytyksia itse liikenteen 
kehittamiseen ja laajentamiseen. Ainoat todelliset 
muutokset toimintakohteissa aiheutuivat kahden 
uuden linja-autolinjan avaamisesta., kun Toija.lan 
asema.n ja Vahittaiska.upa.n Teollisuus Oy:n 
tebdasalueen valilla a.loitettiin 12. 7. 1962 ja lin
jalla. Vilppula-Kolho-Ha.apamaki 19. 9. 1962 
lukien linja-autoliikenne. Keskitet.ylle kotiin
kuljetustoiminnalle avattujen liikennepaikkojen 
lukua tosin buomattavasti vahennettiin 1. 5. 1962 
toimeenpantujen tariffikorotusten ja -uudistusten 
yhteydessii rinnastamalla niista erinaiset keskus
asemien ympii.ristoliikennepaikat jatkokuljetus
lisan alaisiksi tulleisiin linja-asemiin, mutta siitii. 
ei kuitenkaan ollut suoranaisia liikenteenhoidol
lisia muutoksia seurauksena, silla mainitusta 
muodollisesta muutoksesta huolimatta ko. paik
kakuntien kotiinkuljetustoiminta hoidetaan ku 
ten ennenkin. 

Nama muutokset huomioon ottaen liikenne
osaston hoita.maan autoliikenteeseen sisaltyi toi
mintavuoden lopussa 13 henkilolinjaa yhteis
pituudeltaan 428 km, 18 tavaralinjaa 2 044 km, 
49 kappaletavaran jakelulinjaa 3 220 km seka 
60 kotiinkuljetukselle avattua liikennepaik
kaa. 

Autoliikentee ta laadittujen toimintailmoi
tusten mukaan kertyi henkilolinjoilla ajokilo
metreja yhteensii. I. 7 5, kotiinkuljetuksessa 4. 19, 

jakelulinjoilla 2. 54 ja tavaralinjoilla 1. s 1 eli 
kaikkiaan 9.19 miljoonaa kilometria. Henkilo
linjoilla kuljetettiin 2 ll2 000 matkustajaa seka 
kotiinkuljetus-, jakelulinja- ja tavaralinjatoimin
noi sa tavaraa yhteensa 765 800 tonnia. Edelli
seen vuoteen verrattuna kokonaisajokilometri
maarii. kasvoi 1.1 % ja matkustajamaii.ra 5. 9 %
Kuljetettu tavaramaii.ra sen ijaan vii.heni hieman 
eli O. s %-

Toimintavuoden lopussa ka itti liikenneosaston 
autokanta kaikkiaan 22 henkiloautoa, 37 linja
autoa, 517 kuorma-autoa, 44 perii.vaunua seka 
Ill vaihtokoria ja -lavaa. Autoliikenteeseen liit
tyva.n buolto- ja korjaustoiminnan alaiseen kalus-
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toon sisii.ltyi edellii. lueteltujen autojen lisii.ksi 
vielii. 187 trukkia, 106 traktoria ja laiturivaunua, 
39 raidetra.ktoria, 21 pienoisveturia, 12 Demag
nosturia., I Hiab-nosturi ja 16 palkkinosturia. 

Tavaroiden puuttuminen ja vahingoittuminen 

Kuljetettavana tai sii.ilytettii.vanii. olevan tava
ran puuttumisilmoituksia saapui toimintavuoden 
aikana 4 963 kpl vastaavan luvun oltua edellisenii. 
vuonna 4 874 kpl, joten lisii.ys oli 1. s 0 

0 • Ilmoi
tetuista puuttumisista selvitettiin 70.5 %-

Kuljetettavaksi tai sailytettii.vii.ksi jatettyyn 
tavaraan kohdistuneista varkauksista tebtiin 
toim.intavuoden aikana 141 ilmoitusta vastaavan 
luvun oltua edellisenii. vuonna 160. Varkauksista 
selvitettiin 14.2 %-

Kuljetettavan tavaran vahingoittumisista saa
pui 18 626 ilmoitusta edellisen vuoden vastaavan 
luvun oltua 16 713, joten lisii.ystii. oli II. 5 %-

Toimintavuoden aikana pidettiin He! ingissii. 
8 huutokauppaa, joissa myytiin rautatien haltuun 
jaii.nyttii. perimii.tonta tai liikatavaraa. Myynti
eriii. oli yhteensa 2 511 kpl. Lisaksi toimitettiin 
eri Iiikennepaikoilla samanlaatuisten tavarain 
myyntejii. 476 kpl. 

uoritetut korvaukset jakaantuivat prosent
tisesti markkamaarii.isen jaoittelun mukaan seu
raavasti: katoamiset, anastukset mukaanluet
tuina 9. 4 %, vahingoittumiset 31. 5 %, vienti
paperi- ja kartonkilii.hetysten kastumiset 50. 4 ° ~ 
ja junavauriot 8. 7 %- Maksettujen korvau ten 
kokonaismii.arii. oli 39 259 360 vmk, mutta kun 
siita. vii.hennetaan perimii.ttomii.n ja liikatavaran 
sekti. vahingoittuneen tavaran myynnista saatu 
tulo 20 386 218 vmk, jati. lopulliseksi summaksi 
18 873 142 vmk. Edellisen vuoden kokonai -
maarii. oli 39 376 902 vmk ja vastaava jaannos 
20 770 902 vmk. 

V uokraustoiminta 

Toimintavuoden aikana tehtiin 115 aluevuokra
sopimusta, 4 buoneenvuokrasopimusta, 15 siirto
sopimusta, 2 vuokra-autonpitosopimusta, I oman 
veturin kii.yttosopimus, II kioskinpitosopimusta, 
I ravintolasopimus, 3 jaii.te!Onmyyntisopimusta, 
4 automaatinpitosopimusta seka 5 puhelinkioski
sopimusta. Samaan aikaan irtisanottiin 133 eri
laista sopimusta. 
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VII. TARIFFIT 

Kertomusvuoden aikana korotettiin 16. 3. 1962 
annetulla asetuksella (257 /62) menolipun tariffia 
keskimaarin 8 %:lla, kuukausiliptm tariffia keski
maarin 30 %:lla seka matka-, kiito- ja rahtikap
pa!etavaratariffeja noin 16.6 %:lla. Korotukset 
tulivat voimaan l. 5. 1962 alkaen. Samanaikai
sesti otettiin rautat,iehallitttksen paatoksella rahti
kappaletavran osalta kayttoon ns. jatkokuljetus
lisa seka vaunukuormien osalta ns. vaunukuor
Inien vahin maksu. Tilaavievan tavaran osalta 
siirryttiin sellaiseen jarjestelmaan, etta vahim
maksi rahdituspainoksi maarattiin 200 kg/m3 • 

Kotimainen henkiloliikenne 

Vuoden 1962 henkilOliikennetuloutus oli 8 100 
vmmk, ollen lisays edellise n vuoteen verrattuna 
495.3 vmmk. Tasta maarasta oli varsinai ten 
matkalippujen osuus 7 383 vmmk ja muiden 
henkiloliikennetulojen (makuupaikka-, istuma
paikka- ja pikajunan lisaliput, matkatavara- ja 
sailytysmaksut ym.) osuus 717 vmmk. 

Varsinaiseen matkailuun liittyvien matkalip
pujen myynti oli 1 132.4 vmmk, josta rengas
lippujen, joita oli 16 erilaista rengasmatkaa seka 
Juhlavuoden rengas, osuus oli 33.7 vmmk (lisays 
edelliseen vuoteen verratttma 2. 7 vmmk), matkai
lulippujen 72.4 vmmk (vahennys 4. 5 vmmk), 
seuru lippujen 91.2 vmmk (vahennys 4. s vmmk), 
perhelippujen 104.3 vmmk (lisays l. 6 vmmk), 
kansainvalisten lippujen 337.7 vmmk (lisays 
107.4 vmmk), makuupaikkalippujen 310. 5 vmmk 
(lisays 2. 3 vmmk) seka istuinpaikkalippujen 
182.6 vmmk (lisays 32.3 vmmk) . 

Rautatiemainonta 

Mainosjaoston koko toiminta tapahtui kerto
musvuonna valtionrautateiden 100-vuotisjullla
vuoden merkeissa. 

Alkuvuoden paatyon muodosti jo edellisen 
vuoden puolella aloitetun juhlanayttelyn ja 6 
vaunua kasittavan nayttelyjunan ainelston 
valinta- ja suunnittelutyon jatkaminen seka 
lopulliseen nayttelykuntoon saattaminen . .Juhla
nayttely ja nayttelyjuna, jotka kasittivat seka 
vanhaa etta uutta, kalustoa, mm. keisarillisen 
junan, valokuvia, pienoismalleja, erilaisia esineita 
pienoisrautatien ym. oli Helsingissa avoinna 
yleisolle Toolon ratapilialla 16-25. 3. aytte
lyssa kavi kaikkiaan 105 000 henkilOa. Lisaksi 
nayttelyjuna kier i vuoden aikana eri puolil la 

rataverkkoa ja siihen tutustui talloin 197 500 
henkiloa. 

Runsaasti tyota antoiYat myos juhlavuoden 
paatapahtumien, 17. 3 pidettyjen valtakuunal
li eu paajuhlan ja iltajuhlan koristelutyot. Li aksi 
mainosjaosto hoiti kaikkieu muiden Helsiugissa 
pidettyjen htkuisten ju.hlatilaisuuksieu ja eri
laisten nayttelyjen koristelut . 

Maaliskmm puolivalissa toteutettiin kautta 
ratalinjan liikennepailcltarakennusten koriste1u, 
jossa kaytettiin koynnoksia seka 100-vuotisviireja 
ja -tunnuksia. Mainosjaoston toimesta valvottiin 
koristelun subteen annettujen ohjeiden noudat
tamista ja anuettiin selventaviii ohjeita. 

Myos kaikessa mainonna sa ja julkaisutoimin
uassa oli juhlavuosi ja seu merkitys johtavana 
teemana. Iskulauseina olivat •>kehittyvat rauta
tiet>> ja >>Sata vuotta mukavaa matkantekoa>>. 
Ilmoituskamppauja huipentui juhlapaivaan, jot
loin eraissa suurimmis a paivalehdissa julkaistiin 
kookkaat ilmoituksl:'t. Mainosjaosto huolehti 
juhlavuoden ylei julisteen amoin kuin lukuisten 
muiden julisteiden seka kail<kien 100-vuotisjuhlan 
merkeissa jarjestettyjen yleiso- ja rautatielais
juhlien ohjelmalehtisten painattamisesta ja jaka
misesta ympari rataverkon. Kailrille rautatielai
sille ja elakkeella oleville jaettiin erityinen juhla
vuotta symbolisoiva rintamerkki seka kuukausi
lippujen ostajille erityinen taskualmanakka. joka 
sisalsi lybyen kuvauk en 100-vuotiaista rauta
teista valokuvineen. 

Touko- kesalmussa toteutettiin rengasmatka
kampanja. :N aiden matkojen esittelyvihkoneu oli 
talla kertaa tavallista juhlavampi. J.\llatkoihin 
sisaltyi erityisesti juhlavuotta varten smmniteltu 
juhlareugasmatka. 

Myos ulkomaille lahetettiin kertomusvuonna 
tavallista runsaammin erilaista rautatielaitosta 
esittelevaa ainei toa, joka juhlavuoden johdosta 
oli painoasultaan tavallista parempaa. 

Kansainvalinen tavaraliikenne 

Liintinen tavamyhdysliikenne 

Pohjoismaiseeu tavaratariffiin toimitettiin vuo
den kuluessa 5 lisalehtea, joiden sisii.ltamiit muu
tokset ja lisaykset tariffiin johtuivat mm. siita, 
etta kaikki neljii sopimukseen kuuluvaa rauta
tieta korottivat kuljetusmaksuja, tulliasioimi -
pallili:ioihin tehtiin Ruotsissa ja Tanskassa muu
toksia ja joukko tavaranluokitusta ja asemien 



liik nnoimi tapaa koskevia maarayksiii. tarkis
tettiin. Vaunukuormaliihetyks n vahimmii.ksi pai
nok i maii.rii.ttiin 5 000 kg ja Tan kan rautateillii. 
vahvistettiin kiiyttoon otettavaksi uusi 20 tonnin 
painoluokka. 

I tiiinen tavarayhdyshikenne 

Kertomusvuoden tammi-helmikuussa pide
tyn rautatiesekakornitean ja yy lnrussa pidetyn 
rautatieyhdysliikennekonferenssin neuvotteluissa 
sovittiin S T-Liiton rautateiden edustajien 
kanssa lu1.-uisista liikenteen hoitoa ja raja-asemien 
toimintaa koskevi ta kysymyksistii.. iii tii. tii.r
keimpinii. mainittakoon neljan tariffiaseman lisaa
minen henkiloyhdysliikenteessii, raja-asemien 
varustaminen kaukokirjoittimilla, helposti pilaan
tuvien tavaroiden kuljetusmaaraysten tarkista
minen, vaarallisten aineiden kuljetusehtoja kos
kevan luettelon laajentaminen eka korkealaitais
ten avovaunujen kuormausta ja kuljetusmaksujen 
suorittarnista koskevien maii.riiysten tarki ta
minen. Konfer nssissa kodifioitiin lisaksi edellisen 
konferenssin ja kolmen ekakomitean poytakir
jojen nojalla voima sa olleet mii.araykset. 

Kansainvii.linen henkiloliikenne 

Kansainvii.lisen henkiloliikenteen tariffijarjes
telmii.ssii. tapahtui perusteellinen muutos. 1. 10. 
1962 lakkasi olemasta voimassa Kansainvalinen 
Kuponki-Tariffi (TIC-tariffi). johon valtionrau
tatietkin ovat kuuluneet vuodesta 1952 alkaen 
ja johon eri ma.iden kuponkeja sisaltavien lippu
vihkojen myynti on perustunut. amalla tuli 
voimaan TCV-tariffin (Ybteinen Kansainvalinen 
Tariffi) uusi laitos, johon kansainvali ten rauta
tielippujen myynti tasta lahtien yksinomaan 
peru tuu. Entiset yhdysliikenneliput ja TIC
kupongit on samalla korvattu uudenmallisilla 
TCV -kuponkilipuilla, jotka uomesta lahtevassa 
liikentee sa tulevat kaytt66n vuoden 1963 alusta. 
Tariffi- ja lippujiirjestelman muutoksen takia on 
myo kansainvali et Ybtei et Toimitusohjeet 
(PIV) uusittu. 

Vuoden 1962 kevaii.lla siirryttiin niinikaan 
uuteen jarjestelmaan tilattaessa muista maista 
istuma- ja lepopaikkoja seka kannettaessa vas
taavat paikkamaksut. Uuden jarjestelman mu
kaan tilauksessa kaytetty, vahvistetun mallin 
mukainen tilauskortti muuttuu itse paikkalipuksi 
sen jalkeen kun varaustoimisto on merkinnyt sii
hen paikannumerot. Istumapaikkalip1.m hinta 
on edelleen 1.40 kultafrangia eli 150 vmk. Eri
tyiset monistetut >>Ohjeet istuma- ja lepopaik
kojen tilaamista varten ulkomaan asemilta liih-
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teviin juniim on laadittu valtiontautateiden toi
mesta. 

Huolimatta parhaana matkustuskautena val
linneista epaedullisista saiisuhteista on kansain 
valisen liikenteen maii.ra pysytellyt ainakin edel
lisen vuoden tasolla. Lisaysta on havaittavissa 
varsinkin Turun- orrtaljen laivalinjan kautta 
suuntautuvassa liikenteessa. Taman vuoksi on 
yhdysliikenn lippujen myynti taman laivalinjan 
kautta laajennettu kii.sittamaan myos kandi
navian ulkopuoli et maat. Itaisessa yhdysliiken
teessii. voidaan mainita Helsingissii. pidetyista 
nuorisofestivaaleista johtuneet erikoisjunakulje
tukset. 

Valtionrautateiden asemaa matkailun myynti
alalla on tehostettu muuttamalla entiset matka
palvelutoimistot Turun, Tampereen ja Oulun 
asemilla varsinaisiksi VR-matkatoimistoik i ker
tomusvuoden alusta lukien VR matkatoimisto
toimintaa varten vahvistettiin samalla uusi 
ohjesaii.nt6. VR-matkatoimistot ovat vuoden 
kuluessa saaneet uomen Liikenteen Luottamus
neuvoston hyvaksymisen seka liittyne t uomen 
Matkatoimistoybdistykseen. 

Ku l jetusmaksujen ja tilitysten 
tarkastus 

Tarkastustoimisto on kertomusvuonna tar
kastanut vahvistettujen ohjeiden mukaan koti
maisen liikenteen kuljetusmaksujen maksuun
panon ja tilityksen. Henkiloliikenteen osalta on 
tarkastus aiheuttanut 674 hyvitysla kua raha
arvoltaan 659 091 vmk, 55 takaisinma.ksumii.a
raysta raha-arvoltaan 142 145 vmk ja 2 7 veloi
tu laskua yhteismaarii.ltii.ii.n 3 780 168 vmk. Tava
raliikentees a on annettu 108 hyvityslaskua arvol
taan ybteensa 57 390 vmk ja 6 384 takai inmaksu
mii.ii.raystii. yhtei maaraltaan 32 613 013 vmk. 
Veloituslaskuja. on tavaraliikenteessa kirjoitettu 
11 348 kpl yht iselta raha-arvoltaan 41 080 195 
vmk. Lisaksi on 1 867 Uihetepaatoksella velottu 
2 009 800 vmk. Tilioikaisuna on vi.rheellisyys 
korjattu 132 tapauksessa. Matkatarkkaajat ovat 
suorittaneet liikennepaikoilla ja matkatoimis
toissa 1 068 kassan- ja Uppuvaraston tarkastusta. 
Tarkastustoirninnan yhteydessa on tehty 130 
muistutusta, joiden johdosta on ryhdytty erilai
siin toimenpitei iin. 

Rautatietilasto 

Julkais1.m >>Rautatietilasto vuodelta 1960; vuo
sijulkaisu (S. V. T. XX)» ilmestyi helmikuussa 
1962. Kertomusvuoden aikana laadittiin julkai-
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sun >>Raut.atietilasto vuodelta 1961; vuosijul.kaisu 
(S. V. T. XX)>> kasikirjoitus. Jul.kaisu »Valtion
rautatiet; kuukausitilasto» ilmestyi ajalta syyskuu 
1961-heinakuu 1962. 

Keromusvuoden aikana valmistuivat seuraavat 
perustilastot: vuoden 1961 tavaraliikennetilasto 
toukokuussa, vuoden 1961 henkiloliikennetilasto 
toukokuussa ja vuoden 1961 junaliikennetilasto 
huhtilruussa. ValittOmasti edellamainittujen pe
rustilastojen valmistuttua ryhdyttiin laatimaan 
vuoden 1962 perustilastoja. 

Tariffipolitiikan tarpeita varten laadittiin vuo-

den 1961 vaunukuormatavaraliikenteesta tavara
lajittainen ja valimatkaryhmittainen tilasto, joka 
kirjoitettiin kortiston muotoon. 

Kansainvalista Rautatieliittoa (Union Inter
nationale des Chemins de fer) varten laadittiin 
vuoden 1961 vuositilasto, 4 neljannesvuositilas
toa ja tuottavuustilastoa. Lisaksi laadittiin eril
lisia kansainvalisia tilastoja ja selvityksia. 

Edellisten toimintojen lisaksi laadittiin h"Lkuisia 
tilastollisia selvityksia rautatielaitoksen ja mui
den valtion laitosten viranomaisille ja erillisille 
tutkijoille. 

VIII. HENKILOKUNT A 

Henkiwlcunta. Kunkin osaston henkilokunnan keskimaarainen suUI·uus seka edellisen vuoden vastaa
vat luvut ilmenevat allaolevasta taulukosta: 

Vakinainen Ylimiiiirainen Tyoliiisia Yhteensii 
henkilokunta benkilokunta likimiilirin 

1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1 1962 

Kesk<IShallinto 1 ) ......... 548 552 181 191 114 115 843 858 
Linjahallinto 1) ........... 13 997 14 027 5 881 6 171 13 017 13 402 32 895 33 600 

Siita: 
Talousosasto .... . ... .. ... 65 68 95 100 15 16 175 1 4 
R.ataosasto .............. 1153 1156 62 70 6 935 7 324 8150 8 550 
Koneosasto ........... . .. 4 3 5 4 416 1925 1979 4 686 4 796 10 996 11191 
V arasto-osasto .. . ........ 165 164 126 123 736 583 1 027 870 
Liikenneosasto ........... 8 229 8 223 3 673 3 899 645 683 12 547 12 805 

.. 
Yhteensa keskus Ja lmJa- ~ 

hallinto 1 ) . .. . ..... . .. . 

Rautatierakennusosasto 2) • 

14 545 
50 

14 579 
49 

6 062 
144 

6 362 1 
136 

13131 1 
1552 

13 517 
1 316 

33 738 
1746 

34458 
1501 

Kaik 1:iaan I 14 595 14 628 6 206 6 498 1 14 683 1 14 833 35 484 35 959 
1} Dman rautatierakennusosastoa 
'} keskus- ja linjaballinto 

S osiaalitoiminta 

Sosiaalitoiminnassa on kertomusvuonna edel
leen seurattu tavanmukaista tyonantajan har
joittamaa· sosiaalipolitiikkaa, jolle rautatielaitok
sen piirissa on luonteenomaista lakisaateisen sosi
aalisen turvallisuuden lisaksi omatoimisuuden 
tehostaminen seka henkilok=an viihtyvyyden 
lisaaminen. Sosiaalijaosto on osaltaan valvonut ja 
ohjannut tata eri rautatieviranomaisten tyi:in
antajan ominaisuudessa suorittamaa toimintaa 
ja lahinna vapaaehtoisen sosiaalitoimen moni
puolisten muotojen avulla pyrkinyt tarkoituksen
mukaisesti taydentamaan lakisaateista sosiaali
toimintaa ja siten vahvistamaan sosiaalitoimen 
kokonaisrakennelmaa. 

Vuosi 1962 oli valtionrautateiden 100-vuotis
juhlavuosi. Rautatielaitoksen esittelemiseksi ylei
solle seka sisaisen suhdetoiminnan kehittamiseksi 
ja yllapitamiseksi jarjestettyjen lukuisten juhla
tilaisuuksien, kilpailujen ja muiden erikoistoimen
piteiden aiheuttamat tehtavat olivat suurelta 
osalta sosiaalijaoston hoidettavina. 

Sosiaalijaoston toimesta jarjestettiin juhla
vuoden merkeissa mm. tyi:iturvallisuuskilpailu ja 
-aloitekilpailu, kohteliaisuuskilpailu, naytelmii.
kirjoituskilpailu, liikennepaikkojen kuntoisuus
kilpailu ja kotipihamestaruuskilpailu . Li aksi 
sosiaalijaosto otti osaa muistitiedon keruukil
pailuun saapuneiden vastausten tutkimiseen ja 
arvosteluun ja oli edustettuna palkintolautakun-



nassa. Kirkkojuhlien sarja aloitettiin 7. 1. viete
tylla juhlavuoden avauskirkkojuhlalla Helsingin 
Johanneksen kirkossa. Vuoden aikana oli lisaksi 
22 muuta kirkkojuhlaa. Kaikkien liikennejaksojen 
alueilla pidettiin lukuisia yleiso- ja perhejuhlia, 
joiden ohjelman suorittajina oli lahes yksinomaan 
rautatien oma henkilokunta. 

Vaatetushuolto on edellisten vuosien tapaan 
keskittynyt yhteishankintojen jii.rjesta.miseen. 
Hankintoja koskevissa sopimuksissa on henkilo
kunnalle tehty mahdolliseksi pukimien tilaaminen 
alennettuun hintaan ympii.ri vuoden. Sopimusten 
perusteella valmistettiin erilaisia pukimia yh· 
teensii. 3 724 kappaletta. 

Kertomusvuoden aikana on rautatiehallituk
sen v. 1960 asettama virkapukukomitea valmis
tellut mietintOii. viran- ja toimen haltijain virka
puvuista annettujen mii.ii.rii.ysten uusimiseksi ja 
samassa yhteydessii. selvitellyt virkapukuavus
tusten jakautum:iseen ja mak amiseen liittyviii. 
kysymyksia. 

Valmiilla radoilla esiintyvii.i. tilapaisiii. majoi
tustarpeita varten on laitoksen kii.ytettavissa 
ollut asuntovaunuja, joihin on majoitettu viran 
toimitus - tai tyopaikan ulkopuolelle, kursseille 
tai tyohon maari.i.ttyjii. henkiloita. Pitkii.aikaisessa 
tyossii. asuinpaikan ulkopuolella olevien opastin· 
tyokuntien asuntovaunuihin on viihdytystar
koituksessa hankittu radiovastaanottimia, lehtia 
ja peleja. Rautatierakennusten majoitushuol
lossa on edelleen ollut nakyvaii. kehitysta . Teh
dasvalmisteisten, jalaksilla varustettujen vau
nujen ja viipaleparakkien hankintoja on jatkettu. 
Uusia perhemajoitusasuntoja ei ole hankittu, 
mutta edellis nii. vuonna hankittuihin kaksi
viipaleisiin perheasuntoihin on vaihdettu oljy
kaminoita lli=ityksen tehostamiseksi. Perhe· 
asuntojen pinta-alaa on uudelleen pystytta.misen 
yhteydessi.i. lisatty ja tiiliuuneja on muurattu 
tehdasvalmisteisten pystyuunien tilalle. 

Muonitushuoltoa varten on eri puolilla rata
verkkoa useissa tyopisteissii. tyopaikkaruokaloita, 
joiden ruokalanpiti.i.jii.ni.i. on enimmii.kseen yksi
tyi iii. liikkeenharjoittajia, mutta osaksi myos 
rautatielii.isten osuu kuntia. Huomattava ruo
kailutilojen parannus tapahtui Pa ilan kone
pajalla, jonka ruokailutilat ovat kii.yneet lapi 
laajan korjauksen. Paitsi tyopaikkaruokaloiden 
tilojen kunnossapitoa, on muonitushuoltoon liit
tynyt = · ruokalasopimusten tekemisiii. ja ruoan 
laadun tarkkailua. Rautatierakonnusten yhteis· 
majoituskeskusten muonitus on edelleen ollut 
Valtion Ravitsemiskeskuksen hoidossa. RuokuJoi
den kannattavuus on jatkuvasti ollut huononpuo-
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Ieinen, johon vaikuttaa oleellisesti se, etta. etenkin 
kantatyontekijii.t valmistavat ruokansa joko itse 
tai muodostamissaan ryhmissa. 

Rautatiehenkilokunnan omatoimiselle asunto
tuotannolle ova.t olleet leimaa. antavina kiristy· 
neet rahamarkkinat. Laskusuhdanteen vaikutuk
set ja siihen liittyva rakentajaindeksin nousu 
ovat aiheuttaneet vaikeuksia nousseiden raken
nuskustannuksien muodossa rautatielii.israken
tajille. Rajoittavana tekijii.nii. on myos ollut kiris
tynyt tonttitilanne, joka varsinkin Hel ingi sii. on 
ii.ii.rimmaisen vaikea. Lisii.ksi nykyinen asunto
tuotantolaki panee pi.i.ii.painon vuokratalojen 
rakentamiseen. Kertomusvuonna valmistui rau
tatielii.isten aravaosakeyhtion 42 asuntoa kii.sit· 
tii.va, 9 510 m 3 :n suuruinen kerrostalo Pieksa
mii.elle. Rakennuskustannukset rautatielii.isten 
osaketaloissa ovat olleet 45 000-50 000 vmk/m 2 

rakennusten koosta, tonttien laadusta yms. riip
puen, mita on pidettii.va erittii.in kohtuulli
sena. 

Rivitalojen rakennuttaminen on ollut jaoston 
toimintaohjelmassa vasta lyhyebkon aikaa., mutta 
toiminta on jo saatu hyvaan alkuun ja henk ilo
kunnan keskuudessa tunnetaan asiaan kiinnos
tusta, silla rivi- ja ketjutaloasunnot yhdistavi.i.t 
eraitii. kerros- ja omakotitalon parhaita puolia. 
Kertomusvuoden aikana valmistui Leppavaa
raan 13 asuntoa kasittavii, tilavuudeltaan 4 330 
m 3 oleva Asunto Oy Luolamajan rivitalo. Rivi 
talojen laajemman rakentamisen esteena on kui
tenkin jatkuvasti hinnaltaa.n sopivi n tonttien 
puute. 

Henkilokunnan omakotirakennustoiminnan 
tukemista tarkoittavista tehti.i.visti.i. ovat kerto· 
musvuonna olleet ti.i.rkeimpia omakotialueiden 
hankkimiseen ja niiden kunnostamiseen tont
teina Yuokrattaviksi liittyneet tehti.i.vii.t ekii. 
omakotipiirustusten ja opasvihkosten jakaminen 
halukkaille rakentajille. Tonttien hankintaa.n, 
tyyppien valintaan, lainoitukseen, rakennustek
nillisiin kysymyksiin jne. liittyvissi.i. asiois a on 
annettu neuvoja ja ohjeita. Tonttien vuokramie· 
hini.i. ovat tulleet kysymyk een vain valtionrauta
teiden palveluksessa olevat, joiden itsensa on 
asutta.va tontilla. Taman valvonta. ja eri.i.issa 
tapauksis a tarvittavien vuokrien korotukset 
ovat antaneet kertomusvuonna paljon tarkastus
tehti.i.viii.. Rautatieli.i.isten asunto- ja omakoti
lainoja varten ei valtion tulo- ja menoarviossa 
ole ollut vuoden 1958 jalkeen laisinkaan mii.i.i.ri.i.
rahaa, joten toiminta on kii.sittanyt jo myon
nettyjen lainavarojen kii.ytOn valvonnan, missa 
yhteydessii. nii.itii. lainoja on jouduttu sanomaan 



56 

irti lainansaajien siirryttya poi rautatien pal
velukse ta tai myytya talonsa ulkopuoli ille. 

Riibimaelta ostetun 5. 6 ha:n suuruis n alueen 
viela kaavoittamattomalle osalle anottiin asema
kaavaa ja osittain a emakaavan muuto ta joiden 
mukaisesti alueelle tullee kaikkiaan 30 omakoti
tonttia. Useille muill paikkakunnille tarvittavien 
omakotitonttien hankkimiseksi on ryhdytty toi
m npiteisiin . 

ETaiden vuokra-alueiden lunastamisesta maa
laiskunnis a 16. 12. 1958 ann t1.m lain nojalla 
vireilla ollut Kont.iomaen omakotialueen neljan 
vuokramieben tontinlunastustoimitus on aatettu 
paatokseen ja merkitty maaTekisteriin 2. 2. 1962. 
Hyvinkaalla Kruununpuiston omakotialueella 
eraiden vuokramiesten vuokrasopirnuksen perus
teella vireille panema lunastusanomus on alistettu 
valtioneuvoston ratkaistavaksi. Vuokrattavaksi 
tarkoitettuja omakotitontteja oli kertomusvuo
den paattyessii. kaikkiaan 318 kpl, joista oli 
annettu vuokralle 264 tonttia. 

Rautatielaisten omakotitonttien ja valtion
rautateiden asuntoalueiden kauni ·tamiseksi ja 
niiden kunnossapidon tehostamiseksi jarjestet
tiin 15. 6-30. 9. valls nii. aikana jarjestyk essa 
viides kotipihame taruuskilpailu, jonka osan
ottajista yksitoista saavutti kotipihamestarin 
arvon ja yhdeksii.n paasi I palkintoluokkaan. Kil
pailun arvostelussa otetti.in kasvullisuuden lisaksi 
huomioon siisteys, aitaus, oleskelupaikat, yleis
vaikutus ja harrastus pihanhoitoon, eli kokonai
suutena tasapainoinen piha hyodyn ja kauneuden 
kannalta. Samanaikaise ti toirneenpantiin juhla
vuoden merkeissii. myos kolmas liikennepaikkojen 
kuntoisuuskilpailu, jossa voittajaksi selviytyivat 
eri palkintoluokissa Hameenlinna, Kankaanpaa 
ja Musta aari. Yleisesti voitiin todeta, etta liiken
nepaikkojen kunnossa on viirne vuo ina tapah
ttmut varsin huomattavaa kohentumista, etenkin 
mita tulee ulkonakoon, odotushuoneisi.in ja niiden 
kalusteisi.in, mainosten ja erilaisten tiedoitusten 
asetteluun, viherkasvien kayttoon seka istutusten 
ja puistojen hoitoon. 

1962 

Suoniem n kunna a ijaitsevaan adanleuka
IUim saaren vuonna 1961 perustetun rautatie
henkilokunnan virkistysalu en kunnostustoita on 
jatkettu kertomusvuod n aikana seka selvitelty 
uusien virkistysalueiden hankkimiseen liittyvia 
tontti- ym. kysymyksia. 

Vuod n aikana on henkiloktmnan sosiaalitiloi
hin kiinnitetty erikoista huomiota ja saatu niihin 
merkitta.vaa parannusta. Valmistuneista tiloista 
mainittakoon Riihima n varikon, Keravan rata
osaston seka Nuppulinnan keskustaimiston hen
kilokunnan tyo- ja sosiaalitilat jne. Rakenteilla 
ovat Seinajoen, Tampereen ja Iisalmen varikon, 
Toijalan asemarakonnuksen, Pieksamaen vara -
ton, painatusjaoston, l. sahk.opiirin jne. tyo- ja 
sosiaalitilat. Li aksi on ohjelmoitu ja suunnitteilla 
useita huomattavia tyo- ja sosiaalirakennuksia, 
joiden rakentaminen tapahtuu lahiaikana, kuten 
esimerkiksi Riihimaen uuden ratapihan, Helsin
gin henkiloliikenteen vaunuhuollon, Ylivieskan 
varikon, Porin asema-alueen henkilokunnan tyo
ja sosiaalitilat jne. Vuonna 1962 ldi.ytettiin tyo- ja 
sosiaalitilojen ja asuntorakennusten rakentami
seen ja peruskorjaamiseen siirtomaararahoja 
yhteensii. 615 vmmk ja tyollisyystyovaroja vas
taavasti 38 vmmk. Lisaksi suoritetti.in edellii
mainitui sa tiloissa eri puolilla rataverkkoa kun
nossapitovaroilla tarpeellisia vuosikorjauksia. 

Valtionrautateiden tapaturmatilanteessa on 
todettavi sa lieviiii vahenemistii sekii tapatur
mien luvussa (3. s %) etta tapaturmatiheyslu
vuissa (tapaturmien luku l 000 tyontekijiia 
kohti). Kuolemaan johtaneiden tyotapaturmien 
luku oli 15, mika vuotta 1961 lukuunottamatta 
on ollut eraanlainen vakio vuodesta 1957 alkaen. 
U eimmat naista kuolemaan paattyneista tapa
turmista ovat sattuneet joko resi.inaonnettomuuk
sina radalla tai junan y liajoina ratapihoilla. 

Allaolevasta taulukosta ilmenevat ne tyotapa
turmat, jotka ovat aiheuttaneet vii.hintiiii.n neljii.n 
tyopaiviin menetyksen s kii tapaturmatiheydet 
tuhatta vuosityontekijaa kohden kertomus
vuonna ja kahtena edellisena vuonna. 

1961 1960 

'rapaturmien 'rapaturmien 'rapaturmlen 

luku I tibeys I knoll. luku I tiheys I kuoll. luh"U I tiheys I kuoll. 

Rautatiehallitus •••• • ••• • •• • •• 0 •• • • •••• • • 35 19 12 1 
Rataosasto .... . ... . ..................... 965 114 6 1 087 138 10 1049 144 8 
Koneosasto • • •••••••• ••• • • •••• 0 0 •••••••• 1 252 239 2 1201 235 3 1166 222 2 
Varasto-osasto ........................... 107 122 1 132 129 142 135 
Liikenneosasto ............. . ........... .. 1 422 111 6 1436 114 1281 103 2 
Rautatierakennusosasto • • • •••••••••• 0 •••• 190 125 255 146 1 328 142 2 
Kaikkiaan .................. ............ ! 3 972 1 110 I 15 1 4130 / 116 1 14 1 3 978 1 113 1 15 



Ka.ikkiaan sattU:i ta.paturrnia kertomusvuoden 
aika.na 3972, joists. viran- ja. toimenha.ltijoille 
1 672 ja tyontekijoille 2 300. 

Tyoturva.llisuustoimikuntien osuus ta.pa.turmia. 
ennakolta ehka.isevassa toiminnassa on ollut mer
kittava. Useat toimikunnat ovat tebneet hyvaa 
tyota korjaamalla. havaittuja. paikallisia puut
teita. ja poistamalla epakohtia. Eraissii. tapauk
sissa ovat toimikunnat tehneet parannusesityk
sia rautatiehallitukson eri osastoille ta.i sosiaali
ja.ostolle, jotka puolestaan ovat mahdollisuuk-
iensa mukaa.n ryhtyneet korjaamaa.n ilmei ia 

puutteita.. Tyoturvallisuustoimikuntien kesken 
jii.rjestettiin kertomusvuonna toirnintakilpailu 
kolmessa sarjassa tyo- ta.i liikennepa.ika.n hen
kilokunna.n suuruudesta riippuen. 

Useilla liikennepaikoilla on jaksojen jarjes
tarnien kurssien yhteydessa luennoitu tyoturval
li$uusasioista seka esitetty tapaturma-aiheisia 
elokuvia. Kurssien ohjelmaan on sisallytetty 
myos kii.ytannollistii. opetusta ja ha.rjoittelua.. 
ratapihoilla kurssilaisten perehdyttarniseksi oikei
siin ja turvallisiin tyotapoihin. Valistustoimin
taa.n liittyen on myos painettu uusia rautatie
aiheisia va.roituskuvia yhdeksan julisteen sa.rja, 
joten kertomusvuonna oli ka.ytossa ka.ikkiaan 
19 erilaista varoitusjulistetta.. Sosia.alija.oston 
toimesta on liikenne- ja tyopaikoille lahetetty 
edelleen Ta.pa.turmatorjunta ry:n varoituskuvia. 
seka tyoturvallisuustoimikunnille mainitun yhdis
tyksen Varokeinolehden vuosikerta.. 

Va.ltionra.utateiden juhlavuoden merkeissa jo 
vuoden 1961 lokakuun alussa alka.nut tyotur
vallisuuska.mpanja. vietiin ohjelma.n mukaisesti 
paatokseen kertomusvuoden a.ika.na. Kaikille 
rautatiela.isille tarkoitettu tyoturva.llisuusa.iheinen 
tietokilpailu toimeenpantiin henkilokuntalehden 
Yhtii.-Matkaa a.vulla., mutta. vasta.uksia. saa.tiin 
odotettua vahemmi.i.n. Yhteistoirninnassa a.loite
toimikunnan ka.nssa jarjestettiin tyoturva.llisuus
aloitekilpailu . Lahetettyjen aloitteiden joukossa 
oli useita toteutta.miskelpoisia. ideoita. Maini
tuissa kilpailuissa jaettiin arvokkaita palkintoja. 

Rautatiehenkilokunna.n vapa.a-aja.n ha.rrastus
toirninta on kaikkien harrastusolojen kohdalla 
tapahtunut kertomusvuonna 100-vuotisjuhlien 
merkeissa, mika on vaatinut eri harrastusryh
milta entista. painavampia suorituksia. Lukui
siin juhlallisuuksiin osallistuneiden ohjelman
suorittajien ohjausta ja harjoittelua tehostettiin 
huomattavasti jo edellisena vuonna ja osaksi 
juuri taman ansiosta etenkin laulajien ja soit
tajien suoritukset juhlavuoden juhlallisuuksissa 
olivat usein korkea.tasoisia, mikii. epailematta 
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oli omiaan saamaan a.ikaan entista laheisempaa 
kosketusta suuren yleison ja rautatiehenkilo
kunna.n viililla ja siten o altaan lisaksi »good
willis• rauta.teita. kohtaan. 

Musiikin harrastajien keskuudessa toirninta oli 
juhlavuoden aikana muus akin suhteessa taval
lista vilkkaampaa. Niinpa Vuokatin retkeily
keskuksessa toimeenpantiin kolniannet musiikki
ja virkistyspii.ivat, joiden paatarkoituksena oli 
rautatielaisten V laulu- ja soittojuhliin valmis
tautuminen. Nama juhlat pidettiin 3. 11. Oulussa 
ja niissa esiintyi 7 50 soittajaa ja laulajaa. Rauta
tielii.isten Henkisten Harrastusten Keskus ja 
siihen kuuluva VR:n Taideliitto jarjestivat 12-
23. 4. rautatielaisten VI kansainvalisen taide
nii.yttelyn Helsingissii.. Nayttelyyn osallistui 17 
maata ja naytteilla oli yhteensa 483 maalausta 
ja graafista teosta seka 42 kuva.nveistosta. VR:n 
Taideliitto jatkoi opetustaan kerhojen puitteissa 
ja toimeenpani myos ta.va.nmukaiset opinto- ja tai
depaivat, jotka pidettiin Helsingissa marraskuun2 
-4 paivinii.. Muidenkin harrastusalojen toirninta 
oli kertomusvuoden aikana vilkasta. VR:n Kirjal
linen Yhdistys jarjesti kirjallisia iltoja, VR:n 
valokuvausharrastajat ottivat menestyksellisesti 
osaa ka.nsainvii.lisiin valokuvauskilpailuihin 
Miinchenissii., rautatielaisfilatelistit pitivat posti
merkkinii.yttelyn tammi-helmikuussa ja saa
vuttivat Itavallassa jii.rjestetyssii. kansainvii.li
sessa nayttelyssa palkintosijoja, VR:n radioama
toorit, VR:n Nii.yttamoharrastajat ja rautatie
la.istanhuajat laajensivat toimintaa.nsa, rautatie
laisespera.ntistit osallistuivat ka.nsainvaliseen espe
rantokongressiin Budapestissa jne. Rautatielais
ten Raittiusliiton toiminta tapahtui liiton 60-
vuotisjuhlien merkeissa. Eri tilaisuuksissa tah
dennettiin liiton osuutta liikenneturvallisuustyon 
tehostamises a . Liiton jasenmaaran todettiin 
kertomusvuonna kasvaneen 700 hengella . 

Vuoden kuluessa toimeenpantiin perinteelliseen 
tapaan eri puolilla rataverkkoa kaikkiaan 23 kirk
kojuhlaa, jotka sosiaalijaosto jii.rjesti yhdessii. 
Rautatielaisten Kristillisen Yhdistyksen kanssa. 
Rautatielaisten Henkisten Harrastusten Keskuk
selle, sen alaisille yhdistyksille ja muille vastaa
ville harrastusaloille myonnettiin avustuksia 
4 365 000 vmk seka lomanviettoavu tuksia rauta
tielii.isille yhteensii. 7 55 406 vmk . 

Rautatiehenkilokunnan urheilu- ja liikunta
toiminna.n harjoittamisesta ja edistamisesta ovat 
yhteistoiminnassa huolehtineet sosiaalijaosto ja 
16-jaseninen VR:n Urheilutoimikunta. VRU:n 
piirit (ll) ja alueet (46) ovat vastanneet paikal
lisesta liikuntakasvatuksesta. Kertomusvuonna 
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jarjestettiin eri paikkakunnilla kilpailutilaisuuk
sia yhteensa 1 458, joihin otti osaa 17 423 kilpai
lijaa. VR:n mestaruuskilpailuja jarjestettiin 15 
urheilulajissa, joissa oli 574 osanottajaa 37 piiri
joukkueesta. Harjoitus-, neuvonta- ja valis
tustilaisuuksia pidettiin 4 091 osanottajamaaran 
ollessa 30 112. Kurssi- ja leiritoiminta keskittyi 
etupaassa Vuokatin ja Pyhatunturin retkeily
keskuksiin. Osanottajia oli yhteensa 667 henki
loa 20 eri leiritilaisuudessa, joi ta kuusi oli jar
jestetty rautatielaisten lapsille. Lansi- aksan 
kanssa harjoitettiin lisaksi nuorisovaihtoa. Rau
tatielaisten Kansainvalisen Urheiluliiton (USIC) 
Euroopan mestaruuskilpailuissa osallistui jouk
kueemme painonnostoon, tennikseen, jalkapal
loiluun ja shakkipeliin. Pohjoismaisella rauta
tielaisurbeilun rintamalla Suomi toimi isantana 

Helsingissa VR:n 100-vuotisjuhlakilpailujen mer
keissa jarjestetyissa mestaruuskilpailuissa yleis
urheilussa ja jalkapaUoilussa . .Jaapallomaaottelu 
Suomi-Ruotsi seka osallistumin n pohjoismai
siin hiibto- ja suunnistusmestaruuskilpailuihin 
kuuluivat myos kertomusvuoden ohjelmaan. 

Retkeilykeskukset Vuokatissa ja Pyhatuntu
rilla ovat akiinnuttaneet mainettaan viihtyisina 
ja huokeina lomanviettopaikkoina. Kayttovuo
rokausia kertyi Vuokatissa 12 499 ja Pyhatun
turilla 3 895 eli yhteensa 16 394, mika on lahes 
11 % enemman lmin edellisena vuonna. Italiassa 
kolmatta kesaa toiminnassa olleessa Rautateiden 
Urh ilun Tuki-saation omistama sa Riva del 
Sole-lomakylassa vietti lomaansa 134 rautatie
laista ja heidan perheenjasentaan. 

IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET 
Allaoleva taulukko osoittaa liikenneonnettomuuksien lukumiiiiran seka naissii onnettomuuksissa 

tapaturmaisesti kuolleiden ja loukkaantuneiden luvun kertomusvuonna ja edellisena vuonna: 

Onnetto- Piiiille- ja Yliajot Rnitellta Muusta Kuoli Loukknan-

1961 
1962 

muuksien 
Luku 

340 
364 

yhteenajot 

24 
25 

tasoyli-
kaytavilla 

145 
150 

I 
muunlla 

68 
61 

sulstumlset 

45 
48 

syysta 

58 
80 

X. TALOUDELLINEN TILA 
Valtionrautateiden paaoma-arvo ( vrnk) 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen pii.ii.oma-arvo oli kirjanpidon mukaan vuoden 
1961 lopussa .................. . ...... . ......... . .... . .... . ....... . . . .. . 

Tahan on vuonna 1962 tullut lisaa: 
Uudisrakennusten arvo..... . . . . . ................... . . . ... 10 932 Il l 468 
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 085 207 431 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita ekii. 

kii.yttokalustoa lukuunottamatta) ........ .. . . ... . ..... . 

Tiistii on vuonna 1962 vii.bennetty: 
Vuoden kuluessa poistettu: 
Kiinteistojen arvosta .......... . ........... . ........... . 
Tyokoneiden arvosta ................................... . 
Liikkuvan kaluston arvosta ............................. . 

Vuoden kuluessa kuoletettu: 
Kiinteistojen arvosta ................ . .. . ............. . . . 
Tyokoneiden arvosta ...... .. ...... . ......... . ... . ...... . 
Liikkuvan kaluston arvosta ............... . ............. . 

I 097 386 500 

212 817 220 
69 013 816 
32 184 167 

878 608 900 
308 982 000 
848 236 700 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paii.oma-arvo oli siten vuoden 1962 

103 
90 

tui 

33 
29 

92 806 453 458 

19 114 705 399 

Ill 921 158 857 

2 349 842 803 

pii.ii.ttyessii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 571 316 054 
Tii.hiin on lisattiivii. uusien rautatierakennusten kiinteistoarvo, yhteensii. . . . . . . 31 155 940 946 
Koko pii.ii.oma-arvo oli siis vuoden 1962 lopussa1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 727 257 000 

1 ) Tiihiin ei ole luettu kii.yttokalustoa, jonkn nrvo oli kertomusvuoden lopussa 1 114 863 446 vmk. 



Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiin
teistojen osalle 64 160 310 167 mk, liikkuvan 
kaluston 41 050 591 484 mk ja tyokoneiden osalle 
4360414403 mk eli prosenteissa 58.56, 37.46 
ja 3.98. 

V altionrautateiden tulot ( vmk) 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuon
na 1962 38 926 116 825 vanhaan markkaan. Tastii. 

Yuonna 1962 

Tulon laatu 

vmk I % 

Henkilollikenteen tulot •••••• 0 •• 7 615 996 391 20.31 
Tavaraliikenteen tulot .......... 26 2 6140 538 70.12 
Muut llikennetulot ............. 625 319 088 1.67 
Lennatin tulot . ....... . ........ 970 672 0.02 
Autoliikennetulot ............... 1) -
Korvaus postinkuljetuksesta ..... 590 000 000 1.57 
ekalaiset tulot •• • ••••••• • • 0 • •• 1242 315 943 3.31 

Korvaus alennnskuljetukaista . .. . 1126179 316 3.00 
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on vahennetty suorituksia vieraille rautateille ym. 
ja takaisinmaksuja rautatien kayttajille yhteensa 
1 439 194 77 vmk, joten kertomusvuoden netto
tuloksi jii.ii. 37 486 921 948 vmk. Edellisen vuoden 
nettotulot olivat 35 686 032 634 vmk, joten tulot 
ovat lisaantyneet 1 800 889 314 vanhalla mar
kalla eli 5. o 5 %-

Pii.aryhmissti. lopulliset tulot jakautuivat vuo
sina 1960-1962 seuraavasti: 

Vuonna 1961 Vuonna 1960 Lisiiys vuonna 1962 
vuoteen 1961 
verrattuna 

vmk vmk vmk I % 

7 256117 131 6 626 057 581 359 879 260 4.95 
24 818 011 251 23 171 952 669 1468129 287 5.91 

646 367 621 539 548 261 -21048 533 - 3.25 
1155 128 1404 058 - 184 456 -15.96 

- 989 467 008 - -
610 000 000 610 000 000 -20 000 000 - 3.27 

1243 982 507 1303 211366 - 1 666 564 - 0.13 
1110 398 996 1214 011249 15 780 320 1.42 

Yhteensa 137 486 921 948 I100.oo 135 686 032 634134 455 652 1921 1 800 889 314j 5.os 

V altionrautateiden menot vmk 
Valtionrautateiden hallinto- ja kunnossapito

ja kaytt6menot olivat v . 1962 37 854 784 896 vmk 
Edellisen vuoden menot olivat 35 903 911 138 
vmk, joten menot osoittivat siten 1 950 873 758 
vanhan markan eli 5. 4 s % :n lisaysta.. 

Rautatiehallituksen menot v . 1962 olivat 
1 105 137 685 vmk ja linjahallinnon menot 
36 749 647 211 vmk eli prosenteissa menojen 
kokonaismaarasta 2. 9 2 j a 9 7. o 8 %. 

Menoprosentti, so. menojen ja tulojen valinen 
prosenttisuhde oli vuonna 1962 100.98, vuonna 
1961 se oli 100. 61 ja vuonna 1960 98. o o. 

Menojen jakautuminen eri momenteille ver
verrattuna edellisen vnoden vastaaviin menoihin 
selviaa seuraavasta taulukosta: 

Menomaiirat, 

I 
Llsiiys tai viiheunys 

vmk (-) vuonna 1962 

v. 1962 I v. 1961 I vmk I % I 

Rautatiehallitus 
Palkkaukset .... . ...... . .............. . ... . . 520 034 480 493 770 860 26 263 620 5.32 
Ylimaaraisen henkilokunnan palkkiot . . ....... 251434 249 208100 548 43 333 701 20.82 
Viransijaisten palkkiot ••••••••••••• 0 •••••• • • 4 070 556 3 387 611 682 945 20.15 
Matkakustannukset ••••••••••••••• • • 0 0 •• 0 ••• 18 856 487 16 644 414 2 212 073 13.29 
Vakinaiset elakkeet seka ennen myonnetyt ylim. 

elakkeet • • ••••••••••••••••••• 0 • •• •••••••• 129 372 200 118 490175 10 882 025 9.18 
Ammattiopetns .... . ............... . ...... . . 16 635 570 13 811 708 2 823 862 20.<14 
Piiii.johta.jan kayttovarat ...... . ........... .. 200 000 200 000 - -
Liimmitys, valaistus, vesi ja pnhtaanapito . ... 14 971574 12 377 459 2 594115 20.95 
Painatuskustannukset ........ . ........ . ..... 3 000 000 3 000 000 - -
Sekalaiset menot . . ......................... 99 285 203 85 894 541 13 390 662 15.58 
Liiketaloudellinen tutkimuslaitos .••.•• . ..•• 0. 8 294 520 5 723 328 2 571192 44.92 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja 
ka nsanelakemaksut ••• 0 •••• • •• 0 • ••••••• 0 •• • • 38 982 846 31800 405 7 182 441 22.58 

1105137 685 993 201049 111936 636 11.27 
') Autolilkennetulot sisiiltyvat nykyisin henkilii- ja tavnraliikennetuloihin. 
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Rautatielaitoksen !injahallinto ja kiiyttOmenot 
H e nkilomenot 
Palkkaukset .... .. ...... . . .......... . . . .. . . . 
Ylimaari:i.isen henkilokunnan ja tyovoiman palk-

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

tyokonraus, palkinnot tarveaineiden saiista-
misesti:i. ja junanlahettajien lisi:i.palkkiot . . ... . 

:Matkakustannukset, paivi:i.rahat ja korvaus muut-
tokustannuksista ...... . . .. . .... . ... . . .. . . . 

Vakinaiset eli:i.kkeet seki:i. ennen myonnetyt 
ylimii.iiri:i.iset eliikkeet ... .. .. . ..... . .... . . . . 

Vuoden kuluessa myonnetyt ylimiii:i.ri:i.iset eli:i.k-
keet ... . ............... . ... . ........... . . 

Virkamiesten perhe-elakkeet ja hautausavut .. . 
Tapaturmakorvaukset ...... . . ......... .. .. . . 
Muut huoltomenot . . . ... . ........... .. .... . . 

Kalusto ja ki:i.yttoaineet .......... 
Kayttokalusto seki:i. sen 1:unnossapito ja tarkastus 
Polttoaineet ......... ... . . .... .. ........... . 
Muut kayttoaineet ja sekalainen hankinta . . .. . . 

Rata j a rakennuk et ............ .. . 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossa-

ja. puhtaanapito ..... . ........... . . . . . . .. . 
ahkovoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennatin-
ja puhelinjohtojen kunnossapito .. .. .. .. ... . 

Liikkuva kalusto 
Li.i.k.lruvan kaluston, tyiikoneiden ja koneellisten 
laitteiden kunnossapito .............. . . .. .... . 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kaytosta 

Muut asiamenot 
Painatuskustannukset ....... .... ... . .. . .. .. . 
Vahingonkorvaukset ja palosuojelumenot ..... . 
Verot .... . . . . . ... . ... . .... . .. .. ....... . ... . 

ekalaiset menot . .. . .... . . . ........ . . . .. . . . 
Arvaamattomi.i.n tarpeisi.i.n, rautatiehallituksen 

ki:i.ytettii.vi:i.ksi .... . ... .. ....... . ...... . . . . . 
Kuljetukset ja tileista poistot ... . . .. .... . ... . 
VaJtion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

kansanelakemaksut . . .......... . .......... . 
Pohjois-Suomen havitetyn alueen viran tai toimen 

haltijain paivarahat . . .. . . .. .. . .... . . . .. .. . 
Kuljetusmaksuista myonnettavat alennukset .. . 
Linjahallinto yhteensi:i. . . ... .. .. . . . ... . . .. ... . 

Menomiliirat I Lisiiys tai viihennys 

_vn_'_k-------,-------~ ( - ) vuonna 1962 

v. 1962 I v . 1961 vmk I % 

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 

3 90 599 225 

108 780 439 

4 422 735 959 
66 690122 

84 448 976 
56477179 
28 580 699 
78 420 334 

4 525 684 
2 042 367 747 

721 947 274 

1161 548 848 
36 749 647 211 

9 899 738 347 

2 649 338 270 
544 486 927 -

1770 877 487 

180 230 653 

2 768 077 473 

3172 900 
721416 085 
180 906 750 

30 631790 

123 712 984 
3 426 910 888 -

742 059116 

4 004 508 717 -

92 712 143 

3 964 793 278 
42 054 932 

73 798 384 
82 084 898 -
29198 540 -
67 804 786 

997 751 
1833 827 603 

617 350 822 

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 

81 426 019 
271 647 364 

21241636 

95 909 492 

16 068 296 

457 942 681 
24 635190 

10 650 592 
25 607 719 

617 841 
10 615 548 

3 527 933 
208 540144 

104 596 452 

6 114 104 - 6 114104 
1 053 904 461 107 644 387 

34 910 710 089 +2 254 151 703 
- 415 214581 

4.79 

13.94 
- 2.81 

1. 77 

7.19 

7.4 8 

40.46 
9.33 

20.29 
20. 52 

65. 81 
- 7.92 

2.86 

- 2.40 

17.33 

11.55 
58.57 

14.43 
- 31.20 

- 2.12 
15.65 

353.51 
11.37 

16.94 

-100.00 
10.21 

+ 1 838 937 122 5. 26 
Kaikkiaan 37 854 784 896 35 903 911 138 + 1 950 873 758 5.43 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan las
k ettu rahallinen tuJos valtionrautateiden liiken
t eesta v. 1962 osoitti 367. 9 milj. vmk:n aliiaamaa. 
Kun vastaava tuJos v. 1961 osoitti 217. 8 milj. 
vmk:n alijaamaa, oli v. 1962 rahallinen tulos 

edelliseen vuoteen verrattuna 149.9 milj. vrnk eli 
68. 8 % huonompi. Tarkemrnin valtionrautateiden 
t1,1lojen ja menojen kehitys vv . 1961-1962 kay 
ilmi seuraavasta taulukosta: 
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I 
Vuonna. 1962 I Vuonna 1961 I Lisays vuonna 1962 

vmk vmk vmk J % 

'fulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 486 921 948 35 686 032 634 1 800 889 3141 5.05 
Menot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 854 784 896 35 903 911138 1 950 873 758 5.4 3 

Ylijii.iima tai vajaus (-) . .. ... ............. . -367 862 948 -217 878 504 - 149 984 444 j 68.82 

Helsingissa, rautatiehallituksessa joulukuun 30 paivana 1963. 

ERJ{KI AALTO 

Arvi NikkiHi. 
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