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YLEISKATSAUS 

1. Rautatlekuljetusten kysyntii. 

Kertomusvuosi ei ollut kansantalouden koko
naiskehityksen kannalta yhta edullinen kuin edel 
linen vuosi. Kansantuotteen volyymin kasvu oli 
ainoastaan 4. 7 % vastaavan luvun oltua vuonna 
1964 5. 7 %· Edelliseen vuoteen verrattuna on 
xautateiden tavaraliikenteen kehitys ollut er~ttain 

Tavaraliikenne 

milj. tonnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
milj. tonnikm ................... . 
volyymi-indeksi (1954 = 100) 

Hen.ki!Oliikenne 

milj. matkaa ! •••••••••••.••••••.. 

milj. henkili:ikm ................. . 
volyymi-indeksi (1954 = 100) 

k = korjattu luku 

Tavaralii.kenteen tonnikilometrit lisaii.ntyivat 
suhteellisesti hieman vahemman kuin tonnit. Ke
hityksessa on kuitenkin havaitta.vissa tavararyh
mittaisia eroja.. Puutavaran tonnikilometrit vahe
nivat 1 %:lla. Kun puuta.vara.n toimit ·lisaantyi
vat lahes 10 %. on taman tavara.ryhman kohdalla 
ta.pahtunut huoma.ttavaa keskima.tkan lyhene
mista. Ravinto- ja. na.utintoaineiden kohda.lla va
henivat edelleenkin seka tonnit, noin II %, etta 
tonnikilometrit, noin 10 %· Suurin lisii.antyminen 
tonnikilometreissa tapahtui meta.lliteollisuustava
roiden ryhmassa, noin 26 %- Kun metallite.olli
suustavaroiden tonnit lisaantyivat vain noin 15 
%, on keskikuljetusmatka. kasva.nut tassii ta.vara
ryhnlassa. Paperiteollisuustavaroiden kohdalla li
saantyivlit seka tonnit (noin 9 %) ettii. tonnikilo
metrit (n~in 11 %). Huomattava.a nousua tapah- , 
tui lisii.ksi maataloustavaroiden ryhmas a, jossa 
lisaantyi~at seka tonnit (noin 23 % ) etta tonni
kilometrit (noin 15 %). Ryhmassa kivi- ja maa
lajit ja ~almisteet niista lisaantyivat tonnikilo
metrit noin ll % ja tonnit noin 6 %-

Henkilokilometrit ovat _py_~?yneet suunnilleen 
V1.toden 1964 tasolla. Matkojen luku on kuitenkin 

myi:inteista. Tavaraliikenteen volyymi_kasvoi suh
teellisesti selvasti enemman kuin kansantuotteen 
volyymi. Kertomusvuonna ylitettiin ensimmii.isen 
kerran sekii. 20 miljoonan tonnin etta 5 miljardin 
tonnikilometrin raja VR:n karipallisessa tavara
llikenteessa. 

1964 1965 Muutos % 
1964/65 

19. I 20. 6 +7.8 
4 863 5 183 +6.6 

ll8 126 +6.8 

31.7k 31. 2 - 1. ·6 
2 038 2 050 +0.6 

87 86 - 1.1 

hieman laskenut edellisen vuoden tasosta Matka.: 
li utulotuksen mukaan tarkastellen on matkoj'Em 
luvun _piene_p.t minen · ohtunut kuukausili~a 
ka tii.vien matkusta "ien vahentymisesta. Koska 
ra.uta.teiden henkilokilometrit ovat pysyneet kay
_!;ii.nnollisesti kat~en muu~_tun:la.ttomina, on to
dennaki:iista, etta autolii.kenteen osuus ka.ikkiaan 
suoritetuistahenkilohllometre1sta on edelleen ka.s
vanut. 

Taulukossa 1. on esitetty eriiiden rautatie
lii.kenteen suuruuteen vaikuttavien ulkopuolis
ten tekijoiden kehitys. Koska rautatielii1.-enteen 
kanssa_ kil ailevan moottoriaj.Q!!.euyollikenteen 
kuljetussuoritteista ei ole kaytettavissa luotetta
via tietoja, vaan kaikki tehdyt arviot ovat hyvin 
karkeita, on taulukosta nyt jatetty pois myi:is 
henkilollikenteen kuljetussuoritteet. Samasta 
syysta on ' ammattimaisen moottoriajoneuvoliic 
kenteen volyymi-indeksi jatetty pois taulukosta. 
Kansantalouden eri sektoreiden tuotannon ve
lyymia ja reaalikansantuotetta kuvaavat indeksi
sarjat on muutettu unsitun kansantulotilaston 
mukaisiksi. 
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Taulukko l. Rautatieliikenteen kysyntaan vaikuttavien ulkopuolisten tekijain kehitys v. 1961-1965. 

Suorite I Yksikko 

1. Teollisuus • 0 0 •••• ••••••• 0 • •• •••••• 1954 = 100 
- kaivannais ........ .... . . . .. ... . » 
- tehdas ..... .. . . . .. ..... ...... . . * 2. Metsatalous •••••••••• 0 • •••••• 0 • •• & 

3. Rakennustoiminta ....... .. .... . .. . ~ 

- talonrakennus ..... . ... . ..... . .. * - maa ja vesirakennus .... .. ...... * 4. Reaalikansantuote .. .. . ........ .. . . » 
5. Tuonti, volyymi •• • • •• • ••••• 0 •• ••• * 6. Vienti, volyymi . ..... . ...... ..... . » 
7. Liikenne, volyymi ................. » 
8. Rekisteroityjen kuorma-, sii.ilio- ja 

pakettiautojen Juku . ... ........... "-1>1 
9. Rekisteroityjen henki!Oautojen Juku . » 

10. Rekisteroityjen linja-autojen Juku .. » 

e = ennakkotieto 

2. Kuljetukset ja niiden hoito 

Tarkempia tietoja rautateiden kaupallisen lii
kenteen kehityksesta on esitetty taulukossa 2. 
Tavaraliikenteen keskikuljetusmatka lyheni noin 
4 krn. Tama johtui paaasiassa puutavaran keski
kuljetusmatkan lyhenemisesta. Vaunuylijiiama 
keskimaarin paivassa pieneni suhteellisesti vain 
hieman enemman kuin kuormattujen vaunujen 
luku paiviissa kasvoi. Keskikuorma akselia koh
den pysyi kaupallisessa liikenteessa edellisen vuo
den tasolla ja ali 6. o tonnia. Se, ettei keskikuorma 
kasvanut, vaikka kuormattujen vaunujen luku 
nousi vain noin 3 % ja kuljetetut tonnit lisaiin
tyivat lahes 8 %. johtui piiiiasiassa siita, etta 
Neuvostollitosta kuormassa saapuneiden vaunu
jen luku kasvoi noin 38 %; Neuvostollitossa 1.-uor
matut vaunut eiviit sisally kuormaustilastoon. 
Dieselvedon osuus tavaraliikenteen junakilomet
reista ali kertomusvuonna 78 % vastaavan osuu-

11961 1 1962 1 1963 

1

1964 1 1965e I Muutos % 
1964/65 

154 163 169 180 188 + 4. 4 
169 179 192 194 201 + 3.6 
150 158 163 174 181 + 4.0 
126 119 118 127 131 + 3.1 
134 136 141 144 153 + 6.2 
136 136 139 141 154 + 9.2 
132 136 144 149 152 + 2.0 
141 146 150 159 166 + 4.7 
177 186 183 214 232 + 8.4 
160 168 171 185 193 + 4.3 
148 156 162 168 177 + 5.4 

62 300 72 000 79 200 83 300 82 300 - 1.2 
200100 238 100 279 800 339 600 415 300 + 22.3 

6100 6 400 6 700 7 000 7 000 ± 0.0 

den oltua vuotta aikaisemmin 58 %- Vaihtotyi:i
tunteja ratapihapaivystyksessa kertyi kertomus
vuonna 602 600, mika merkitsee lahes 4 % :n va
hentymista edelliseen vuoteen verrattuna. Jar
jestelyjunatunnit vahenivat yli 7 % ja niita ker
tyi kaikkiaan 88 400. Pienvaihtoviilineista on ol
lut puutetta, silla hyi:idyllisia sijoituskohteita olisi 
ollut enemman, !win kaytettavissa on ollut va
lineitii.. 

Rautateitse lii.hetetystii. puutavarasta kuormat
tiin VR:n nostureilla noin 45 % eli yhteensii 
72 105 vaunukuormaa. Kii.siteltyii. puutavaraa ali 
kuitenkin enemmii.n, koska nostureilla suoritettiin 
myi:is puutavaran purkamista. Kiinteitii. nostu
reita ali vuoden lopussa 34 llikennepaikalla. Liik
kuvien nostureiden lukumiiarii. ali kertomusvuo
den lopussa 19 kpl. 

Taulukko 2. Rautateiden kaupallinen liikenne v. 1961- 1965. 

Suorite I Yksikko 1 1961 

TA VARALIIKENNE 

1. Kuljetettu tonnimiiarii. .............. 106tn 18.8 
2. Nettoliikenne ••• • ••••••••••••••• • 0 . 106ntkm 4 719 
3. Keskikuljetusmatka . ... . . .......... km 255.3 
4. Vannuylijiiamii. keskimiiii.rin paiviiii. 

kohti .......... . ............ . . .. .. kpl 914 
5. Tayttosuhde ............ .. ......... % 45 
6. 'l'yhjii.na kulku .................... % 30 
7. Volyymi-indeksi .... ......... .... ... 1954= 100 114 

11962 11963 1 1964 

18.6 18.1 19.1 
4 910 4 928 4 863 

268.6 276.9 262.9 

1169 1388 1942 
46 46 45 
31 31 32 

117 117 118 

1 1965 

20.6 
5183 

259.1 

1840 
45 
33 

126 e 

I 
Muutos % 
1064/65 

+ 7.8 
+ 6.6 

1.4 

5.2 
± O.o 
+ 3.1 
+ 6.8 



'luorite I Ykslkko 

HENKILOLIIKENNE 

1. Matkat •• 0 •• 0 • •••••••••••••••••••• 108matkaa 
2. N ettoliikenne ...................... 108hkm 
3. Matkojen keskipituus . ... . . . ........ % 
4. Tayttosuhde ... . ............ .. .. ... % 
5. Volyymi-indeksi ......... .. . ........ 1954=100 

Rahtikappaletavaraa lii.hetettiin 757 000 ton
nia, mikii. oli noin l. 6 % vii.hemmii.n kuin edelli
senii. vuotena. Kiitotavaraa lii.hetettiin noin 4 % 
enemmii.n kuin edellisenii. vuotena eli 65 100 ton
nia. Kertomusvuoden aikana on hankittu 32 000 
uutta kuormalavaa ja lavojen kokonaismaii.rii. oli 
vuoden lopussa noin 245 000 kpl. Hii.kkilavoja 
on saatu lisii.ii. 2 000 kpl, joten niita oli vuoden lo
pussa kii.ytettii.vissii. noin 22 000 kpl. Sekii. kuor
ma- etta hakkilavoista on kertomusvuoden aikana 
ollut puutetta, mikii. on hairinnyt kappaletavara
liikenteen joustavaa sujumista. 

Huomattavimpana muutoksena toukokuun 
30. pii.ivii.nii. voimaan tulleessa henkiloliikenteen 
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1 1961 1 1962 1 1963 1 1964 I 1965 Muutos % 
1964/65 

39.2 37.3 30.9 31.7 31.2 1.6 
2 603 2 357 1953 2 038 2 050 + 0.6 

66.4 63.1 63.2 64.2 65.7 + 2.3 
37 34 31 30 29 3.3 

101 96 83 87 86 e 1.1 

aikataulussa oli laajennettu kiitojunaliikenne Dm 
8-sarjan moottorijunilla. Kiito- ja pikajunien 
kulkunopeutta lisattiin eraillii. rataosilla. U seita 
henkilojunavuoroja lakkautettiin eri puolilla rata
verkkoa matkustajien vii.hentymisen takia. Ju
nien h""Ulku oli vuoden alkupuolella suhteellisen 
siiii.nollistii.. Myohiistymiset lisii.ii.ntyivii.t kesii.llii. 
piiiiasiassa radan korjaustoiden vuoksi. Normaa
lia aikaisemmin alkanut runsasluminen talvi ai
heutti vakavia hii.irioitii. junaliikenteessii. 

Eri vetovoimatyyppien osuus henkiloliikenteen 
junakilometreistii. ilmenee seuraavasta asetel
masta. 

Kiito- ia pikajunat Henkilojunat Ybteensli 
10' jkm 

Moottoriveturit ................... 5 404 
Moottorivaunut ....... . ........... 2 061 
Kiskoautot ......... . .. . .......... 
Hoyryveturit ••• • ••••• 0 • •••••••• 0. 591 

Yhteensii. •••••••••• • •••••• •• 0 0 ••• 8 056 

Moottorikaluston lisiiantyvaii.n kii.yttoon siirty
minen on jatkunut kertomusvuonna, sillii. v. 1964 
vastaava jakautuma oli: moottoriveturit 17. 4 %. 
moottorivaunut 8. 6 %, kiskoautot 61. 1 % ja hoy
ryveturit 12. g %-

Rautateiden kaupallisessa autoliikenteessa kul
jetettiin kertomusvuonna 2 259 000 matkustajaa, 
mikii. oli 4. 3 % enemmiin kuin edellisena vuonna. 
Kotiinkuljetus-, tavaralinja- ja jakelulinjaliiken
teessa kuljetettu tavaramaii.rii. lisaii.ntyi 0. o % ja 
oli kertomusvuonna yhteensii 701 700 tonnia. 
Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaisajokilo
metrimiiii.ra viiheni l. s %- Autokaluston miiiirii 
viiheni kertomusvuonna, koska uusia autoja. saa
tiin vahemmii.n kuin vanhoja poistettiin kiiytostii. 
Vuoden aikana sa.atiin 2 uutta henkiloautoa ja 
14 uutta kuorma.-autoa. Vastaavana aikana pois
tettiin kiiytosta 4 henkilo- ja 20 kuorma-autoa 
Rekii 1 linja-auto . 

% 10' ikm % 10' jkm % 

67.1 1 094 5.4 6 498 22.9 
25.6 1 010 5.0 3 071 10.8 

16 704 82.4 16 704 59.o 
7. 3 I 451 7.2 2 042 7.2 

100.0 20 259 100.0 28 315 100.0 

Autoliikenteen toimintapiiri supistui kokonai
suutena. katsoen kertomusvuoden aikana: Hel
singin-Loimaan ja Turun-Forssan ta.varalinjat 
luovutettiin 1. 7. 1965 Jokioisten Rautatie Oy:lle. 
Viipurin Linja-auto Oy:n hoitoon luovutettiin 
1. 7. 1965 Mikkelin kotiinkuljetustoiminta samoin 
kuin Mikkelin-Juvan ja. Mikkelin-Kangasnie
men tavaralinjat seka Mikkelin-Loukolammen 
ja Mikkelin- Miintyharjun jakelulinjat. Tavara
linjaliikenne aloitettiin 11. l. 1965 Seiniijoen
Jurvan linjalla ja 15. 2. 1965 Kokkolan-Vetelin 
linjalla. Toijalan- Kylmiikosken-J okikulman
Urjalan henkilolinja avattiin 1. 9. 1965. Autolii
kenteeseen sisaltyi toimintavuoden lopussa kaik
kiaan 17 henkilolinjaa yhteispituudeltaan 504 km, 
16 tavaralinjaa 1 817 km, 42 jakelulinjaa 2 660 
km sekii 53 kotiinkuljetukselle avattua liikenne
paikkaa. 
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8. Tekniset tuotantoviilineet ja varastot 

Kertomusvuonna olivat tyot kaynnissii Joen
suun-llomantsin, Kaulirannan-Kolarin, Tam
pereen- Parkanon-Seinajoen, Parikkalan-On
kamon, Jamsankosken-Jyvii.skylii.n ja Juankos
ken-Luikonlahden rautatierakennuksilla sekii. 
viimeistelytoiden osalta J yviiskylan-Suolahden 
radan muutostyolla. 

J oensuun-llomantsin rautatierakennuksella 
jatkettiin-jo vuonna 1963 aloitettuja toita valillii. 
Herajarvi-llomantsi. Kertomusvuoden aikana 
saatiin rataleikkaukset viimeistelya vaille val
miiksi mLmalla paitsi llomantsin asemalla. Rata
rummut tulivat kertomusvuonna valmiiksi . 

Kolarin-Kaulirannan rautatierakennuksella 
oli rataosa Kauliranta-Pello avattu yleiselle vii.
liaikaiselle liikenteelle jo v. 1964. Rataosa Pello
Sieppijii.rvi avattiin 1. 12. 1965 valiaikaiselle tava
rallikenteelle taysin vaunukuormin. Kertomus: 
vuoden aikana on jatkettu kiskotustyota sekii. 
suoritettu penger-, ojitus- yms. toitii.. 

Parikkalan-Onkamon rautatierakennuksella 
avattiin rataosa Sii.kaniemi-Puhos (27 km) koko
vaunukuormaliikenteelle 1. 12. 1965. Parikkalan 
ja Tikkalp.n liikennepaikkojen vii.lillii. on penger
rystyot saatu valmiiksi. 

'· Jyvii.skylan-Suolahden radan muutosty'O
maalla suoritettiin pii.ii.asiassa Jyvii.skylii.n-Lep
pii.veden linjasuojastuslaitteisiin, Leppaveden 
opastintw·vala_itokseen ja Jyvii.skylii.n _ratapihan 
asetinlaitteen toiseen taydennyksee{l liittyviii. 
toita. Rataosa 378 km 150 m-386 km 300m luo
vutettiin 1. 7 . 1965 kaikkine rakenteineen ja lait
teineen rataosaston hoitoon. 

Kertomusvuonna valmistuivat ja avattiin lii
kenteelle 18. 10. rataosat Pasila-Vallila ja Pa
sila-Kumpula-Sornii.inen. Edellisen pituus on 
3.4 km ja jii.lki=iiisen 3.1 km. 

R'iskon'vaihtoa uusiin kiskoihin suoritettiin 
kaikkiaan 246.7 km:n pituudelta. Rataosilla Rii
himii.k:i-Kouvola ja Riihimii.ki-Hameenlinna 
suoritetut ~konvaihdot olivat ns. elementtivaih
toja betonipolkyin. Betonipolkkyjii. oli radassa 
vuoden pii.ii.ttyessii. jo 134 000 kpl. Piiii.osan kis
konvaihdosta muodosti 30 kg:n kiskojen vaihto 
54 kg:n kiskoihin, jota suoritettiin kaikkiaan 154. 2 

km:n pituudelta. Vuoden lopussa voidaan todeta 
raskaan eli vii.hintii.an 43 kg:n kiskotuksen ulottu
van Helsingistii Tampereen ja Seinii.joen kautta 
aina Misiin saakka. Vaihtoa kaytettyihin, mutta 
vielii kii.yttokuntoisiin, kiskoihin suoritettiin 17. s 
km:n pituudelta. Katkeaman tai murtuman takia 

jouduttiin radoista poistamaan vain 625 kiskoa, 
mikii. on alhaisin luku sodan jalkeen. 

Ratojen sep lointia jatkettiin kertomusvuonna. 
Rataosasta Turku-Toijala oli vuoden lopu3 a 
sepeloimii.tta enaii. 6. o km, mika oli ratapiha
alueita. Rataosa Riihimaki-Kouvola on sepeloity 
lukuunottamatta Lahden ratapihaa. Rataosan 
Oulu-Laurila sepeli:iintityo saatiin myos miltei 
valmiiksi. Lisiiksi suoritettiin sepelointia Savon 
radalla ja Karjalan radalla. opelitukiker_rokEella 
varustettu piiii.raidepituus lisaantyi yhteensti 
146.4 km sen ollessa vuoden paii.ttyessa 2 467. a 
km eli 42. 7 % piiii.raidepituudesta. Raidesepelia 
kii.ytettiin kaikkiaan 536 300m3 • Vastaava miiii.rti 
v. 1964 oli 906 600m 3 • 

Ratapihojen osalta voidaan mainita toiden jl.tt
kaminen Pieksii.mii.en jtirjestelyratapihalla, jota 
ei kuitenkaan viela kertomusvuoden aikana saatn 
valmiiksi. Tii.mii. on tuottanut haittaa Pieksamii.en 
ka.utta ohjautuvalle tavarallikenteelle. Pasilan 
uuden tavararatapihan rakentamissuunnitelman 
toteuttaminen aloitettiin· maansiirto- ja louhinta
toillii. Toita tebtiin taman lisii.ksi useilla muilla 
ratapihoilla. 

Huomattavin kertomusvuonna valmistuneista 
ratasilloista on Kuopion-Toivalan rataosalla si
jaitseva Paivii.rannan liippii.silta, joka avattiin lli
kenteelle 18. 9. 1965. Uusia terasjiinnitteita vaih
dettiin vanhojen tilalle useissa paikoissa. Huo
mattavin valmistuneista terii.sbetonisilloista oli 
Kuivaniemen radanoikaisulla valmistunut jayk
kii.kantainen kaksoisholvisilta. Yleisin siltatyyppi 
oli edelleen kehasilta. Naita valmistui 12 kpl. 

Huonerakennuksista valmistuivat Alppilan lai 
tesuoja sekii. Savonlinnan ja. Relletin laituritalot. 
Lisii.ksi valmistui eraitii. asuinrakennuksia. Tam
pereen Viinikkaan rakenteilla oleva moottorive
turien korjaushalli oli vuoden lopussa valmistn
maisillaan. 

Opastin- ja turvalaitteita kehitettiin edelleen. 
Itsetoiminen linjasuojastus otettiin kii.yttoon kak
siraiteieella rataosalla Hii.meenlinna-Toijala ·39 
km matkalla ja yksiraiteisella rataosalla Luu
mii.ki-Lappeenranta 27 km matkalla. Release
tinlaitteita otettiin kii.yttoon 7 liikennepaikalla ja 
Mekaanisia 10 liikennepaikalla. Lisii.ksi varustet
tiin tasoristeyksiii. erilaisilla turvalaitteilla. 

VR:n puhelinverkon automatisoinnissa tapab
tui ratkaiseva parannus, kun 21. 8. 1965 otettiin 
kii.yttoon uusi Alppilan suojassa sijaitseva auto
maattipubelinkeskus sekii. samalla uudet ka.uko
keskukset Turussa, Tampereella, Oulussa, Kou-



volassa ja PieksamaelliL Koko verkossa otettiin 
kayttOon uudet kaukovalinnan suuntanumerot. 
VR:n kaytossa oli vuoden lopussa viisitoista 1-ka
navaista, neljatoista 3-kanavaista ja seitseman 
12-kanavaista kantoaaltojarjestelmaa. Kantoaal
toyhteyksien yhteispituus vuoden lopussa oli 
23 516 km eli 6 160 km enemman ]min edellisen 
vuoden lopussa. Selektoripuhelinjohtojen yhteis
pituus oli vuoden pii.attyessa 6 770 km ja selek
toriliittymien lukuroaara 1 418 kpl. Edellinen 
luku on vuoden aikana lisiiantynyt 75 lrm:lla ja 
jalkimmiiinen 6 liitynnallii. VR:n omiin kauko
kirjoitinkeskuksiin liitettyjen kaukokirjoitinyh
teyksien yhteispituus oli vuoden lopussa 7 073 krn 
eli suunnilleen saman verran kuin edellisen vuo
den lopussa. Telex-liityntoja rautateillii oli kaik
kiaan 6 kpl. Linjaradiojiirjestelmiiii voitiin vuo
den lopussa kiiyttiia Helsingistii Seiniijoelle 
saakka. Helsingin ratapihojen kiiyttOon oli vuo
den lopussa valmistunut kaikkiaan 6 tuki-, 20 ve
turi- ja 18 kannettavaa radioasemaa, mutta niii
den kiiyttoonotto siirtyi vuoden 1966 puolelle. 

Helsingin-Kirkkonurr.men viilisen radan siih
koistiimisen suunnittelusta ja rakentamisesta 
tehtiin sopimus 28. 6. 1965 Siihkoradat-yhtion 
kanssa. Rataosan sii.hkoistystii. varten laadittiin 
yleiskytkinkaava, syottOasemien kytkinkaava 
sekii viilikytkinlaitosten kytkinkaava. Vuoden lo
pussa oli valmiina 10 koeperustusta Tuomarilan 
luona. Pylviiitii. oli pystytettyina 6 kpl. Pylvas
paikkoja oli vuoden lopussa merkittyinii 650 kpl. 

Vetovoin:..an miiiiriin kehitys on esitetty seuraa
vassa asetelmassa. 
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1964 1965 Muutos % 
1964/65 

Hoyryveturit .. ..... 606 514 92 
Moottoriveturit ..... 259 306 + 47 
Moottorivaunut ..... 37 54 + 17 
Kiskoautot ....... ·o 209 207 2 
Raidetraktori t ..... o 75 85 + 10 

Dieselvetovoimakaluston hankinta jatkui ker
tomusvuonna aikaisempiin vuosiin verrattuna 
keskimiiii.riiistii jonkin verran laajempana. Vuo
den aikana hankittiin 18 kpl Alsthom-tyyppisiii 
Hr 13-diesellinjavetureita, 17 kpl Sv 12-diesel
sekajunavetureita, 12 kpl Sr 12-dieselsekajunave
tureita sekii. 5 kpl 3-vaunuisia. kiitojunia ja 4 kpl 
3-va.Lmuisia paikallisliikennejuniao 

Kaupallisen henkiloliikenteen vaunujen luku 
aleni vuoden aikana 83 vaunulla ja oli vuoden 
piiiittyessii 1 183 vaunuao Paikkojen luku oli ker
tomusvuoden pii~ttyessii 62 518 eli 3 773 paikkaa 
vii.hemman kuin edellisenii vuotena. Henkilolii
kenteen paikkojen kokonaistarjonta ei kuitenkaan 
ole laskenut nain paljon, silla vuoden lopussa oli 
moottorivaunuissa ja kiskoautoissa yhteensa 
16 129 paikkaa, mikii on 962 paikkaa enemman 
kuin vastaavana aikana edellisena vuotenao Uu
dishankinnat kiisittiviit 4 kpl Ceit-sarjan 1 ja 2 lk 
teriisrunkoisia piiivavaunuja ja 16 kpl Eit-sarjan 
2 lk terasnmkoisia paivavaunuja. 

Tavaravaunuston mii.iira vuoden lopussa ilme
nee alia olevasta asetelmasta. 

Umpi- AVO· Sailio- Yhteensa 
vaunuja vaunuja vaunuja 

Kaupallisen liikenteen vaunut ••• • • 0 ••••••••• • •••• 9 039 14 027 386 23 452 
VirkatarvevaLmut ..... . ...................... . .. 549 2 788 98 3 435 

Sarjaa Gks olevia umpivaLmuja, joissa on siir
rettiivii. katto ja seinat, hankittiin kertomus
vuonna 152 kpl. Lisaksi hankittiin 123 kpl katet
tuja tavaravaunuja sarja Gbko Avonaisia yleis
vatmuja hankittiin seuraavasti: 675 kpl sarjaa 
Hkk ja 15 kpl sarjaa Oao Sarjaa Omk olevia 4-ak
selisia malminkuljetusvaunuja hankittiin 22 kpl 
ja sarjaa Orne hydraulisella kaatolaitteella varus
tettuja malminkuljetusvaunuja 14 kpl. Siiiliovau
nuja hankittiin seuraavasti: 25 kpl sarjaa So, 45 
kpl sarjaa Soe seka 10 kp1 sarjaa Bso. Lisiiksi 
muutettiin = 143 kpl Hdk-sarjan yleisvaunuja 
Hh-sarjan hakevaunuiksi sekii 25 kpl Ek-sarjan 
henkilovaunuja Haa-sarjan autovaunuiksi. 

2 10667-66 

9 588 16 815 484 26 887 

Paiivarastojen keskimiiariiinen varastoarvo on 
edelleen laskenut ja oli kertomusvuonna 601 % 
alempana kuin edellisena vuonna eli keskimaiirin 
noin 87 0 2 mmko Tama johtui osittain siita, etta 
valtioneuvosto oli velvoittanut ne virastot ja lai
tokset, joilla on varastotilin kiiyttooikeus, huo
lehtimaan siita, etta varastoihin sidottujen varo
jen enimmaismiiiira ei vuoden aikana ylitii sitii 
miiiiriiii, mikii 31. 12. 1963 oli sidottu varastoihino 
Paiivarastojen sekii polttoaine- ja puutavarava
raston hankinnat olivat kertomusvuonna vain 
139.9 mmk eli noin 2 % viihe=tin kuin edelli
senii vuotena. Polttoaine- ja puutavaravaraston 
keskimaarainen arvo oli 28. 1 mmk eli 3o 9 mmk 
edellisen vuoden vastaavaa lukua suurempi. 
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4. Talous ja tariffit 

Rautateiden nimelliset kustannukset ilman 
paiiomakustannuksia nousivat edellisen vuoden 
tasosta vajaat 7 % · Kun kustannushintataso oli 
noussut keskimaarin 8 %, pieneni kustannusten 
reaalinen miiarii noin 1 % :lla. Jos paiiomakustan-

nukset lasketaan mnkaan, nousivat nimelliset kus. 
tannukset yli 7 % · Nimelliset tnlot kasvoivat noin 
3 % · Ntiin ollen rautateiden kiiyttotnlos osoitt.i 
kertomusvuodelta 77.10 mmk:n alijiiamaa, mika 
oli 20.03 mmk enemman kuin edellisenii vuotena. 

Taulukko 3. Rautateiden kayttomenojen 1 ) hi:ntaindeksit v. 1961- 65 (1954 = 100). 

Hlnta.indeksi 

HenkiHimenot ............... . ................... . 
Vetovoiman polttoaineet2) •.••.•••••.••.•..•••••.•• 

Radan, rakennusten ja laitteiden lrunnossapito ..... . 
Kuljetuskaluston ja tyokoneiden kunnossapito .. . ... . . 
Sekalaiset menot3 ) . . .•......................... . .• 

Yleinen kayttomenojen indeksi .................... . 
1) F.i sisiillit poistoja. 
1 ) Veturien ja moottorivaunujen po!ttoainee t. 
') Sisiiltiiii mm autojen polttoaineet. 

Henkil6menot lisiiiintyivat 18.2 5 mmk eli 6.6 
% - Koska he:nkilome:noje:n hintaindeksi :nousi 
7. 6 %, on hekilomenoissa tapahtunut reaalista 
supisturnista. Tama johtni siitii, ettii palkkakus
tannukset nousivat vahemmiin knin palkkatason 
nousu olisi edellyttiinyt. Palkkakustannusten re
aalisen supistumisen aiheutti henkilokunnan vii
hentyminen 480 henkil6llii. Sen sijaan sosiaali
kustannusten reaalikasvu oli labes 3 %- Tiihan oli 
piHiasiallisena syynii elakekustannuste:n nousu. 
Elakkeiden ja perhe-eliikkeiden maiira nousi :noin 
3 %- Vetovoiman polttoainekustannusten viihe" 
neminen jatkui kertomusvnonna edellee:n. Ni
melli et polttoainekustannukset alenivat yli 9 % , 
vaikka polttoaineiden hinnat samanaikaisesti 
nousivat yli 9 % ja kuljetustyo bruttotonnilcilo
metreissa mitattuna kasvoi 5. 5 %- Polttoainekus-

11961 1 1962 1 1963 1 1964 11965 Muutos % 
1964/65 

166 173 188 211 227 + 7.6 
91 86 85 84 92 + 9.5 

138 143 153 158 170 + 7.6 
137 141 150 155 167 + 7.7 
122 122 124 124 126 + 1.6 
144 148 158 176 189 + 7A 

tannusten jatkuvan reaalisen vahentyrnisen syyna 
on ollut yhii lisaiintynyt dieselvetovoiman kaytto 
tavaraliikenteessa seka suhteellisen leuto talvi. 

Radan rakennusten ja laitteiden kunnossapito
kustannnl,set kohosivat 5. 2 % - Kun vastaava hin
tataso nousi yli 7 %, on tassii kustannuserassa 
tapahtunut lievaa reaalista vahentymistii. Reaa
lista vii.hentymista on samoin tapahtunut kulje
tuskaluston ja tyokoneiden kunnossapitokustan
ngksissa. Sekalaiset menot kasvoivat 24 % hinta
tason noustessa niiden osalta alle 2 % - Suurim
pana syyna tahii.n oli rahtialennusten kirjaamis
menettelyssa tapahtunut muuto . Kirjanpidon 
mukaiset poistot nousivat 20 %- Tii.mii johtui 
siita, etta kertomusvuonna oli kaytossii entista 
runsaammin uutta kalustoa ja toisaalta hoyry
vetureita poistettiin erityisen paljon kiiytosta .. 

Taulukko 4. Rautateiden kirjanpidon mukaiset kiiyttomenot, tulot ja vuositulos v. 1961-1965, mil
joonaa markkaa. 

Erii 

Henlilomenot ••• 0 •• 0 • ••••••••••• 0 •• •••••••••••••• 

Vetovoiman polttoaineetl) ............ . ....... . ..... 
Radan, rakennusten ja laitteiden kunnossapito ..... . 
Kuljetuskaluston ja tyokoneiden lrunnossapito ....... 
Sekalaiset menot2) ••••••••••••••••••• 0 ••••••• • •• •• 

Kirjapidon mukaiset poistot ........... . ........... 
Kiiyttomenot yhteensa 

Tulot ......... . ...... . .................. · · .. ·. · · · 

Kiiyttotulos .... . ................................ . 
1 ) Veturien ja moottorivaunujen polttoaineet. 
') Sisli.ltiiii mm autojen polttoaineet. 

1 1961 1 1962 

202.58 216.43 
29.98 26.44 
38.57 35.18 
39.65 44.23 
29.92 35.85 
18.34 20.42 

359.04 378.55 

356.86 374.87 

-2.18 -3.68 

1 1963 11964 1 1965 

236.24 274.63 292.88 
23.34 19.27 17..t6 
38.08 44.46 46.77 
45.31 46.84 47. 9 
35.94 31.34 38.86 
24.11 23.05 27,66 

I 403.o2 I 439.59 I 471.52 

1 367.o5 1 382.52 I 394.u 

l -35.97 1-57.07 l- 77.10 



Henlciloliikennetulot supistuivat 1. 6 %- Myos 
henkiloliikenteen volyymi Iaski yli 1 %:lla. Niiin 
ollen on henkilOliikenteen hintataso pysynyt 
suunnilleen ennallaan. Henkiloliikennetulot py
syiviit menolipputariffin mukaan hinnoitellun lii
kentoen osalta edellisen vuoden tasolla, mutta 
muissa ryhmissii tapahtui laskua. Tavaraliiken
teen volyymi kasvoi kertomusvuonna liihes 7 %· 
Tavaraliikennetulojen lisiiys oli kuitenkin vain 
4. 1 %· Niiin ollen on tavarakuljetusten hintata
sossa tapabtunut laskua. Rautateiden alijiiiimii 
oli kertomusvuonna 20 mmk suurempi kuin edelli
sena vuotena. Viilittomana syyna tiihiin on ollut 
se, etta kusta.nnukset ovat nousseet enemman 
kuin tulot. Kustannusten nousu on taas jobtunut 
taysin hintojen noususta, sillii kustannusten vo
lyymissa tapahtui vahaista supistumista. 
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Kertomusvuonna valmistui hollantilaisen 
asiantuntijaryhmiin Nedecon nuetinto kuljetus- \ 
toiminnasta Suomessa. Mietinnossa todotaan, etta 
liikenteen kehittiimispolitiikka olisi rus ya.._ 
yleisen yhteiskunta- ja talouspolitiika.n tavoittei
den ja. puitteiden pohjalle. Rautateiden tehtava 
kamantaioilliessaarvioidaan tarkeiiksi '!!... niideil. 
palvelumahdollisuudet va1ttamattomiin 61'\JS· 

kunnostus- ja. kehittiimistyon jiilkeen hyviksi. 
Asiantuntijaryhma uskoo, etta pitkiilla tiihtayk
sella on mahdollista saa.da rautatieliikenteesta 
kertyviit tulot ja siitii. aiheutuvat menot tasapai
noon. Onko niiin tarpeen menetella erityisesti 
Suomen oloissa riippuu siita, sovelletaanko samaa 
periaatetta myos kilpailevien kuljetusmuotojen 
piirissa ja. toisaalta siita, kuinka arvokkaiksi ar
vioidaan ne palvelukset, jotka rautatiet joka ta
pauksessa joutuvat yhteiskunnassa suorittamaan 

I. YLEINEN HALLINTO 

H a ll i n n o ll i n e n j a k o. Kulkulaitosten 
ja yleisten toiden ministerion lokakuun 20 piii
viina 1965 antamilla piiat6ksilla avattiin yleiselle 
viiliaikaiselle liikenteelle ja liitettavaksi valmii
siin ratoihin joulukuun I. paiviistii lulcien 

Parikkalan-Onkamon ra.utatierakennuksen 
27. 4 km pi tuinen rataosa. Sakiiniemi-Pubos, 
joka hallinnollisessa. ja tilastollisessa subteessa 
kuuluu J oensuun liikennea.lueeseen, 2. talouspii
riin, 12. ratapiiriin, 8. konepiiriin, 5. vara.stopii
riin ja 8. liikennepiiriin, seka 

Ka.ulira.nna.n-Kolarin rautati erakennuksen 
43. 1 km pituinen rataosa Pello- ieppijiirvi, joka 
kuuluu Kamin liikennealueeseen, 2. talouspiiriin, 
8. ratapiiriin, 6. konepiiriin, 4. varastopiiriin ja 
6. liikennepiiriin. 

T y 6 a i k a. Valtiovarainministerion hyvak
syttya rautatiehallituksen sinne alistaman esityk
sen linjahallinnon virkamiesten uusiksi ty6aika
miiarayksiksi piiatti rautatiehallitus marraskuun 
17 paivana, etta uudet maariiykset tulevat voi
maan joulukuun 12 paiviinii klo 0. oo vaihtuvan 
tyojakson alusta lukien. Samasta piiiviistii lulcien 
kumottiin rautatiehallituksen aikaisemmat miiii
riiykset tyoajasta siiiinnollisessii tyossii, milloin 
ei noudateta tyoaikalalcia eika virastojen ty6-
ajasta annettua asetusta, niihin myohemmin teh
tyine muutoksineen. 

0 h j e s ii ii n n o t. Rautatiehallitus on elo
kuun 18 piiiviinii 1965 muuttanut Ohjesti.iinnon 
toimenpiteistii rautatieonnettomuuksien sattu
essa (OTRO) 6 §:n 2. kohdan (ensiaputarpeisto). 
Muutoksesta aiheutuvat toimenpiteet miiiirattiin 
toteutettavaksi asteitta.in, mutta kuitenhln siten. 
etta ne ovat loppuunsuoritetut vuoden 1966 lop
puun mennessa. 

Tammikuun 20 piiiviina ja marraskuun 17 pai
viina rautatiehallitus muutti opetustoimen ohje
siiiinnon 21 §:n ja 40 §:n, VIII luvun, 83 ·§:n seka 
liitteet 3 ja 4. Lisaksi liitettiin ohjesiiiint66n 
va.unumiesten koulutusta kti.sitteleva liite 4a. 

V i r k a v a 1 a. Virkavalan ja tuomarinvalan 
vannomisesta huhtikuun 30 piiivana 1964 anne
tulia asetuksella kumottiin mm. kirja.llisen virka
ja tuomarinvalan tekoa koskevat siiti.nn6kset ja. 
miiiiraykset. Taman johdosta rautatiehallitus on 
huhtikuun 7 paivii.na 1965 muuttanut annetu.t 
miiiiriiykset virkavalan ottamisesta. 

K ii y t t 6 k o m i t e a t. Rautatiehallituksen 
ja miiariittyjen henkil0ku.ntajiirjest6jen viilillii on 
tehty tammikuun 8 paivanii 1965 uudot sopimuk
set kayttokonutearn Ja. keskUskiiytt6kom1teain 
asettamisesta valtionra.utateille. Kulku.laitosten 
ja yleisten toiden ministeri6 on rautatiehallituJ,. 
sen tekeman esityksen perusteella suostunut mai-
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nittujen komiteoiden toiminnan jatkamiseen edel
leen vuosiksi 1965--1966 sopimuksissa tehdyin 
muutoksin. 

L i ike nne p a i k k o j en n i met. Rau
tatiehallitus antoi kesakuun 22 paivana 1965 oh
jeet 29 paivana toukokuuta 1965 annetun virka
ja itsehallintoalueiden seka eraiden liikennepaik
kojen nimia koskevan asetuksen soveltamisesta. 

T o i m i k u n n a t. Rautatiehallitus 
vuonna 1965 

asetti 

toimilrunnan kasittelemaan kysymyksia, jotka 
aiheututuvat tyoturvallisuuslain soveltamisesta 
valtionrautateilla, 

t.oimikunnan (ns. tietokonetilastotoimiktmta) 
selvittamaan yhdessa talon rakennustoimikunnan 
kanssa Kaivokatu 6 tontille rakennettavaan ta-
loon si joitettavien valtionrautateiden tietokone
keskuksen ja toimistojen vaatimia erityistarpeita 
seka kasittelemaan naiden rakentamiseen liitty
via k s myksia, 

r 
toimikunnan kehittelemaan valtionrautateiden 

lumenauraus- ja -poistokysymyst,a, seka 
toimikunnan (ns. vetovoimatoimikunta) selvit-

tamaan, miten hoyryveturit, erikoisesti vanhim
mat, saadaan nopeimmin poistetuiksi liikentecsta 
ja minkalaisilla diesel-vetureilla ne olisi korvat
tava, jotta investointi- ja kayttokustannukset 
muodostuisivat mahdollisimman alhaisiksi. 

Tiedotustoiminta. Vnosi 1965 oli 
Rautatieuutiset-lehden toinen ilmestymisvuosi. 
Lehtea painettiin yhteensa 24 numeroa, joista 
viimeinen oli 16-sivuinen kaksoisnumero. Paino~?
maara oli aluksi 37 300 ja vakiintui sitten 7. nu
merosta alkaen 36 500 kappaleeseen. Viikoittain 
ilmestyvaa VR Kaskylehtea julkaistiin vuoden 
aikana 52 numeroa ja painosmaara on ollut koko 
vuoden ajan 27 000. Vuosi 1965 oli Kaskylehden 
20. jullmisuvuosi. 

Lehtipalvelun toimittamana ilmestyi jarjestyk
sessa viidennen kerran vuosikatsaus >>Valtionrau
tatiet 1964>> suomenkielisena 3 500 kappaleen ja 
ruotsinkielisena 700 kappaleen suuruisena painok
sena. 

-Uutistoimintaa on lisatty entisestiian eri 
muodoissa. Maan sanomalehdille lahetettiin ker
tomusvuonna uutistoimistojen kautta noin 100 
uutismonistetta aj ankohtaisista rautatiekysy
myksista. Lukuisissa monisteissa oli useita uuti
sia. Lisaksi lahetettiin sanomalehdille katsauksia 
eri aiheista, eri ratoja koskevia hi toriikkeja, pai
vittain annettiin puhelimitse uutisia seka lahe-

tettiin lehdille useita kymmenia muita kirjoituk
sia seka vastineit.a. 

Radioon valitettiin useita ohjelmia, erityisesti 
ajanlwhtaisiin lahetyksiin. Televisiossa rautatie
laitos oli myos esilla lukuisia kertoja. Tiedotusti
tilaisuuksia jarjestettiin lehtipalvelun toimesta 
kahdeksan eri kertaa mm. Rautatien paivan seka 
Helsingin- Pasilan ratapihasuunnitelman val
mistumisen johdosta, minka lisaksi liikennepii
reissa pidettiin paikallisia tiedotustilaisuuksia. 

Lehtipalvelusta lahetettiin runsaasti kirjoituk
sia, tilastotietoja yms. ulkomaisille rautatiealan 
julkaisuille, yksityisille henkiloille, tutkijoille jne. 
Piireissa tapahtuvaa tiedotustoimintaa on erityi
sesti pyritty tehostamaan. 

R a u t a t i e s u o j e 1 u. Rautatiehenkiloston 
suojelukoulutusta on kuluvana vuonna jatkettu. 
Tahan mennessa jarjestettyjen kurssien lisaksi on 
laitoksessa toimeenpantu myos alijohtajakoulu
tusta. Kaikkiaan on valtionrautateilla eri koulu
tuksen saaneiden henkilOiden lukumaara seu
raava: 

Viiestonsuojelun kouluttajakw·ssi 
Rautatiesuojelujohtajakurssi ... . 
Yleinen subjelujohtajakurssi . .. . 
Laakintapalvelun johtajakurssi .. 
Raut~tiesuojehm tiedustelupalve-

lun kurssi ................. . 
Rautatiesuojelun palontorj unta-

palvelun kurssi .. ...... .... . 
Rautatiesuojelun peruskurssi . . . 
Suojeluvalvojakurssi .......... . 

10 henkiloa 
198 

83 
19 

77 

49 
20 
55 

-------------------
Kaikkiaan 511 henkiloa 

Kaikki viime sodanaikaiset 23 vara-asemaa on 
kunnostettu nykyisiii vaatimuksia vastaaviksi. 
Oulussa on 300m2 B-luokan suoja kunnostamis
tyon alaisena. Valtionrautateiden Alppilan kal
liosuoja on valmist1mut, samoin Seinajoen ja 
Tampereen B-luokan seka Joensuun ja Kaipiais
ten C-luokan suojat. Suunnitteilla ovat Kemin, 
Porvoon, Kouvolan, Kontiomaen, Tampereen, 
Kuopion ja Jyvaskylan vaeston- ja laitesuojat. 
Suojeluvalineiston hankintaa on jatkettu. Vali
neistoa on kuluvana vuonna jaettu suojelujak
soille sailytettavaksi keskusvarastoissa. Osa pide
tiian rautatiehallituksen paavarastossa. 

Suojelusuunnitelmien laakinta-, pelastus-, puh
distus- ja palontorjuntapalvelun jarjestelyt rau
tatielohkojen osalta ovat valmisteltavina. 
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Rautatiehallituksessa v. 1965 kdsiteltyjen asiain lukumdard 

Osasto, Yleisis tunto Osas toistunto E sittely paa- Esittcly I Yhteensa 
joku on esilellyt asian ta i y lijohta ja Ue johtajaUe 

1964 1 1965 1964 I 1965 196~ 1 1965 1964 1 1965 1 1965 1 196+ 

Hallinto-osasto • 0. 0 •••••• 5 2 378 361 51 84 4508 5 693 4 942 6140 
'l'alous » ....... . .. 14 18 429 418 12 45 639 741 1094 1222 
Rata » . . . . . .... . 4 5 571 627 16 17 7 949 7 970 540 8 619 
Kone » .. . .. ..... 10 16 189 20-! 28 34 2 9 6 3 304 3 213 3 558 
Yarasto • • •• 0. 0 • • •• 3 2 590 663 17 28 2 0 2 2 1-!5 2 692 2 3 
Liikenne & . . . . . . . . . . 27 18 322 293 483 447 4470 -1581 5 302 5 339 
'l'ariffi & ... . .... .. 2 7 118 108 30 31 17 706 17 042 17 856 17188 
Rautatierakennusosasto ... - 1 89 95 22 35 812 918 923 1049 

65 69 2 686 2 769 659 721 41152 42 394 44 562 45 953 

Ammattiopetus 

Rautatieopistossa pidettiin kertomusvuonna 
yhteensa 13 kurssia 421 oppilaalle. 

SAKLAn yliasentajatutkinnon on suorittanut a. 
siihkoasentajatutkinnon 11 ja turvalaitealan siih 
koasentajatutkinnon 29 henkiloii. 

Muusta koulutustoiminnasta mainittakoon, 
etta liikennepiireissii jiirjestettiin 7 alokaskurssit 
223 oppilaalle, konepiireissii kahdet yleismoottori
kurssit 60 oppilaalle, kolmet koneapulaiskurssit 
74 henkilOlle sekii huoltomieskurssit 28 osanotta
jalle. Kauko-ohjauskoulutusta, ilmajarrukoulu
tusta ja liikkuvan tyokoneen kuljettajien koulu
tusta jarjestettiin liikennetarpeen edellyttamiissii 
laajuudessa. Ensiapukoulutuksen sai 991 henki
loii, niiista 229 perus- ja 762 kertauskoulutuksen. 

Kielitutkintoja su01·itti rautatieopistossa eng
lannin, ranskan, saksan ja venajiin kielissii yh
teensa 15 henkiloa sekii kirjanpitotutkintoja 6 
henkiloa. Lisiiksi on Pasilan konepajalla jarjes
tetty englanninkielen kurssit IO osanottajalle. 

Rautatieopiston kirjeelliseen opetukseen osal
listui 4 kielten ja 30 kirjanpidon opiskelijaa. Kir
jeopistoissa harjoitti 18 henkiloii rautatieopiston 
valvomia ja osittain kustantamia kieliopintoja. 
Rautatieopistossa pidettyjen kurssien osanottajat 
jakaantuivat seuraavasti: 

Liikenneosasto: 
kurssi- luokkla oppi- miesti\ naista 

Ylempiiiin liikennevirkatutkintoon v almentavat luento- l'lliiii.r& lasta 

kurssit .......................... . .............. . 1 I 33 31 2 
Ylemmat liikenneoppiku.rssit ......... . . . . ... . ....... . 1 1 24 23 1 
Alemmat liikenneoppikurssit .. . .............. . ..... . . 2 2 70 70 

4 4 I27 124 3 

Koneosasto: 

Veturinkuljettajaoppikurssit ....... . ... . ... . ..... . .. . 2 3 107 I07 
Vaunumiesoppikurssit ............. . . . ..... .. .. . .... . 1 1 27 27 

3 4 I34 134 

Eri osastojen kurssit: 

Ta.riffiosaston oppikurssit .. . ........................ . 1 I 17 17 
Hallinto-, talons-, rata- ja rautatierakennusosastojen 

oppik---urssit .......... . ................... .. ..... . 1 1 30 I 29 
Rakennusmestarioppikurssit ........ . ........ . ...... . 2 2 55 55 
Ratavartijaoppikurssit ...................... . . .. ... . 1 I 36 36 
Varastonhoidon peruskurssit . ..... . ............. . ... . 1 1 22 22 

6 6 160 114 46 

Kaikkiaan I3 I4 42I 372 49 
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Sisaanpaasytutkintoja jarjestettiin alemmille 
liikenneoppikursseille, veturinkuljettajaoppikurs
seille ja vaunumiosoppikursseille pyrkineille yh
teensa 758 henkilollo. 

Psykoteknillinen laboratorio 

Toimintavuonna laboratorion tyoskentely on 
muodostunut tavallista monipuolisemmaksi. 
Tama on aibeutunut liihinna siita, etta ns. juok
sevien valintojen maara on jiianyt jonkin verran 
keskimaaraista pienemmaksi, jolloin erilaisten pe
russelvitysten suorittamiseen vastaavasti on jiia
nyt enemmii.n mahdollisuu"Jrsia. Naita selvityksia 
onkin kyetty suorittamaan u eita siita huoli
matta, etta tilapaista aputyovoimaa on pyydetty 
tavallista vahemmii.n. 

Tutkitun koehenkilojoukon em. supistuminen 
on ilmeisesti tilapii.inen ilmio . Yhtena syyna siihen 
tosin on ollut koko rautatielaitoksen pvrkimys 
~siiii.stii.vaii.m henkilokuntapolitiikkaan, mutta 
suurrmpana syynii. on kuitenkin ollut se, etta vuo
den aikana aloitetuista neljasta veturimiesoppi
laskurssista taytettiin kolme jo aikaisemmin tut
kituilla varikoiden talli- ja buoltomiehilla. Vas
taavasti toimintavuonna tutkittujen veturimies
oppilasehdokkaiden - ts. normaalisti kaikkein 
suurimman koehenkilojoukon - luku on jii.anyt 
paljon tavanomaista pienemmiiksi. Kun vari
koilla tyoskentelevat ja veturimiehiksi hyvaksy
tyt miehet nyt on ainakin suurin piirtein sijoi
tettu koulutukseen, veturimiesoppilaat jalleen 
tullaan valitsemaan tavanomaisen jarjestelman 
mukaan, jolloin tutkittavion maara talta osin tu
lee palaamaan suunnilleen ennalleen. 

Toisessakin kohdin tutkittujen miiara on supis
tunut, silla alemmille liikenneoppikurseille pyr
kivat valitaan nykyiiii.n ilman soveltuvuusko
keita. Liikennepiirit ni.i.yttavat kuitenkin olevan 
kiinnostuneita mahdollisuudesta kayttaa soveltu
vuuskokeita apuna uusia alokkaita otettaessa. 
Todennakoista onkin, etta myos tassa kohdin ta
pahtunut tutkittavien vabentyminen on tila
paista. 

Uusista alaryhmista on mainittava ennen kaik
kea ATK-henkilokunta. aihin tehtaviin pyrki
ville on jatkuvasti suoritettu soveltuvuuskokeita, 
jotka ao. esimieston antamien lausuntojen mu
kaan ovat tuottaneet toivotun kaltaisia tuloksia. 
Samoin on jatkettu yliliiakarin labettamien yksi
tyisten henkiloiden kliinisia tutkimuksia, minkii 
obella on suoritettu muutamia muitakin erityis
tutkimuksia. Talta osin laboratorion kapasiteet
tia on toistaiseksi kiiytetty hyvaksi vain murto-

osan verran; vaikka tyoeliimiissii ilmenevien ori
laisten sopeutumisvaikeuksien poistamiseksi la
boratorio ilmeisesti voisi antaa merkitseviiii apua. 
Vaikuttaa siltii, ettei laboratorion suorittaman 
tyon luonnetta ja sen koko aluetta rautatielaitok
sen piirissa vielakiiiin taysin oivalleta, vaikka ke
bitys vuosi vuodelta kulkeekin yhii myonteisom
piian suuntaan. 

Toimintavuonna suoritetuista perusselvityk
sistii. on ensimmiiisena mainittava huoltomiehen 
tyon ammatinanalyysi, joka lahetettiin lausun
nolle konetoimistoon ynna l. 4. 6. ja 7. kon~
piiriin. 4. konepiiristii analyysi sai jyrkiisti kiel
teisen lausunnon, muualta hyviiksyvan tai kiit
tavan. Lausunnot lahetettiin konetoimistoon lisa
selvitystii varten. 

Edelleen laboratorio teld aloitteen, etta yliliia
karin lahettiimien yksityisten rautatieliiisten tut
kimisen varmistamiseksi suoritettaisiin ns. taus
tatutkimus, jonka tarkoituksena olisi saada ao. 
ika- ja ammattiryhmiii edustavat vertailuryhmat. 
"euvottelukokouksessa, mibin osallistuivat yli

Uiakari, yleisen toimiston paiillikko, kone- ja lii
kennetoimiston edustajat seka laboratorion boi
taja, paadyttiin siihen, etta sanotun lmltainen 
taustatutkimus olisi tarkoituksenmukainen, jos
kin selvityksen koehenkilot paatettiin pyrlda 
hankkimaan vapaaehtoisista. Selvityksen toteut
taminen jai laboratorion tehtavaksi. 

Muut perusselvitykset ovat kohdistuneet eri 
valintamenetelmien kiiyttokelpoisuuteen. No ovat 
osaksi olleet menetelmien teknisia ominaisuuksia 
koskevia tutkimuksia, osaksi ns. menestyskont
rollia, joka on koskenut paitsi rautatieopiston ja 
konepajakoulujen oppilaita myos huoltomieskurs
seille osallistuneita, rautatierakennusosaston 
tyonvalvojia ja vaaitsijoita ynna tahan mennessa 
tyohon otettua ATK-henkilostoa. Tulokset ovat 
kauttaaltaan olleet myonteisiii. Kokeiltavaksi on 
otettu uusi persoonallisuustesti, jota maas amme 
tiettavii.sti viola ei ole kaytetty. Tarvittavat erin
omaisen onnistuneet diapositiivit valmisti kone
teknillisen toimiston valokusauslaboratorio, ja 
ensimmaiset esikokeet tehtiin Hyvinkiian kone
pajakoulun veturimiesoppilaille. 

Laboratorion Hyvinkaan konepajalta tilaama 
>>piirtokoelaite>> valmistui, ja sen kayttomahdolli
suuksia on selvitelty laajoin esikokein. 

Riihimiien seudun ammattikoululta tilattu uusi 
automaattisesti toimiva >>tehtavien suoritus>>-laite 
on koululla koekii.ytossii . Seka laboratorion koe
saliin etta virkavaunuun on hankittu uudet ope
tustaulut. 



8oveltuvuustutkim ustoirnin ta 

Laboratoriossa on toimintavuonna tutkittu 727 
henkiloii., jotka jakautuvat ryhmittiiin seuraa
va ti: 

konepiirien vet urimiesharj oi t teli j oi ta 
ja huoltomiehiii. ............... . 64 

Hyvinkii.an konepajakoulun veturi-
:rniesoppilaita .................. . 239 

Hyvinkaan konepajakoulun moottori-
sahkoasentajaoppilaita ........... . 145 448 

Liikenneoppilaita .. .. .. . ......... . 110 
Tariffiosaston oppilaita . .......... . 10 
ATK-henkilostoa ... . ............ . 57 
Tyontutkijoita .. . .. . ....... .. .... . 1 
Esikokeita ...................... . 91 
Ammatinvalinnanohjausta .. . ..... . 3 
Kliinisia tapaulcsia . .............. . 7 

727 

ATK-toirninta 

Automaattista tietojenkasittelyii koskevaa 
suunnittelutyotii on vuoden ai.kana jatkettu rau
tatiehallituks antamien ohjeiden mukaisesti. 
'l'ietokoneen lisii.iintynyt kiiytto varsinaisiin tuo
tantotehtii.viin aihoutti kuitenkin eraitii organisa
toorisia muutoksia valtionrautateiden ATK-toi
minnan rakenteeseen. Kirjelmiilla n:o 3191/7986, 
15. 12. 1965 rautatiehallitus muutti ATK-smm
nitteluelimen nimen muuttuneita olosuhteita pa
remmin vasta.avaksi ATK-elimek i. Viiliaikaisen 
organisaa~ion mukaan ATK-elimen1johtajana toi
mii ATK-toiminnan johtaja. Elin jakautuu suun
ni.ttelu- ja kiiyttojaostoihin, joiden pai:Hlikkoini:i. 
ovat suunnittelu- ja kayttopaallikot. Suunnittelu
jaoston muodostaa neljii. suunnitteluryhmaa. 
joilla on seuraava tehtavajako: ryhma 1 palkan
laskenta, kirjanpito ja muu maksuliike, ryhma 
2 erillisesta porusainei.stosta laadittavat tilastot, 
r·yhma 3 rahtisovellutukset ja ryhma 4 varasto
kirjanpito. Kayttojaosto jakautuu jiirjestely-, la
Yi.stys-, tietokone- ja tutkimusryhmaan, joista ai
noastaan kaksi Yiimoksimainittua ovat olleet toi
lninnassa YUoden aikana. 

Varsin.aisen suunnittelutyon osalta mainitta
koon seuraavaa: 

Li.sapalkkioiden laskemista koskevan tiotojen
kasittelyjarjestelman ohjelmointi saatiin val
miiksi kevaiilla ja lisapalkkioiden laskenta voi
tiin siirtaa, tietokoneella suoritettavaksi 3. 4. 1965 
alkanoesta tyojaksosta lukien. Varsinaisen lisa-
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palkkioiden laskennan ja siihen suoranaisesti liit
tyvan palkkalipul-:keiden ja erilaisten tarkastus
listojen kirjoittamisen lisaksi jarjestelmaan sisiil
tyy myos tyoaikakortin henkilotietojen kirjoit
taminen benkilotoimistoja varten tietokoneen 
aYUlla. Lisaksi jarjestelma on suunniteltu siten, 
etta sen tulostustiedot sovoltuvat myohemmin 
valmistuvan tyovoimankayttoa koskevan tilastoi
missysteemin syottotiedoiksi. Lisapalkkioiden las
kenLaa koskevan ohjelmoinnin valmistuttua ryh
dyttiin ohjelmoimaan talouspiirin aikaisemmin 
reikakortti.koneilla hoitamaa kuukausipalkkaso
vellutusta. Tamii tyo saatiin valmiiksi joulu
kuussa, ja vakinaisen henkilokunnan tammikuun 
1966 palkat voitiin jo laskea tietokoneen avulla. 
Myos palkansaajien vuosiansioiden laskenta seka 
siiben liittyvii pidiitystodistuksien kirjoittaminen 
hoidettiin tietokonetta kii.yttaen. Palkanlaskenta
jarjestelmien hoitamiseksi perustettiin tietokone
sovellutuksiin sopiva magneettinauhoille talle
tettu palkkarekisteri, jota voidaan kayttaa hy
vaksi rom erilaisten yhteenvetojen ja tilastojen 
laatimisessa. 

dollisuuksia siirtaa talousp iirin reikakorttikoneilla 
laadittava valtionrautateiden kirjanpito tietoko
neella suoritettavaksi. Kirjanpidon kustannus
tarkkailua palvelevan osan ohjelmointi piiastiin 
aloittamaan kesallii 1965 ja se jatkui edelleen 
vuoden vaibteessa. 

Tilastoja koskevan suunnittelun osalta on suo
ritettu tyovoimankii.yttotilaston ohjolmointia ja 
ohjelmien testausta. Naista tehtiivista saatiin val
miiksi lisapalkkioiden laskentaan liittyvana kone
ja liikennepiirien ns. »kolmiviikkoisraportti•>, joka 
on laadittu tietokoneen aYulla 3. 4. 1965 alka
neesta tyojaksosta lukien. yksyllii aloitettiin kul
jetuskaluston kayton valvontaa ja tilastoimista 
koskevan tietojenkasittelyjarjestelman smmnitte
lutyo. Taman lisaksi on laadittu eriiita erikoisti
lastoja ja suoritettu niihin liittyvat suunnittelu 
ja ohjelmointityot seka jatkettu tavaraliikenteen 
tilitys-, rahditus- laskutus- ja tilastointijii.rjestel
man suunnittelutyota. 

Varastokirjanpidon osalta on toistaiseksi kes
kitytty yleisluontoiseen systeeminsuunnitteluun. 
Samalla on tutkittu erilaisten kirjausautomaatti
liitantojen kayttomahdollisuuksia ATK-syottoai
nei ton saamiseksi. Myos ulkomaisia varastoso
vellutuksia ja niidon kehitystii on jatkuvasti seu
rattu. 
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Tyontutkimus ia siihen liittyva rationalisointitoi
minta 

Jarjestelytoimisto on yhtoistyossa asianomais
ten viranomaisten kanssa uorittanut tyon- ja 
rationalisointitutkimuksia paaasiallisesti rauta
tien linjahaUinnossa. Muu ta toiminnasta mainit
takoon, etta ATK-suunnittoluelin toimi jarjeste
lytoimiston yhteydessa 1. 6. 66 saakka ja etta 
liikkuvan kaluston tavaranimiston laatimistyo on 
ollut keskitettyna jarjestelytoimistoon. 

Seuraavas a selostetaan tutkimuksia toimin
nanhaaroittain. 

Liikenteenhoidolliset tutkimukset 

Kertomuskautena on erityisesti junionmuodos
tusta silmalla pitaen tutkittu vaihtotoita ratapi
hoilla. SamaHa on selvitetty mahdollisuuksia suo
ritenormion aikaansaamiseen ratapihatyoskente
lyssa ja tavarasuojatyossa. 

Henkilokunnan kayton tutkimuksia on suori
tettu Raumalla ja Toijalassa seka tilankaytto
tutkimuksia Tampereella, Porissa, Ylivieskassa, 
Joensuussa ja Iisalmessa. Toolan tavara-asemalla 
on tutkittu kappaletavaran purkaustOita m·akka
hinnoittelun uusimista varten seka Lahdessa kii
totavaran kiisittelyyn o allistuvan henkilokunnan 
kayttoa ja sijoitusta. 

Pohjois-Karjalassa on tutkittu mahdollisuuk
sia puutavaran uiton korvaamiseksi junakuljetuk
silla. 

Silmalla pitiien junaliikenne- ja liikkuvan ka
luston tilastoinnin siirtiimista tietojonkasittelyko
neille on tutkittu tilastoaineiston keraamistii ja 
naiden tilastojen uusimistarvetta ja -mahdolli
suuksi.a. Helsingissa on suoritettu makuuvaunu
jen sijaamista ko keva tutkimus. 

Rataan, rautatierakennuksiin 1·a ratapihoihin liitty
vat tutkimukset 

Kallionlouhintatutkimuksia on suoritettu Sa
vonlinnassa, Parikkalassa, Putikossa, Pellossa ja 
llomantsissa seka rajaytystyotutkimuksia yh
dessa dynamiitin valmistajan kanssa. 

Haapamaen ja Mikkelin kyllastiimoillii on suo
ritettu ratapolkyn levytyslaitosten kiiyttoonoton 
ohjausta. Kaipiaisten kiskohitsaamolla on osallis
tuttu kiskohitsaamon hitsausketjun jat·jestelyyn 
ja urakointiin . 

Pellossa on laadittu sepe!Ointityosuunnitelmia. 
Vallilassa. Vaa assa, Joensuussa, Ylivieskassa ja 
Porissa on. osallistuttu rakennusten tilankaytto
tutkimuksiin. 

Oulua varten on laadittu suunnitelmat raktm
nusmestarin ja koneteknikon sekii opastinmesta
rin tukikohtien toimitilojen yhdistamiseksi sekii 
varastotoiminnan ke kittamisok i. Samoin on 9. 
ja 10. ratapiirien alueella laadittu suunnitelmat 
rakennusmestarien kayttotilojen jarjestarniseksi 
ja varastonhoidon keskittamiseksi. 

Radanvarsien rikkaruohojen myrkytysta on 
valvottu ja ohjattu koko rataverkolla. 

Koneellisen massalaskennan kayttoonoton oh
jausta on suoritettu, alotuskohteena Jyvaskylan 
-Jamsiinkosken rautatierakennus, seka tyonku
lun ohjelmointia Juankosken- Luikonlahden kai
vosradan projektin lapiviemisoksi Pert-Cost II
tiotokoneohjelmaa kiiyttaen. 

Yhdessa laskontatoimenkehittiimi ryhman 
kanssa on suoritettu tutkimuksia kirjanpitoko
~don kii OI!.laa·entamiseksi ja -tehostamisel<si". 

Myos on suoritettu valmistelutoita kustannus-, 
toho- ja ainemaiirastandardien aikaansaamiseksi. 

Konepiire1·a ja varikoita koskevat tutkimukset 

Talli- ja huoltohenkilokunnan tarpeen maarit
tely seka moottorikaluston huollon uudelleenjar
jestelyja on suoritettu Kemin, Iisalmen, Jyvas
J,yliin, Kontiomiien ja Haapamaen varikoilla sekii 
tutkittu alotus- ja lopetusaikoja eri varilwilla. 
Turun varikolla on pantu toimeen moottorikalus
ton huollon uudelleenjarjestely. Pasilan varikolla 
Dm S:n huoltojarjestelyt on },ertomusvuonna aloi
tettu. 

Laiturivatmujen huollon uudelleenorganisoin
tia varten Helsingissa on suoritettu tutkimuksia 
ja laadittu suunnitelma. 

Koeajoja on suoritottu Joensuun-Pieksamiien 
valillii aikatanlujen tietolwneohjelmointia varten. 

Piiakonepajoissa suoritetut tutkimukset 

Tutkimusten paakohteina ovat olleet vaunujen 
korjaus- ja valmistustoiden seka vetokaluston 
korjaustoiden rationalisointi menetelmia ja apu
valineita parantamalla. Tiihan toimintaan ovat 
liittyneet urakka-aikojen miiiirittiiminen sekii tyo
paikkajarjestelyt. Tutkimul>sia ovat suorittaneet 
konepajojen omat elimet seka osittain jarjestely
toimiston tyontutkijat. 

Pasilan konepajalla tyontutkimustoiminta on 
kohdisttmut paaasiassa tyomenetelmien kehitta
miseen ja urakointiin vaunujen valmistuksessa. 
Uusien tavaravaunutyyppien ja siiiliovaunun val
Inistamisen alkujiirjestelyt ja alustava urakointi 
on suoritettu . Automaattihitsauksen kiiyttoa on 



laajennettu ja kehitetty apuviilineistoi:i.. Koko ta
varavaunuvalmistuksessa tyotulos miesta kohden 
oli noin 20 % suurempi kuin edellisena vuonna. 
Myos on suoritettu tutkimuksia matkustajavau
nujen korjaustyon rationalisoimi.seksi. Tappien 
valmistuslinjatutkimukset ja urakointi on suori
tettu loppuun. Uusi, kaikkia tappeja koskeva hin
nasto on saatu kayttOon. Toimintaventtiilien val
rnistusta varten on suoritettu esitutkimuksia. Las
kentatoimen siirti:i.rniseksi tietokoneille on suori
tettu alkuvalmisteluja. Valmistelutyot kaukoli:i.m
poon siirtymista varten on saatu hyvaiin alk-utm. 

Hyvinki:i.i:i.n konepajalla on suoritettu menetel 
matutkimuksia vetokaluston korjauksissa sekii. 
suunniteltu voiteluoljyn jakelua ja ji:i.teoljyn kii
sittelyii. Tyontutkimuksilla ja vertailemalla on 
laskettu vetureidon erii.iden korjaustoiden urakka
ajat. Dieselveturien korjaustarpeesta on tehty las
kelmat vuoteen 1970 saakka, samoin ti:i.hii.n tar
vittavasta tyovoimasta sekii korjaustoiden jaka
misesta Hyvinkaan ja Kuopion konepajojen kes
ken. 

Turun konepajalla on suoritettu maari:i.aikais
kuljetusten kaynnistaminen ja a lkuvalvonta seka 
kuljetusvalineiden ja tilankayton tehostamista = lavahyllyja kayttamallii.. Myos korjaustilojen 
kayttoa on tutlrittu ja laadittu niiden kaytto
sutmnitelma seka tutkittu vara,stotarvikkeiden 
kayttoii. ja tilaamista. Kiskoautojen ja Dm 8-9 
junien korjausten tahdistamissuunnitelma on 
tehty seka tutkittu Scintilla-latausgeneraattorei
den korjauskiertoa ja suoritettu toimenpiteita 
korjausajan lyhentii.miseksi noin 50 %· Konepa
jalla on kertomusvuonna aloitettu Svenska AB 
MEC:in ja perustetun johtavan tyoryhman joh
dolla suurisuuntainen rationalisointityo, johon 
osallistuu konepajalta T6 MTM-koulutettua tyon
tutkijaa. Tatii ennen on konepajalla pidetty Ras
torin MTM-peruskurssit, Svenska AB MEC:n 
tilastollinen tyonmittauskurssi sekii standardi
aikajarjestelmakurssi. 

Pieksami:i.en konepajalla tntkimukset ovat koh
distuneet huomattavissa mi:i.arin vaununosien val
mistukseen ja vatmujen korjauksiin. Niiden pe
rusteella on yli 50 urakka-aikaa otettu ki:i.yttOon. 
Uuden konepajan nosto- ja aluskebysosaston vau
nujen kiertokulun ja korjaustoiden tahdistamisen 
suunnittelu on saatu pi:i.i:i.tokseen, samoin kuin 
tyopaikkojen suunnittelu ja nus i:i. suoritettavien 
korjaustoiden mai:i.rittely. Tyonjohtotoimiston 
eka sahko-, paineilma-asetyleeni-, nestekaasu

ja happikeskuksen suunnittolutyot on suoritettu. 
Lisi:i.ksi on tutkittu ja suunn.iteltu hylly- yms tilo
jen kii.yttoa, tyovi:i.lineita ja apulaitteita. 

10667-66 
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Vaasan konepajalla on tyontutkimustoiminta 
kohd.istunut pi:i.iiasiallisesti pienveturien korjaus
toisti:i. tehtyihin aikatutkimuksiin. Lisi:i.ksi on ruis
kumaalauksessa ja ohutlevyosastolla suoritettu 
u udelleenj arj estelyj i:i.. 

Kuopion konepajalla on vi.ila-, kattila- ja ilma
pumpumppuosastoilla suoritettu tyontutkimuk
sia, joiden perusteella on uudet urakka-ajat, 150 
kpl, otettu valit;tomiisti ki:i.yttoon. Lisaksi on tut
kittu maalaustoita, -valineiti:i. ja -ru·akka-aikoja. 

Muusta rationalisointitoiminnasta mainitta
koon, etti:i. turbogeneraattorien, tuli- ja lieskaput
kien korjaus ja vara-osien varastointi on suunn.i
teltu ja keskitetty Kuopion konepajalle. 

Oulun konepajalla paii.tutkimuskohteena on ol
lut tavaravaunujen puutoita koskevat aikatutki
mukset mm urakkahinnoittelua arten. Laajah
kona tutkimustyoni:i. on ollut myos OMe-vaunujen 
hydraulisten ym laitteiden korjausta ja huoltoa 
koskevien toiden tutkiminen ja urakointi. Lisaksi 
on suoritettu useita kymmenia pienempia erilais
ten vauntm varaosien korjausta ja valmistusta 
koskevia aikatutlrimuksia. 

Standardisviminen. Kertomusvuoden aikana on 
vahvistettu 13 uutta standardia ja nelja standar
dia on valmiina vahvistettavaksi . 31 vanhentu
nutta, piiiiasiassa kaytosta poistettujen hoyryve 
turien osia koskevaa standardia on valmisteltu 
peruutettavaksi. 

Vat·astoto·iminnan alaan kuulu.vat tutkimukset 

Oulun piiavarastossa on suoritettu varastohen
kilokunnan tarpeen miiii.rittelya liittyen ti:i.hiin sa
malla polttoaine- ja puutavaravarastoista diese
lOinn.in takia vapautuvan henk:ilokunnan uudel
leensijoittaminen. Turun varastopiirin toimistossa 
on niiniki:i.an tutkittu henkilokLrnnan tarvetta ja 
kayttoa. Rataosastolla suoritettuihin tyontutki
muksiin liittyvi:i.na on osallistuttu rakennusmes
tareiden kii.teisvarastojen uudelleenjarjestelyn 
suunnitteluun Riihimiiella, Oulussa, Kuopiossa, 
Pieksiimiiella ja Savonlinnassa. Tavaranimiston 
osa III yleistarvikkeot on valmistunut ja otettu 
kayttoon. Liikkuvan kaluston osien luetteloiden 
valmistamista on edelleen ohjattu. Suurena ja 
aikaavievii.nii. tyonii. on mainittava li.ikkuvan ka
luston tavaranimiston valmistelu. 

Muu toiminta 

Varsinaisen tutkimustoim.innan lisi:i.ksi on jiir
jestelytoirnisto antanut lausuntoja useista rauta
tien kayttoon kuuluvista asioista seka laatinut. 
vastauksia kansainviili ten rautatiejarjestojen ky-
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selyihin ja muistioita suuntaa-antaviksi rationali-
ointitoimenpiteikEi. Tallai ista mainittakoon liik

kuvan kaluston tila toinnista laadittu varsin laaja 
muistio, jossa on elostettu ruotsalaista menetel
maa ja sen mahdollista soveltamista valtionrau
tateilla = koneellista tietojen kasittelya silmalla 
pitiien, seka vetovoimatoimikunnan mietinti:i, 
jonka valmistelutyot suoritettiin jarjestelytoimis
tossa. 

Jarjestelytoimiston paallikki:i on toiminut 1. 6. 
1965 saakka myi:is VR:n ATK-suunnitteluelimen 
johtajana. Samoin on joissakin suunnitteluti:iiss~ 
ja siihen liittyvissa tehtiivissa tarpeen mukaan 

kaytetty talloin jarjestel rtoimiston muutakin 
henkili:ikuntaa. Niiista mainittakoon valmistelu
tyi:it aikataulujen las],emi eksi s ka rakennu.sti:ii
den kulun ohjelmoimi ek i tietokoneilla. Koneel
lisen kiisittelyn vaatimukset on myi:is otettu huo
mioon uudessa rahtikirjassa, joka valmistui ku
luneena vuonna yhteistyossa muid n osastojen 
ja rautatien asiakkaiden kanssa ja jossa on otettu 
huomioon integrointimahdollisuud t kaupallisten 
asia.kirjojen kanssa. 

Uusia aloitt ita on saaptmut ka iteltavaksi 119 
kpl. Loppuunkiisitellyhi tuli 108 aloitetta, joistu 
IS palkittiin. 

I I. RAT A J A R A K ENNUKSET 

SepelOint·i 

Kolmena ai.kaisempana vuonna suoritettua 
Turku-Toijala rataosan sepeli:iintia jatkettiin ku
hmeena vuonna Loimaan ja Toijalan valilla 48 . o 
km pituudelta. Ratao asta onkin eniia sepeli:ii
miitta 6. o km ratapiha-alueilla. Rataosalla Rii
himaki- Kouvola suoritettiin sepeli:iintia molem
milla raitella Kausalan ja Kouvolan valilla yh
teensa 15. o km pituudelta. Rataosa on nyt sepe
li:iity Lahden ratapihaa lukuunottamatta. 

avon radalla jatkettiin sepeli:iintiti:iita Otavan 
-Palosuon ja eri kohdissa Toivalan-Iisalmen 
valilla yhteensa 35. o km pituudelta. Viimeksi
mainitulla valilla sepelikerros jai osittain vajaa
vahvuiseksi. Karjalan rataa sepeloitiin Joensuun 
ja Tikkalan valilla 16. s km matkalla, mutta ta
makin tyi:i jai puolivalmiiksi. Rataosalla Oulu
Laurila suoritettiin sepeli:iintia yhteensa 10. 6 km 
pituudelta, minka jalkeen rataosasta on sepeli:ii 
matta eniia 2. s km osuus Tuiran pohjoispuolella 
seka Haukiputaan ja Laurilan ratapihat. 

Sepelitukikerroksella varustettu paaraidepituus 
lisiiantyi yhteensa 146. 4 km. ita oli vuoden paiit
tyes a 2467. :J km eli 42. 7 % paaraidepituudesta. 
Raidesepelia kiiytettiin 536 300m3 • 

Kiskonvaihto 

Rataosalla Malmi-Tikkurila vaihdettiin !anti
sen raiteen 60 kg:n kiskoja uusiin samanpainoisiin 
3.6 km pituudelta. Kirkkonu=en- Karjaan valil
la vaihdettiin 43 kg:n kiskoja 54 kg:n kiskoihin nel
jassa kohdin yhteensii 12.9 km. Rataosan Riihi
maki-Kouvola kiskotuksen uusimi ta jatkettiin 

nyt Mankalan ja Kouvolan valilla molemmilla. 
r aiteilla yhteensa 20. o km pituudelta. Uutena 
tyokohteena aloitettiin rataosan Riihimiiki-Ha
meenlinna 43 kg:n kiskojen vaihto 54 kg:n kis
koihin. Vaihtoa suoritettiin molemmilla raiteilla 
Ryttylan ja Turengin viililla yhteensii 23.9 km. 
Kahden viimeksimainitun rataosan kiskonvaih
dot olivat ns. elementtivaihtoja betonipolkyin. 
Betonipolkkyjii olikin radas a vuoden paattyessii 
jo 134 000 kpl. 43/54 kg:n vaihtoa suoritettiin 
myi:is avon radalla kolmes a kohdin KoLtvolan 
j a Mikkelin viilillii 7. 6 km sekii Mikkelin ja Palo
suon valilla 3. 2 km pituudelta. Paiiosan kiskon
vaihdosta muodosti kuitenkin 30 kg:n kiskojen 
vaihto 54 kg:n kiskoihin. Tallaista vaihtoa jatket
tiin Auran ja Toijalan valilla 4 7. o km pituudelta. 
Rataosalla Turku- Toijala on 30 kg:n kiskotusta 
piiiiraiteessa eniiii Turus. a Toijalan suunnan liih
ti:ivaihteelle saakka seka Kyri:in, Humppilan, Mat
kun ja Urjalan ratapihoilla. Sa von radalla kiskon
vaihtoa suoritettiin eri kohdissa Kuopion ja Iisal
men valilla 22. 7 km pituudelta s ka Karjalan ra
dalla Joensuun- Hammaslahdcn ja Joensuun
Lehmon valillii yhteensii 12 . o km. Myi:is kahdessa 
pohjoisimmassa ratapiiris a suoritettiin mainitun
laista kiskonvaihtoa. Tiiallii vaihdettiin paitsi Ou
lun- Simon viilille edelli elta vuodelta vaihta
matta jaiineet kohdat yhteensii 5. 3 km, myi:is 
rataosat Laurila-Tornio, 18.2 km, ja Rovaniemi 
Misi, 49.0 km. aiden pohjoisten kiskonvaihtojen 
jiilkeen voidaan tod ta ra kaan eli viihintaan 43 
kg:n ltiskotuk en nyt utottuvan Helsingista Tam
pereen-Seiniijoen kautta aina Misiin saakka. 
Kaikkiaan suoritettiin vaihtoa uusiin ltiskoihin 
246.7 km pituudelta, josta 30/54 kg:n vaihtoa oli 



154.2 km. Vaihtoa kaytettyihin, mutta ""lriela kayt
tok•mtoisiin kiskoihin suoritettiin 17. s krn pituu
delta. 

Katkeaman tai murtuman takia jouduttiin rai
teista poistamaan 625 kiskoa, mika luku on alhai
sin sotien jalkeisena aikana. 

Ratapihalaitteet fa tyokoneet 

Kertomusvuonna sahkoistettiin Keravan vetu
ritallin kaantolav.a ja Kemin veturitallille raken
nettiin jateoljyjen erotuskaivo. Sveitsista ostettiin 
automaattinen raskas raiteen nosto- ja tukemis
kone. Kone eroaa aikaisemmin hankituista ras
kaista tukemiskoneista siina, etta tassii. on lait
teet myos raiteen sivusuuntaista oikaisua varten. 
Itavallasta hankittiin vastaavanlainen, mutta 
erilliselli;i. oikaisukoneella varustettu, nosto- ja tu
kemiskone. Amerikasta hankittiin 1. 9 m 3 sora
ja 4. o m 3 lumikauhalla varustettu Payloador
pyorakuormaaja. Kotimaisista hankinnoista mai
nittakoon 6 ratatyovaunua, 3 henkilo- ja 10 pa
kettiautoa. 

Ratapihat, radanoikaisut fa teollisuus- ym. radat 

Pasilan uuden tavararatapihanrakentamissuun
nitelman toteuttaminen aloitettiin maansiirto- ja 
louhintatoilla. Kapylan alueen louhintatyot olivat 
naista kiireellisyysjarjestyksessa ensisijaisina ja 
alueelta louhittiin ja murskattiin sepeliksi kalliota 
32 400m 3 • 

Toijalassa aloitettiin Tunm radan lahtokohdan 
muutos- ja sfu·totyo. Uusi ratalinja seu.raa aluksi 
etelan suunnan rataa ja yhtyy Turun rataan vasta 
noin kilometria ennen Sotkian liikennepaikkaa. 
Maanleikkaus- ja pengerrystoita suoritettiin noin 
160 000 m3 seka rakennettiin 8 ratarumpua. 

Pieksamaen jarjestelyratapihan rakennus
tyossa, johon edellisena vuonna sisaltyi huomat
tavat kiskotustyot, suoritettiin nyt raiteiston 
nosto ja tukeminen. Laskumaki valmistui lopulli
seen muotoonsa. Se varustettiin ranskalaisilla 
hydraulisilla Saxby R58 raidejarruilla, jotka ovat 
ensimmaiset· rautateillamme. 

Muina huomattavimpina tyokohteina olivat 
seuraavat 10 ratapihaa: Inkoo, Jokela, Riihimaki, 
Kouvola, Voikoski, Vaasa, Ruukki, Kemi, Kon
tiomaki, Varkaus ja Uimaharju. 

Liikennepaikka-alueiden kunnostamistoista 
mainittakoon, etta Toijalassa kestopaallystettiin 
henkilolaiturit 12 700m 2 seka Ylivieskassa asema
aukio ja laitureita yhteensa 6 260m 2 , Kouvolaan 
rakennettiin 308x10 m suu.ruinen henkilolaituri, 
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Piiliin korkea kuormauslaitw·i. Seinajoella uusit
tiin kuormauslaitureita 1 750m 2 ja Suolahden sa
tamalaituri uusittiin terasbetonirakenteiseksi. 

Espoon radanoiikaisu valmistui kiskotuksen 
osalta. Edellisena vuonna louhittu tunneli vah· 
vistettiin ruiskubetonoinnilla. 

Lempaalan-Siiliksjarven valisista kahdesta oi
kaisusta, joista osa oli jo edellisena vuonna v:oitu 
avata liikenteelle, valmistui Siiaksjarven puolei
nen oikaisu kokonaan, mutta ns. Vanattaran oi
kaisusta jai vielii n. l. 5 km osittain kiskottamatta. 

Radanoikaisulla Siitama-Orivesi jatkettiin 
toita niinikaan ja varsinainen oikaisu, joka liittyy 
Suinulan ja Oriveden viilisen kaksoisraiteen ra
kentamissuunnitelmaan, saatiin . valmiiksi. 

Porin radalla jatkettiin toita Heinoon ja Ria
teen oikaisutyomailla. 

Oulun radalla otettiin liikenteelle ns. Kuiva
niemen oikaisu. Kiskotustyot oli suoritettu jo 
edellisena vuonna. Oikaisun takia lyheni piiliraide 
285m. 

Savon radalla suoritettiin radanoikaisutoita 
useassa kohdin. Edellisena vuonna kiskotettu 0. s 
km pituinen ns. Valkeisten oikaisu rataosalla 
Kuopio-Toivala otettiin liikenteelle Paivaran
nan lappasillan valmistuttua 18. 9. Rataosalla 
Taipale-Peltosalmi saatiin valmi.iksi kolme eril
lista oikaisua, joiden yhteispituus on 2. 6 km. 
Suonenjoen-Pirttiselan valisella oikaisutyo
maalla ei viela paasty oikaisulle tulevien kolmen 
tunnelin louhimiseen. 

Savonlinnan ja Paiiskylahden viililla olevalla 
oikaisutyomaalla louhittiin tunneli, jonka pituus, 
ilman mahdollisesti myohemmin tehtavia suuhol
vauksia, on 172 m. 

Perusparannustoista suoritettiin merkittavim
miit Karjalan radalla. Niinpa rataosalla Huuto
koski-V arkaus poistettiin routivia maalajeja 
11 000 m 3ja ajettiin uutta raidesoraa 103 000 rna. 
Rataosilla Viinijarvi-Outokumpu ja Niirala
Joensuu kaytettiin perusparannuksiin raidesoraa 
216 000 m 3 • Tukemistyossa kaytettiin raskaita 
raiteentukemiskoneita. Koneellista radan kunnos
tamista suoritettiin myos rataosilla Kauvatsa
Peipohja ja M:essukyla-Su.inula, jolla viimeksi
mainitulla kaksiraiteisella rataosalla suoritettiin 
samalla raidevaJ.in levitys nykyisten teknillisten 
maiiraysten vaatimaksi 4 100 mm:ksi. 

Kertomusvuonna valmistuivat ja avattiin 18. 
10.liikenteelle rataosat Pasila-Vallila ja Pasila
Kumpula-Sornainen. Edellisen pituus on 3. 4 km 
ja jalkimmaisen 3.1 km, josta jalkimmaisestii 
tosin vain 0. 3 km rautateiden alueella. Radat on 
kiskotettu 43 kg:n kiskoilla. 
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Ratapihajaostossa kasitellyista ratapihakysy
myksia koskev:ista asioista, joita kaikkiaan oli 
154, mainittakoon Helsinki-Pasilan, Toijalan, 
Keravan, Seinajoen ja Tikkurilan ratapihojen laa
jennukset tai muutokset seka ratapihalaajennus
suunnitelrnat rataosilla Helsinki-Riihimaki ja 
Helsinki-Kirkkonummi. Radan parannustoitii 
kuten radanoikaisuja, korkeusviivan rnuutoksia, 
kiskonvaihtoa ja sepe1oimista seka kaksoisraiteen 
rakentamista koskevia asioita oli 103. Valtion 
muiden laitosten seka kaupunkien ja maalaiskun
tien raiteita koskevia asioita kasiteltiin 12 seka 
yksityisten raiteita 63 kpl. 

Asema- ja rakennuskaavoja koskevia asioita 
oli 97. TVH:n tiesuunnitelmia on ollut lausunnolla 
53 seka pienempia katuja, teita, Iastausalueita ja 
tasoylikaytavia koskevia asioita 121 kpl. 

Alueiden pakkolunastusta ja vaihtoa koskevia 
asioita kasiteltiin 138 seka alueiden vuokraamista 
ja rakennuslupaa koskevia asioita 116. 

Rakennuksia koskev:ia asioita oli 112, joista 
suurin osa koski rakennusten sijoituksia. Vesi
ja viemii.rijohtoja seka avoviemareita koskevia 
asioita kasiteltiin 54, siltoja ja rumpuja 49, hen
kilO- ja kuormauslaitureita 33 seka ilmajohto- ja 
kaapeliristeilyja 45. 

Turvalaitteita ja muita teknillisia laitteita kos
kevia asioita oli 77. Tahan ryhmiian kuuluvat 
vaunuvaakojen, jarrutuslaitteiden, kuormausmal
lien, valonheitinmastojen seka oljysailioiden si
joitukset. 

M aa-alueiden lunastam-inen 

Rantaradalla toimeenpantavia radanoikaisuja 
varten suoritettiin eri kohdissa maanlunastuJ{sia. 
Niinpa rataosalla Leppavaara-Kauniainen suo
ritettiin aluevaihto Kilon kartanon kanssa 1. 4 ha 
alueesta. Tahtela-Inkoo radanoikaisua varten 
hmastettlln kolmelta eri maanomistajalta yh
teensa 7. 9 ha a! ueet. Herralan liikennepaikka
alueen Iaajennusta varten lunastettiin l. 1 ha alue. 
Mainittakoon viela Kalvian liikennepaikka-alueen 
laajennusta varten suoritettu 1. o ha maanlunas
tus josta uusien teiden vaatima osuus on 0. s ha. 

Kaksoisraiteet 

Kaksoisraiteita ei avattu liikenteelle. Espoon
Kauklahden valinen kaksoisraide on tosin valmis, 
mutta sita ei saada liikenteelle ennenkuin tarvit
tavat painopenkereet on rakennettu. 

Raidefaosto on kertomusvuonna kasitellyt noin 
480 asiaa, jotka koskivat paallysrakennetta, rai-

deosien ja vaihteiden suunnittelua ja hankintaa, 
ratojen sepelOimista ja raiteen tarkistusta, kis
konhitsausta, raidetarvikkeiden kulumista seka 
eraita kuljetusmahdollisuuksia. Ratatelmillisten 
maariiysten ja ohjeiden seka aukean tilan ulottu
mamaaraysten uusimistyota on jatkettu. 

Toimintavuoden aikana laadittiin yhteensa 
noin 140 piirustusta. Lisaksi tarkastettiin sepe
loimis- ja sorastusprofiileja eri rataosuul;:sia var
ten noin 270 km. Vireilla olevista radanoikaisu
suunnitelmista annettiin lausunto n. 100 raide
kilometrin osalta. 

Tarkastusmittauksia suoritettiin raiteenmit
tausautolla koko rataverkossa yhteensa noin 3 300 
krn. Sen Iisiiksi jaoston tyoryhrniit, yhdessii rata
piirien mittausryhmien kanssa, tarkistusmittasi
vat 160 kaarteen, yhteispituudeltaan noin 150 km, 
nuolikorkeudet. Tulokset kiisiteltiin jaostossa 
sekii toimitettiin asianomaisiin ratapiireihin. 

Edelleen on tarkkailtu Riihimaen-Lahden va
lille v. 1962 asennettuja betoniratapolkkykoe
osuuksia, samoinkuin v. 1965 tilattujen B 63- ja 
VR 101-betoniratapolkkyjen valmistusta ja asen
tamista rataan Lahden-Kouvolan ja Ryttyliin
Turengin rataosille. 

Samoin on valvottu rataverkossa suoritettuja 
kaasuhitsauksia, jotka kiisittiviit 250 kulumis- ja 
valssausvikaa, 2 000 kiskonpt-i.an- ja 600 risteyk
sen korjausta seka noin 5 750 kiskonpiian karkai
sua. Ratapiireissa on suoritettu termiitilla yh
teensa 5 100 jatkoshitsausta, joiden jiilkitarkas
tus on osittain toimitettu ultraaanilaittein. Nai
den hitsausten tulok. ena on saatu normaalikisko
pituuksista pitkia kiskoja sekii rataosille Lahti
Kouvola ja Ryttylii-Turenki 54 kg:n kiskon pit
kia raideosuuksia esijiinnitetyjlle betoniratapol
kyille asennettuna. Viela on suoritettu raide- ja 
vaihdetarvikkeiden tarkastuksia ja vastaanot· 
toja VR:n ja yksityisissa konepajoissa. 

Tu1·valaitteet 

Releasetinlaitteita otettiin kiiytiintoon 7 liiken
nepaikalla nimittiiin Huopalahdessa, Kuurilassa, 
Vammalassa, Voikoskella, Luumaellii, Tapavaino
lassa ja Rasinsuolla. Niiista ovat kauko-ohjattuja 
Voikosken, Tapavainolan ja Rasinsuon asetinlait
teet. 

Itsetoimista linjasuojastusta otettiin kiiyttoon 
kaksiraiteisella rataosalla Hameenlinna- Toijala 
39 ratakilometriii sekii yksiraiteisella rataosalla 
Luumaki-Lappeenranta 27 ratakilometria. Sa
moin otettiin kayttoon rataosalla Kuopio- Toiva
la Piiivarannan liippasillan turvalaitejarjestelmii. 



Mekaanisia asetinlaitteita otettiin kaytantoon 
10 liik nnepaikalla. Huomattavampia taydennys
ja muutostoita tehtiin naihin 14liikennepaikalla. 

Liikenneturvallisuuden tehostamiseksi tasoris
teyksilla asennettiin mm. 8. puolipuomilaitosta, 
joista kuudessa tapauksessa korvattiin aikaisem-
mat tiepuomit. ) 

Turvalaitejaostossa aadit.tiin 63 turvalaitoksen 
ja 42 tienristeyslaitoks n uudistus- ja taydennys
suunnitelmat, minka lisaksi kasiteltiin 86 muuta 
turvalaiteteknillista asiaa. 

Turvalaitoksen kayttoa varten laadittiin 105 
asemapiirustuksella varustettua erikoisjohtosaan
toa, joista 29 varmistuslukkolaitoksia ja 38 valo
ja aiinivaroituslaitoksia varten. 

Siina yhteydessii valvottiin kaikkien tw·valaite
toiden toknillista puolta ja laadittiin niita varten 
369 erikoispiirustusta ja 322 asetinlaitekilpipiirus
tusta. Uusia yleisia rakennepiirustuk ia valmistui 
44 kpl. 

Lisaksi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen ja 
tiirkeimpion erikoistarvikkeiden tilaamisesta tyo
paikoille ja turvalaitevarastoon seka niiden tar
kastuksesta ja vastaanotosta. 

Sillat 

Huomattavin kertomusvuonna valmistuneista 
ratasilloista on Paivarannan liippasilta rataosalla 
Kuopio-Toivala. Tallii sillalla rautatio ylittaii 
15 m levean laivaviiylan. Silta otettiin liikenteelle 
18. 9. 

Uusia terasjiintoita vaihdettiin vanhojen ti
lalle mm. Tikkurilan soraraiteelle 22 m ristikko
janne, seka Sukevalla Tenetinvirran ja Raudan
joen 27 m levyjtinteet. 

Vuoden lopulla oli meneillaan Pielisjoen neljiin 
heikon ja ahtaan 36 m ristikkojanteen vaihto 
uusiin. 

Valmistuneista terasbetonisilloista oli huomat
tavin Kuivaniemen radanoikaisulla valmistunut 
Kuivajoen ylittava jaykkakantainen kaksoishol
visilta, jonka jannemitat ovat 31 + 31 m, ja kan
nen kokonaispituus 90 m. Mainittakoon, etta sil
lan tolinorakenteissa kiiytettiin meiUii ensim
maistii kertaa puisia liimattuja kolminivelkaaria. 
Silta otettiin liikenteeseen 30. 7. 

Y1 isin siltatyyppi on ollut odelleen kehasilta, 
joita valmistui 12. Mainittavimmat naista olivat 
Katmiaisten, Kirkniemen ja Iittalan alikulkusil
lat. Naista ensiksimainittu on rakonnottu kaksi
osaisena siten, etta alittavalta kadulta johtavat. 
portaat oiltao ion Yiilistii aseman henkilOlaiturille. 
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.Jatkuvat laatta- ja laattapalkkisillat ovat ali
kulkusiltatyyppisina edelleen yleistymiissa . Tal
laisia siltoja valmistui 5, joista huomattavin on 
Typpi Oy:n raiteelle Tuiraan rakennettu nelostien 
ylittava neliaukkoinen laatta ilta. Sillan jannemi
tat ovat 9.o+15.u+15.s+9.s m. 

Sillanrakennusjaostossa laadit,ti.in yhteonsa 341 
piirustusta 115 eri tyota varten. Yksityisten toi
mistojen pi.irustuksia hankittiin 16 kappaletta 4 
tyotii varten. Konepajatoimiston hankkimia yksi
tyisia suunnitelmia tarkastettiin edellisten vuo
sien tavoin. Sahkoistykseen liittyen selvitettiin 
muiden kanssa yhteistoiminnassa kiinteiden lait
teiden rakenteiden laskelmaperusteita ja raken
teita. Eritasoristeilyjen suunnitteluun llittyvia 
kysymyk iii selvitettiin eri viranomaisten kanssa. 
VR:n rakenteita varten valmisteltiin vesioikeu
dellisia hakemuksia ja muiden aloitteesta vireille 
pantujen vesioikeusasioista annettiin lausuntoja. 

Normaalipurustuksia kuormituskaaviolle I-48 
tehtiin seuraavi.a hitsattuja terasjiinteita varten: 

- 1 kpl 15. o m normaalisilta ajorata alhaalla 
- l kpl 14. 0 m ylllii.alla 

Putkirakenteisesta 33 m korkeasta valonhei
tinmastosta tehtiin ohdotuspiirustus (34 valon
heitinta varten). 

Terasbetonirakennopiirustuksia tehtlln 13 ali
kulkusiltaan, 6 ylikulkusiltaan ja 12 rautatiesil
taan, yhtoensii 151 kpl. Korjaus- ja kansipiirus
tuksia siltoihin ja rumpuihin tehtiin 60 kpl ja 
siltojen alustavia ehdotuksia 21 kpl. 

Huonerakenteita varten tehtiin rakennepiirus
tuksia yhteensa 105 kpl. Tiirkeimmat suunnitte
lukohteet olivat Pieksiimaen junatoimisto, Viini
kan moottoriveturitalli ja konttorirakennus, Tam
pore, Orimattilan ja Nuppulinnan asuinrakennuk
set, Pasilan Romney-halli jne. 

Yksityisten toimesta tehtyja suunnitelmia rau
tatien alueelle rakennettavia laitteita varten tai 
muuallakin VR:n kalnston kuormittamia raken
teita varten tarkastettiin ja lausunto annettiin 
yhteensa 58 tapaukse sa. joista o i 

- iihkojohtori teilyjii .............. . 
- Yesi- ja johtoristeilyja ........... . 
- ylikulkusiltoja ................ . . . 
- alikulkusiltoja ................... . 
- sekalaisia rakenteita ............. . 

30 };:pi 
19 

1 
2 
6 

Siltojen ja muidon rakenteiden hankinta- ja 
urakkakyselyluonnoksia, tarjouksia koskovia lau
suntoja ja sopimusehdotuksia laadittiin vilk-



kaasta alikulkusiltojen rakennustoiminna ta joh
tuen tavallista runsaammin. 

Terassiltojen valmistusta valvottiin konepa
joilla ja asennusta siltapaikoilla, joista suurim
pina mainittakoon Paivarannan lappiisilta seka 
Sukevan, Siikajoen, Pielisjoen ja Syrjii.salmen ra
tasillat. Teriisbetonirakentoiden valmistusta val
vottiin eri puolilla rataverkkoa. 

Rakennukset 

Vuoden ensimmiiiseila neljiinneksella valmistui 
Ammansaareen 4-perheen puinen asuntotalo, tila
vuudeltaan 1 600 m 8 • Kaipiaisten kiskohitsaa
moalueella valmistui 2-perhoen asuntotalo. Kun 
Ossauskosken voimalaitoksen rakentamisen 
vuoksi oli Koivussa Kemijoki Oy:lle jouduttu 
luovuttamaan kaksi ratavartijatupaa, rakensi yh
tio korvaukseksi 2-perheon asuntotalon. l\Iikkelin 
lepohuonerakennuksessa suoritettujen muutostoi
den tuloksena saatiin kaksi 2h+k asuntoa ja 
rakennuksessa entuudostaan ollutta asuntoa laa
jennettiin lisahuoneella. Keskuspuutarha-alucella 
Nuppulilnnassa aloitettiin syksyllii. 3-perheen 
asuntotalon rakennustyot. 

Savonlinnaan ja Rellettiin valmistui laituritalo. 
Edellinen on kivesta ja tilavuudeltaan 720 m 3 • 

jalkimmainen on puusta. Kuivaniemen pysakki
rakennuksen rakennustyot aloitettiin. 

Alppilan laitesuoja, jonka katto- ja seinaele
menttien asennustyosta noin kolmannes oli siir
tynyt kertomusvuodelle, valmistui. Suojan lou
hittu tilavuus on 18 680 m 3 ja huonetilavuus 
5 840m3 • Suojaan asennettu puhelinkeskus, joka 
korvaa aikaisemmat rautatiehallituksen, Pasilan 
konepajan ja konepiirien keskukset, otettiin kay
tantOon 21. 8. Laitesuoja on liitetty Helsingin 
kaupungin kaukolii.mpoverkostoon. Tampereen 
Viinikkaan rakenteilla oleva moottorivetureiden 
korjaushalli, jonka tilavuus on 37 200m 3 oli vuo
den pii.attyessii valmistumaisillaan. Koneidon ja 
laitteiden ascnnus jatkuu. Edelliseen liittyva eril
linen lampokeskus- ja muuntamorakennus on 
kayto sii joskin viimeistolytoitii joudutaan vielii. 
suorittamaan. Rataosaston keskusvarikkoalueella 
Vatialassa aloitettiin varastorakennuksen raken
nustyot. 

Huonerakennusjaostossa laadittiin paii.piirustuk
set 37 uudisrakennukselle, yhteensii. 140 piirus
tusta. Rakentcillo saaduista rakennuksista mai
ni ttakoon Lappeenrannan moottori veturitalli, 
Pieksii.maen vaunukorjaamo osa III a ja Himpo
keskus, Viinikan varikon toimistorakennus, Vati-

alan varastorakennus, Iruivaniemen, Relletin ja 
Ruukin asemarakonnukset, Riihimaen terv.
huoltokes1.-us, Riihimiien ja Pieksiimiien junatoi
mistot, Ruukin huoltorakennus, saunoja, talous
rakennuksia, asuinrakennuksia, varastoja ym. 

Rakenteilla oleviin rakennuksiin on tehty tyo-, 
erikois- ja osapiirustukset seka tyoselitykset. Suu
remmat rakennukset on suunnite!tu osaksi kan
tavin tiiliulkoseinin, osaksi terasbeton:irunkoisina. 
Julki ivumateriaalina on ollut alumiini-, teras
tai mineritlevy, puhtaaksi muurattu punainen 
tiili, kalkkitiili tai Leca-tiili, betonielementti tai 
kalkkirappaus. Pienohkot rakennukset on suunni
teltu puusta rakennettaviksi. 

Lisii.rakennuksia or suunniteltu 30. Nii.istii. huo
mattavimmat ovat vau.nukorjaamot, veturitallit. 
ratavartija-asunnot, huoltorakennukset, tavara
asemat ym. 

Vanhoihin rakennuksiin on tehty muutospiirus
tuksia ybteensii. 160 kpl. Kuten edellisinii.kin vuo
sina on Helsinain hallinto- ja a emarakennultsessa 
suoritettu useita huoneiden uudelleen jii.rjestelyjii. 
ja korjauksia. Erii.ita vanhoja linja-asemia on pe
rusteellisesti uusittu ja korjattu. Niista mainitta
koon Tuomioja, Siuro, Nokia, Pernio, Raahe, 
Punkaharju ja Taavetti. Monilia liikennepaikoilla 
on uusittu lipunmyynti- ja postipalvelupoytia 
sekii. jarjestetty releasetinlaitteiden huonetiloja. 
Keskuslammityksia, WC:tii. ja kylpyhuoneita on 
suunniteltu seka asema-, tavara-asema- ettii. 
asuinrakennuksiin. 

Huonerakennusjaosto on suunnitellut ja valvo
nut uusien ja uusittavien junavaunujen sisustus
toitii. seka huolehtinut uusien vaunujen, veturoit
ten ja junien sisii- ja ulkopuolen muotoilusta ja 
varityksestii. . 

Rakentamista odottamaan jii.aneista suunni
teltavina olevista uudisrakennuksista ovat huo
mattavinpia Pasilan autovarikko, Pasilan moot
torijunien huoltohalli, Inkeroisten, Kuusankosken 
ja Lappilan asemarakennukset, Kontiomiien ker
hotalo, Jyvii.skylan terveydenhuoltokeskus, !mat
ran, Varkauden, Pitajii.nmaen ja Porvoon tavara
asemat, Vaasan ja Lahden tavara-asemien laa
jennukset, eraii.t a uintalot ym. 

JW aaperatutkimukset 

Geoteknillison jaoston toimesta suoritottiin 
maaperii.tutkimuk ia 208 tutkimuspaikalla. 
Niissa tehtiin yhteensii. 10 063 kairausta, joiden 
yhtoenlaskettu pituus on 57 277 m. Laboratorio
tntkimuksia varten otettiin 139 ori paikasta yh
teensa 1 576 naytetta. Naiden lisii.ksi tutkittiin 



laboratoriossa. 32 soranaytetta ja 208 ra.idesepeli
naytetta. Tutkimusten perusteella laadittiin 302 
piiru tusta. Betonin laadun tarkkailua. varten be
tonikuut.ioita puristettiin vuoden aika.na. 268 kpl. 

Ratapenkereen va.kavuutcen liittyvia tutki
muksia seka penkereiden tekoa selvittaviii. tutki
muksia tehtiin yhteonsa 95 eri paikalla seka van
hoilla etta rakenteilla olevilla radoilla. Ra.danoi
kaisumahdollisuuksia selvitettiin 15 eri rataosa.lla. 
Huomattavimmat tutkimuskohteet olivat Turun 
radan muutoksella Toijala sa ja Kaunislahden 
rataoikaisulla. 

Ali- ja ylikulkusilta.paikkoja tutkittiin 14 ja 
vesistosiltapaikkoja 13. Niiiden lisaksi tutkittiin 
27 rumpupaikkaa.. 

Erila.isten rakennusten ja rakenteiden, kuten 
valonheitinpylvruden ja tukimuurien pohjatutki
multsia tehtiin kaikkiaa.n 25. 

Vedensaa.ntia ja laatua tutkittiin 4 paikkakun
nalla seka soranottoma.hdollisuuksia selvitettiin 3 
paikkakunnalla. Kertomusvuoden aikana suori
tettiin myos leikkausluiskien vakavuuteen ja rai
dealustan routimiseen liittyvia tutkimuksia. 

Tutkimusten perusteella annettiin lausuntoja 
rakennusten, siltojen ym. rakenteiden perustami
sesta, ratapenkereen teosta ja vahvistamisesta 
seka tunneleiden ja luolien louhimisesta ja vah
vistamisesta. Jaoston tehtaviin kuului myoskin 
sepeloimisprofiilien tarkasta.minen routimista ja. 

23 

ratapenkereen vakavuutta silmallapitaen, kivi
naytteiden tutkiminen raidesepelin valmistusta 
silmalli:ipitaen seka raidesepelin laaduntarkkailu. 

Puutarhatoiminta 

Sai:ioloiltaan normaa.lia talvea seurasi melko ai
kainen kevat. Koska lumi.peitteen vahvuus maan 
etelaosissa oli ainoastaan 30-40 em vapaudut
tiin siitii. huhtikuun loppuun mennossii. Alkukesii. 
oli kuiva ja viileahko. heiniikuu ja elokuu sateiset. 
Runsas kosteus ha.ittasi kesi:i1..-ukkien menesty
mistii, paikoitellen jopa nurmienkin hoitoa. Syys
kesii oli saiisuhteiltaan odullisempi. Halla.t tuliva.t 
kuitenkin jo puolessaviilissi:i syyskuuta ja. ta.lvi 
pysyviisti joulukuun alkupuolella. M:ainittakoon, 
etta tilastotietojen mukaan oli joulu 1965 kuluvan 
vuosi ada.n lumisin. 

Istutuksia omaavien liikennepaikkojen luku
maiirii lisaantyi kolmella. ja. oli niitii vuoden paat
tyessii 537. Puistojen lukumi:ii:irii lisiiiintyi vas
taava.sti viidellii ollen niitii nyt 928. Puiston ja. 
samalla ensimmiiiset istutuksensa saaneista liiken
paikoista. mainittakoon etiiinen Pesiokylii.n py· 
siikki. Kaikkien vii den puutarhapiirin alueella py· 
rittiin kiinnittamiian erityista huomiota llikenne
pallikojen ympariston hoitoon. 

Kaupallisen toiminnan bruttomyynnin arvo oli 
21 063.3 3 mk eli 12.7 % suurempi kuin edellisenii 
vuonna. 

III. RA UTATIERAKENNUKSET 

Kertomusvuonna olivat tyot kaynnissa Joen
suun-Ilomantsin, Kauliranna.n-Kolarin, Tam
pereen-Parkanon-Seiniijoen, Parikkala.n-On
kamon, Jiimsankosken-Jyvaskylan ja Juankos
ken-Luikonlahden rautatierakennuksilla seka 
viimeistelytoiden osalta Jyviiskylan-Suola.hden 
radan muutostyollii. 

Rautatierakennuksittain jakaantuivat tyot ja 
mi:iiiriirahojen kiiytto seuraavasti: 

J oensuun-Ilomantsin rautatierakennus 

Rataosa Joensuu-Tuupovaara valmistui 
vuonna 1960. Saman vuoden tammikuun 14 piii
Yiinii teki valtioneuvosto paatoksen rataosan 
Tuupovaara-Herajarvi rakentamisesta. ja se val
mistui vuoden 1963 aikana ja luovutettiin rata
osaston hoitoon 1 piiiviinii ta.mmilruuta. 1964. 

Lokakuun 24 paivanii 1963 valtioneuvosto vah
visti rataosan Herajarvi-Ilomantsi suunnan ja 
antoi mainittua rataosaa koskova.n rakennuslu
van. Radan koko pituus on 70.7 lrm, josta osuu-

den Herajiirvi-Ilornantsi pituus on 17.7 km. 
Jyrkin noususuhde rataosalla on 12 °/oo, kaarre
siiteet ovat vahinti:ii:in 2 000 m, paitsi Herajiirven 
liikennepaikalla 1 000 m. 

1. Varojen ki:iytto 

A. Varsinaiset miiiiriirahat 

Siirtynyt v:lta 1964, 19 Pl. 1:21 
Myonnetty v:lle 1965, 19 Pl. 1:22 

Kaytetty v. 1965 

Siirtynyt v:lle 1966 

B . Tyollisyysvarat 

51341.49 
1 800 OOO.oo 

1 851 341.49 

746315.54 

1105 025.95 

Myonnetty v:lle 1965, 19 Pl. VI:1 2 588 471.98 
Kaytetty v. 1965 2 588 471.98 

0. Kaytetty varoja v. 1965 yhteensii 3 334 787. o 2 
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2. S u o r i t e t t y 5 t 

A. Ratapenger ojineen 

Maa- ja louhimistyot 

Vuoden aikana on suoritettu lisaamaan seka 
eristys- ja valikerrosten ajoa autoilla. 

Tyolaii 

Pengerry tyot 
Lasku-, sivu- ja niskaojien kaivua ................. . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen ja sivuun .... . . 
Lisamaata penkereeseen .......................... . 
Sivuojien louhinta ... . ..... ................. ..... . 
Rataleikkauksien louhinta . .... .............. . .... . 
Eristyskerrosta ........ . ......................... . 
Vruikerrosta .... . .............................. . . . 
Vastapengerta ... . .... .. ..... . . .................. . 

B. Piiiillysrakenne 

Soraa tukikerrokseen 

Herajarvelta kasin on valikerrosta ajettu tay
teen korkeuteen paalulle 34. 

Kertomusvuoden aikana saatiin rataleikkauk
set viimoistelya vaille valmiiksi muualla paitsi 
Ilomantsin asema-alueella. Murhivaaran kallio
leikkaustyot teetettiin m·akoitsijalla. Seuraavassa 
esitetaan taulukko ko. toista eriteltyina: 

I v. 1965 I Vv. 1949- 1965 

l mk 
k-m' 

k-1n 1 

9 832 57 594.69 153 487 
78 665 434 773.94 819 060 

124 935 538 226.03 702 265 
882 8 236.03 2 718 

97 243 893 635.56 218 909 
43 661 224 307.04 43 661 

7 864 43 789.16 7 864 
3 750 6 089.27 3 750 

7 482 39 094.80 7 482 

Radan tukikerrosta (sorasta) on valmistunut 1. V a r o j en kay t t 5 
paalulle 34. Rataa on kiskotettu kaytetyilla K-30 
kiskoilla 2. o 44 km. A. Varsinaiset miiiiri:irahat 

C. Rummut, sillat 

Kertomusvuoden aikana tulivat ratarummut 
valmiiksi. 

Riihijoen sillan (jm 6. om) perustukset betonoi
tiin ja Mustajoen sillan (jm 5. 5 m) perustukset 
kaivettiin ja tasaubetoni valettiin. 

D. Rakennukset 

1) Talonrakennustyot 

Ilomantsin liikennepaikalle rakennettiin yhden 
perbeen virkatalo. 

Kaul;,.annan-Kolarin rautatierakennus 

Rataosa Kauliranta-Pello avattiin yleiselle 
valiaikaiselle liikenteelle 3. l. 1964 ja rataosa 
Pello- Sieppijarvi l. 12. 1965 valiaikaiselle tava
raliikenteelle taysin vaunukuormin. Vuoden 1965 
aikana on l<i kotustyota jatkettu seka suoritettu 
penger-, ojitus- yms. toita. 

iirtynyt v: lta 1964, 19 Pl. 1:21 1 860 942.ua 
Myonnetty v:lle 1965, 19 Pl. 1:22 3 000 000. o o 

4 860 942.63 
Kaytetty v. 1965 3 050 901.74 

Siirtynyt v:lle 1966 1 810 040.81) 

B. Tyollisyysva1·at 

Myonnetty v :lle 1965, l 0 PI. VI: 1 7 288 941. o 1 

Kaytetty v . 7 288 941.67 

C. Kaikkiaan kaytetty varoja v. 1965 10 339 843.4 1 

2. S u o r i t e t u t t y 5 t 

A. Ratapenge1· ojineen 

M a a- j a l o u h i m i s t y o t 

Mainittujen toiden osalta on tyo jat1..-unut koko 
vuoden. Tyiilajeittain jakaantuvat saavutukset 
seuraavasti : 



. TyOlaji 

P enger-rystyot 

Laslru-, sivu- ja n.iskaojien kaivua ................. . 
Maata rataleik:kauksista penkereeseen ja sivuun .... . . 
Lisiimaata penkereeseen ...... . . .................. . 
Sivuojien louhi.nta .............. . ............ . ... . 
Kallioleikkauksien louhi.ntaa ................. . .. . . . 
Eristys- ja viilikerrosta .......... . ............. . . . . 

B. Piiiillysrakenne 

Sepeloi.ntia ............ . .......... ... ............ . 

Raiteen sepelointia on suoritettu valilla Kauli
ranta---Pello ja Pello-Koivumaa. 

K-30 kiskoilla on kiskotettu rataa 0. 3 s 8 km ja 
K-54 kiskoilla 26.12 o km. (Kiskoelementtien ko
koamislaitos siirrettiin Naamijoelta Sieppijar
velle). 

C. Rummut fa Sillat 

Vuoden aikana valmistui rumpuja 7 kpl, joista 
1 terasbetonirumpu ja loput kuusi betoniputki
rumpuja. 

Vuoden aikana valmistui Yllasjoen 2x16 m te
raslevysilta maalausta vaille ja Niesajoen teras
betonikehasilta. 

D. Tiet fa tasoitukset 

Liikennepaikkojen tuloteiden rakentamista jat
kettiin. Tasoristeilyja valmistui 31 kpl. Tasoitus
taytetta kuljetettiin 21 090 m s liikennepaikoille. 

E. Rakennukset 

Pelloon ja Sieppijarvelle valmistuivat yhden 
perheen virkatalot. 

Tampereen-Parkanon-Seinajoen 1'autatieraken
nus 

Kertomusvuoden aikana ovat tyot olleet kayn
nissa rataosalla Vahojarvi-Seinajoki. 

1. Varojen kaytto 

A. Varsinaiset miii:iri:irahat 

Siirtynyt v:lta 1964, 19 Pl. !:21 1131956.85 
Myonnetty v:lle 1965, 19 Pl. !:22 2 000 OOO.oo 

3 131 956.85 
Kaytetty v. 1965 2 546 807.42 

Siirtynyt v:lle 1966 585149.4 3 

4 10667-66 

I v. 1965 

k-m• 

108 286 
47 781 

151 478 
200 

4 939 
215 855 

51580 

I mk 

299 050.02 
290 711,16 
608 138.82 

6 012.91 
104 260.96 

1 065 273.72 

1 074 760.26 

B. Tyollisyysvamt 

Vv. 11!51!- 1965 
k-m• 

259 854 
370 583 

1322 657 
3 472 

40 024 
561 904 
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Myonnetty v:lle 1965, 19 Pl. VI: 8 330 000.00 
8 330 OOO.oo Kaytetty v. 1965 

C. Kaikkiaan ki:iytetty va1·oja v.l965 10 876 807.4 2 

2 . S u o rite t u t t yo t 

A. Ratapenger ojineen 

M a a- j a 1 o u h i m i s t y o t 

Varsinaiset maarakennustyot ovat olleet 
kaynnissa talvikautena. Kesan aikana on suori
tettu leikkausten puhdistusta ja kunnostettu Ala
vuden sorakuoppa raiteineen. 

Eri toiden osalta ovat tyosaavutuks t olleet 
seuraavalla sivulla esitetyn taulukon mukaiset: 

Raid etta on kiskottu K-54 kiskoilla 14. 7 o 7 km 
einajoen puoleisessa paassa. 

C. Rummut fa sillat 

Ratarumpuja valmistui vuoden aikana 15 kpl. 
Ratasilloista ovat valmistuneet Sanasluoman 

kehasilta ja Hirvijoen si!lan kansi. 
Ylikulkusilloista valmistuivat Pahanevan, Vali

h.J'dOn ja Jalasjarven terasbetoniset sillat. 

D. Tiet fa tasoitukset 

Teiden pohjaus-, pengerrys- ja tasoitustoita on 
suoritettu tuloteilla ja siltapaikoilla. 

Tasoristeilyja on rakennettu Parkanon- Soina
joen valille. Sam'alla rataosalla on suoritottu Iii 
kennepaikkain tasoi ttamisia. 
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TyOinji 

Rata-aJueen raivaLlsta ......... . ....... . ..... . . . . . . 
Lasku-, sivu- ja niskaojien kaivua . . .... . . . .. . .. . . . . 
Maata rataJeikkaul{sista penkereeseen ja sivuun ..... . 
Lisiimaata penkereeseen ....... ... ............ . ... . 
Eristys ja viilikerrosta ........... . . . ..... . . . ..... . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa ..... .. ......... . .... . 
RataJeikkausten louhintaa . .. ...... . .............. . . 
Penkereen alustan vabvistamista .................. . 
Tuki- ja keilamumia ...................... . ...... . 
Kiviverhousta ......... . ..................... ... . . 
Multa-, turve- ja soraverbousta ...... . ... . .... . ... . 
Salaojaa ...... . ................................. . 

B. P iiii!lysra kerme 

Sepe!Ointiii ...... . ......... . ..... . ... . ....... . 

E. Rakennukset 

Yli-Valliin valmistui yhden perheen virJ,atalo. 
Majoitus- ym. tarkoituksiin hankittiin siirret

tavia rakennuksia . 

P ariklcalan--Onkamon 1·autatie7·akennus 

Rataosa Sakaniemi- Puhos (27 km) avattiin 
kokovaunukuormaliikenteelle l. 12. 1965. 

l. Varojen kayttti 

A. V arsinaiset rnaararahat 

Siirtynyt v: lta 1964, 19 Pl. 1 :21 
Mytinnetty v:lle 1965, 19 PJ. 1:22 

Kaytetty v. 1965 

Siirtynyt v:lle 1966 

Tytilaji 

3 360 542. 8 2 

4 500 000.00 

7 860 542.82 
6 220 427.27 

1640115. 55 

Lasku-, sivu- ja niskaojieu kaivua .... . ...... . ..... . 
Maata leikkauksista penkereeseen ja sivuun ........ . 
Lisiimaata penkereeseen ............. . ...... . ..... . 
Vastapengertii ...... . ........... . ... . ...... . ..... . 
Eristys- ja viilikerrosta .... . ... . .......... . .... . . . . 
Rataleikkausten louhintaa .. . .. . ........... . . . ... . . 

B. Piiiillysrakennc 

Sepeliii ............... . . . ........... .. .. . . . .. . ... . 

I v. 1966 
k-m• I mk 

97 712.49 
77 281 240 150.40 

145 805 623 522.01 
181 710 846175.51 
213 257 1 244 314.40 

8 059 90 640.15 
47146 03 875.78 

110 382.77 
3 725 130 785.15 

64m2 6 140.33 
60 108m2 158 414.54 

60 101.20 

265 75 413.5 5 

B . Tyollisyysvarat 

Mytinnetty v:lle 1965 
Kaytetty v. 1965 

Vv . 1961- 1965 
k-m 3 

340 029 
593 406 

1 097 241 
289 643 

15 428 
221 717 

4 749 
413m2 

74 503m2 

265 

7 673 528.0 2 
7 673 528.02 

0. Kaikkiaan lcaytetty va?"oja v. 1965 13 893 955.2 o 

2. S u o r i t e t u t t y ti t 

A. Ratapenger ojineen 

Maa- ja louhimistytit 

Parikkalan ja Tikkalan liikennepaikkojen va
lilla on leikkaus- ja p ngerrystytit saatu valmiiksi . 
Parikkalan liikennepaikan etelapaan leikkaustytit 
ovat viela keskeneraiset. Parikkala.n ja Syrjasal
men valillii on eristyskerros valmis. 

Tytisaavutuk et ovat olleet seuraavat: 

I 
v. 1965 I Pnljous 
------------- vv. 1962- 1965 
k-m' mk 

31633 
99 826 

182 500 
21924 

291 595 
43115 

72 500 

100 526.00 
253 582.24 
479196.79 

34 767.15 
975 957.48 
507 347.83 

961 211.51 

197 257m3 

1 849 367 ma 
774 941m3 

55 768m3 

1021 226m3 

97 684m3 

109 000m3 



Tikkalan-Siikiiniemen-Puhoksen v€i1i on mel
kein kokonaisuudessaan sepeloity. 

Sepeliii on kuljetettu myos Saaron liil;:ennepai
kalta Onkamoon pain. 

Kertomusvuoden aikana kiskotettiin raidetta 
K-54 kiskoilla kaikkiaan 45. 21 5 km eli Syrjasal
melle saakka. 

C 0 Rummut ia sillat 

Syrjasalmon ratasillan perustuksien, maatukien 
ja pilareiden rakentamisen suoritti Pohjarakenne 
Oy. 

Ylikulkusiltoja valmistui kertomusvuoden ai
kana nelja kappaletta, jotka kaikki olivat ma
koitsijan tehtavina. 

Omana tyona on aloitettu Papinniemen yli
kulkusillan rakentaminen. 

Do Tiet fa tasoitukset 

Liikennepaikkojen tuloteita, tiensiirtoja ja ta
sausviivan muutoksia oli tyon a lia ll kappalettao 
Noin puolet naista toista tulivat valm iiksio 

Liikennepaikoilla on suoritettu tasoitustoita. 

E. Rakennukset 

Puhoksen yhden perheen virkatalo valmistui 
ja Vinskan vastaava virkatalo viimeistelya vaille . 

Tyiilaji 

Lasku-, sivu- ja niskaojien kaivna . ..... . ..... o .. o . . 
Maata leikkauksista penkereeseen ja sivuun ..... . .. . 
Lisamaata penkereeseen ..... . ... . ... 0 ............ . 
Eristyskerrosta .. . . . ... 0 . 0 . 0 . 0 ... . . o . . ........ . . 0 . 
Rataleikkausten louhintaa . .. . . 0 . ... 0 ... . . . ... . ... . 
Sivu- ja laskuojien louhintaa ........ o .. . .... o .... o o 
Tunnelin louhintaa ...... .. ... . ...... . ... ... o ..... . 

B. Rummut fa sillat 

Ratarumpuja rakennettiin 18 kp l. 
Pl. 495 + 23 m valrnistui 4.1 x 4ol 7 m suuruinen 

aaltolevykulkutunneli, jonka pituus on 25.6 5 mo 
Jyvaspohjan alikulkusillan koepaalutns suori

tettii·n. 
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J dmsiimkosken-J yvaskyliin rautatierakennus 

Kertomusvuoden aikana jatkettiin rakennus
toita Jyviiskylan- Saynatsalon rat.aosalla seka 
aloitettiin tyot myos radan etelapaiissa Jamsan
koskella. Vuoden lopussa olivat tyot eteHipaiissa 
kiiynnissa 18 kilometrin pituisella osuudella seka 
radan pohjoispiiiissii. paaluvalillii 536-300. 

l. Varojen kaytto 

A o Varsinaiset miiiiriirahat 

Siirtynyt v:lta 
Myonnetty v:lle 

1964, 19 Pl. I:21 199 301.55 
1965, 19 Pl. I:22 I 000 OOOo o o 

1199 301.55 
Kaytetty vo 1965 686 190o72 

Siirtynyt v:lle 1966 513 110.83 

B. 'l'yollisyysvarat 

Myonnetty v :Ue 1965 4 598 OOO.oo 
Kaytetty v. 1965 4 252 577. 14. 

Jaannos 345 422.86 

C. Kaikkiaan on kdytetty va1·ofa Vo 

1965 4 938 767.86 

2. S u o r i t e t u t t y o t 

A. Ratapenger oiineen 

Kertomusvuotena suoritettiin paaasiassa leik
kaus- ja pengerrystoita seraavasti: 

I v. 1965 Paljous 
YVo 1963-1965 

k-m• mk 

20 406 85 605o57 21935 
347 777 1 575 795.07 650 829 

20 266 91 410.52 61 592 
2 019 6 540.77 24 377 

74137 8411670 79 
640 7 356.u 653 
381 10 710.46 381 

Jyviiskyldn-Suolahden radan muutostyo 

Rakennustyot aloitettiin syyskuussa 1958 ja 
jatkettiin niita kertomusvuoden kuluessa. 

Vuoden aikana suoritettiin paaasiassa Jyviisky
lan- Leppaveden linjasnojastuslaitteisiin, Lep
paveden opastinturvalaitokseen ja Jyvaskylan 
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ratapihan asetinlaitteen II taydennykseen kuu
luvia toita. Kangasvuoren tunnelin viimeistely
toita suoritettiin viela. 

1 paivana heinakuuta l965luovutettiin rataosa 
km 378 + 150 m-386+300 m kaikkine rakentei
neen ja laitteineen rataosaston hoitoon. 

1. Varojen kaytto 

A. Varsinaiset maararahat 

Siirtynyt v:lta 
Myonnetty v:lle 

1964, 19 Pl. I:24 98 745.44 
1965, 19 Pl. I:25 180 OOO.oo 

Kaytetty v. 

Siirtyy v:lle 

1965 

1966 

278 745.4 4 

183128.74 

95616.70 

J uankosken--Luikonlahden mutatierakennus 

Valtioneuvoston vahvistettua radan suunnan 
25 paivana helmikuuta 1965 ja kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerion ilmoitettua etta ra
kennm.tyot saadaan aloittaa, alkoivat viitoitus
ja mittaustyot seka metsan raivaus . Varsinaiset 

rakennustyot aloitettiin k ertomusvuoden loka
kuussa tarkoitukseen myonnettyjen tyollisyysva
rojen turvin. 

1. Varojen kaytto 

A. Varsinaiset miiiiriirahat 

Siirtynyt v:lta 
ja 22 

Kii.ytetty v. 

Siirtynyt v:lle 

B. Tyollisyysvarat 

Myonnetty v:lle 
Kii.ytetty v . 

Jaii.nnos 

1964, 

1965 

1966 

1965 
1965 

1965 

19 Pl. I:21 

C. Kaikkiaan on kaytetty varoja v. 
1965 

2. S u o r i t e t u t t y o t 

A. Ratapenger ofineen 

353 804. 09 
121 850.37 

231 953.7 2 

971000.00 
970 985.83 

14.17 

1 092 836.20 

Toitii. suoritettiin seuraavalla sivulla olevan 
taulukon mukaisesti: 

Rautatie- ja ratarakennulcsilla kaytetyt miidrdrahat: 

Vuosi Joensuun- Jyviiakyliin- Kaulirannan- Tampereen- Parikkalan- Jiimsiin- Juankosken-
llomantsin Suoluhden Kolarin Parkanon Onkamon kosken- Luikonlahden 
rautatie- radan mutatie- Seiniijoen rautatie- Jyviiskyliin rautatie-
rakeunus muutostyo rakennus rautatie- rakennus rantatie- rake nuns 

rakennus rakennus 

1949 . . . 170 209.47 
1950 . .. 1 718 938.00 
1951 .. . 842 557.33 
1952 ... 66 388.91 
1953 .. . 1 598 580.74 
1954 ... 3 852 753.01 
1955 ... 2 627 727.01 
1956 .. . 2 112 884.69 
1957 . .. 2 754 085.21 
1958 ... 3 242 095.78 423 221.02 
1959 .. . 806 770.13 3 032 202.65 3 413.05 
1960 . . . 582 007.32 4690117.21 4 541177.71 
1961 ... 1 015 959.38 7 293 334.54 7 724 435.39 654 123.55 
1962 . .. 1 236 373.06 5 754 568.36 6178170.62 1 742 607.98 2 476 713.36 
1963 ... 574 011.71 2 300 041.58 5 211 454.29 6 658 299.55 4 973 257.81 153 130.62 
1964 ... 2 337 199.68 545 989.30 8 563 819.36 9 305 827.62 8 449 798.73 3 002 764.15 
1965 ... 3 334 787.52 183 128.74 10 339 843.41 10 876 807.42 13 893 955.29 4 938 767.86 1092 836.20 

Yht. l 28 873 328.95 124 222 603.40 142 562 313.83 129 247 665.12 129 793 725.19 1 8 094 662.o3 1 092 836.20 

Kaikkiaan v. 1965 
Rautatie- ja ratarakennukset 163 887134.72 



'£yiilaji 

Laskn-, sivu- ja niskaojien kaivua . . ............... . 
Maata leikkauksista penkereisiin ................... . 
Ma.ata leiklmuksista sivuun ..................... . . . 
Lisamaata penkereeseen .. . ....................... . 
Rataleikkauksien louhintaa ....................... . 

Ratatutkimukset 

Uusikaupunki- Rauma-Pori ja. vaihtoehtoi
set ratasuunnat ovat olleet vertailevan tutkimuk
sen kohteina vuoden alkupuolella. 19. 5. 1965 il
moitti rautatiehallitus ko. tutkimuksen tuloksena 
valtioneuvostolle, etta ensinmainittu suunta olisi 
valtionrautateiden kannalta edullisin. 

I v. 1965 

k-m• 

971 
114 349 
10 947 
26 525 
2 993 

12 494.05 
326 414 87 

51 908.48 
42 744.64 
31 219.26 

Vuonna 1965 kaynnissa olevien rautatieraken
nusten rakennustyiihiin kaytetyista maarara
hoista on laadittu edellisella sivulla oleva tau
lukko, josta ilmenee varojen kaytto vuosittain 
seka yhteismiiara. 

IV. KULJETUSKALUSTO, KONEPAJAT ]A SAHKOLAITTEET 

K uljetuskalusto 

Piiaosan moottorivetureita ja moottorivaunuja 
sekii niiden rakenteen kehittiirnista koskevista 
toistii aiheutti kertomusvuonna 1950-luvulla al
kanut uuden dieselvetovoimakaluston hankinta, 
joka jatkui aikaisempiin vuosiin verrattuna kes
kimiiiiriiista jonkinverran laajempana. Huomatta
van osan naista tehtavista muodostivat raken
teilla olevan moottoroidun kaluston tyon ja tar
veaineiden tarkastukset seka vetureiden ja vau
nujen vastaanottokoeajot luovutusta.rkastuksi
neen. Koeajot vaativat myos kertomusvuonna 
huomattavan osan ajasta Hrl3- ja Svl2-veturien 
seka 3-vaunuisten dieselmoottorikayttoisten lcii
tojunien valmistuksen jatkuessa voimakkaana, ja 
Srl2-veturien sekii paikallisliikenteeseen tarkoi
tettujen 3-vaunuisten dieselmoottorijunien val
mistuksen pai:istessa alkamaan. N iima koeaj ot suo
ritettiin ensimmaisten Sr. 12-veturien ja ensim
maisten paikallisliikennejunien kohdalla varsinai
sia sarjakoeajoja laajempina. Uutta moottoroitua 
liikkuvaa kalustoa valmistui kertomusvuonna 
seuraa vasti: 

18 kpl 2 800 hv tehoisia, siihkoisellii voiman
siirrolla ja 3-akselisilla, yksimoottorisilla teleilla 
varustettuja Alsthom-tyyppisia Hrl3-diesellinja
vetureita; 17 kpl 1 400 hv tehoisia, Voith L 216 
rs-vaihteistolla ja 2-akselisilla teleilla varustettuja 
Svl2-dieselsekajunavetureita; 12 kpl 1 400 hv te-

hoisia, Voith L 216 rs-vaihteistolla ja 2-akselisilla 
teleillii varustettuja Srl2-dieselsekajunavetureita; 
5 kpl 3-vaunuisia 1 000 hv tehoisia kiitojunia ja 
4 kpl 3-vaunuisia 1 000 hv tehoisia paikallislii
kennejunia. Tiista kalustosta Lokomo Oy val
misti 9 Hrl3-veturia, 9 Svl2-veturia ja 6 Srl2-
veturia muun kaluston lwuluessa Valmet Oy:n 
valmistusosuuteen. Kaluston osarakonteiden, ku
ten aluskehysten, korien, telien ja pyorakertojen 
tarkastukset suoritettiin paiiasiassa Lentokone
tehtaalla ja Lokomolla. Vaativia yksityisia ra
kenne-elimia, kuten jousia, hamrnaspyoriii ja te
linrunkoja tarkastettiin taman ohella rom Fis
kars Oy:n tehtailla ja Valmet Oy:n Rautpohjan 
tehtailla. Tarkeiin osan tarkastustoiminnasta 
muodosti niinikaan Hrl3-veturien sekii Svl2- ja 
Srl2-veturien dieselmoottoreiden koekiiytto ja tar
kastus Tampella Oy:n tehtaassa. 

Kertomusvuonna tilattiin Lokomo Oy:ltii ja 
Valmet Oy:n Lentokonetehtaalta kumrnaltakin 
12 kpl 1 400 hv tehoisia, Voith L 216 rs-vaihteis
tolla ja 2-akselisilla teleillii varustettuja Srl2-
dieselsekajunavetureita. Tilausta edelsi tarjous
pyynnoissa esitettyjen teknilliston vaatimusten 
maarittely ja saatujen tarjousten teknillisen osan 
arvostelu hankintasopimusten solmimista varten. 

Kotimaisten veturitehtaiden kanssa kaytiin 
neuvotteluja Hrl3-veturien ja 3-vaunuisten kiito
junien kiiytossa esilletulleiden rakennepuutteiden 
poistamiseksi. Huomattavan osan ajasta vaativat 
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niinikaan Hrl3-vetm·ion takuuseen liittyvien ky
symysten ja 3-vaunuisten cUeselmoottorijt.mien, 
Srl2-veturien .·eka mainit.tuja votm·eita ja junia 
varton iilattujcn vaihto-osien myohiistymisiti. ai
heuttaneiden syiden selvittelyt. Muita suunnitte
lunn laheisesii liittyviti. tehtavia olivat osallistu
minen sahkomoottorikayttoistcn paikallisliiken
nemoottorijunion, sahkoveturien ja dieselmootto
rikayttoisten laskumakiveturien rakentcen miiii
rittelyyn. 

Ulkomaille suoritettuja tarkastus- ja virkamat
koja olivat 3-vaunuisten dieselmoottorijunien 18 
die elmoottorin koekaytto ja vastaanotto toimi
nimen Fabrica Automobili Isotta Fraschini e 
Motori Breda tchtailla Saronnossa Italia sa, H!'l2-
veturien dicselgeneraattoriryhman koekaytto ja 
...-astaanotto Mascbinenfabrik Augsburg-Nlimberg 
A. G:n tohtailla AugsblU'gissa ak assa, Svl2- ja 
Sr-veturion kahden dieselmoottorin lwekaytto ja 
va taanotto toiminimen osiete Alsacienne de 
Con tructions Mecaniques tehtaalla Mulhousessa 
Ranskassa ja matka aksaan diesel- ja ahkove
tureita koskevien, Saksan liittorautateiden laati
mien maarayston saamiseks.i valtionrautateiden 
kayttoon. 

Ennen kertomusvuotta ja sen kuluessa liiken
teeseen saadussa moottoroidussa liikkuvassa ka
lustossa kayttokokemusten perusteella aihe(lli
siksi osoittautuneid n rakeru1emuutosten snnn
nittelu koski 3-vaunuisten dieselmoottorijunien 
obelia lahinna Vr lL ja Vv 15-vetureita. Taman 
suunnittelutyon muodostivat osaksi kalusioa val
mistaneiden tehtaiden kanssa kaydyt neuvotte
lut, osaksi rautat iden omille konepajoille annetut 
kirjalliset objeet. Taman ohella annettiin lukuisia 
lyhyempiti. ohjeita kaluston kayttohenkil6kun
nalle moottoriveturien ja -junien kayttoa seka 
koneistojen korjausta ja huoltoa koskevi sa yksi
tyistapauksi sa. 

Veturien jet vaunujen ja1·rulaitteita ja niiden JJa?·an
tamista koskevat suunnittel·u- ym. tyot 

Vuoden aikana valmistuneilla ensimmaisilla 
Sr 12-sarjan vetureilla suoritettiin tavanomaiset 
tyyppikoeajot, joiden yhteydessa tehtiin asian
omaiset jarrulaitteiden miLtaukset ja kokeilut. Ta
man veturisarjan jarrulaitteiclen ral•enne ja omi
naisuudet ovat samat kuin Svl2-sarjan v~ttU'eis a. 

Vuoden loppupuolella valmistuivat myos en
simmaiset paikalli liikenteoseen tarkoitetut, 3-
osaiset moottorijunat Dm9- Eiv-Dm9. Nama ju
nat on varustettu Dm8-sarjan mukaisi.n sahkoi
sesti ohjatuin jarrulaittein, joiden rakenne ja omi-

naisuudet on ositetty edellisen vuoden kertomuk
s s a. Ensim.maisella moottot·ij unalla tohtiin 
useita koeajoja paikallisliikonn tta vastaavissa 
olosuhtcissa, jolloin mitattiin mm. cri jarrulevyj n 
lampotila valittomasti pysahtymison jalkeen, ja 
eri jarrukcnki<'ln kitkapiiallysteiden kuluminon 
koeajojen jalkoen. Moottorijm1an ilmakompresso
rien tehon riittavyys eri tilanteissa selvitettiin 
tarkkailemalla paikalliskokeissa kompressorien 
syottokykya ilmankulutuksen vaihdellessa. 

Sm.mnitteluvaiheessa olleen kaksiosaisen sahko
moottorijunan jarrulaitejarjestelmi.a tutkittiin ja 
mi.iiiriteltiin turvallisuus-. kayttovarmuus- ja 
standardisointinakolwhtia huomioon ottaen jar
laitteilta vaadittavat ominaisuuclet. Ensimmaisen 
sahkomoottorijtmaa koskevan tarjouksen poh
jalta annettiin lausunto tarjotui ta jarrulaiterat
kaisuista. 

Vetovoimakalnstoon kohdisttmeista toista mai
nittakoon viela kortomusvuoclen loppupuolella al
kanut moottorijunien lui tonestosaatajien jii.i.ity
misilmiOiclen systemaattinon tutkiminen seka 
Svl2- ja Srl2-sarjojen veturoiden jarruvivustossa 
havaittujen toimintabairioiclen selvittely . Vivus
ton toiminnassa esiintyneot hairiot on pyritty 
poistamaan parantamalla vivuston liikkeiti.i jar
rutonkan pidattimiin ja jarrutonkiinripustimen 
rajoittimiin kobdjstuvilla muutoksilla seka anta
malla selventavia saatoohjeita ja -neuvoja val
mistajatehtailla, Hyvinkiii.in konepajalla ja kone
piireillo. 

Vaunujen jarrulaitteisiin liittyvat tyot jatkui
vat entiseen tapaan. Uusi, neliakseli ia sailiovau
nuja varten suulllliteltu jarrulaitekokoonpano
piirustus tarpoellisine osapiirustuksineen saatiin 
valmuksi vuod n aikana. Gmk-vaunun janulait
teista neuvoteltiin valmistajan kanssa ja annettiin 
ohjeita suoritettavista muutoksista. Liikkuvan 
kaluston mittausvatmun jarrulaitteiden suunnit
telua jatkettiin koskeneraisen jarrujen valvonta
poydan osalta. Niinikiian jatkettiin uusien mat
lmstajavatmujen ruuvijarnm koteloinnin sutm
nittelutyota. Uusia terasnmkoisia kahvila- ja kon
duktoorivaunuja. sarjat Eih-t ja EFit, varten 
suunniteltiin tarvittavat ruuvi- ja hatajarrura
kenteet. Eri tavaravat.musarjojen ruuvijarrun 
ketjuvalityksen yhdonmukaistamiseksi laadittiin 
ketjuviilityksesta uudet yleispiirustuJ<set . Vaunu
jen jarrulaitepiirustuksiin on vuoden mittaan 
tehty useita tarpeellisiksi havaittuja taydennyk
sia ja muutoksia sekii tii.ssa yhtoydessa piirretty 
muutoksien odellyttamat uudet osapiirustul<set. 

Vaunujen jarrulaitteiden vaatimista muista 
toistii mainittakoon mm. matkustajavaunujon 



luistonestolaitteiden ji:iatymisten ja levyjarruissa 
esiintyneiden pienehkojen kayttohiiirioiden tut
kiminen seka tavaravaunujen jarrulaittoiden toi
minnallisten puutteiden selvittely. Kertomusvuo
den aikana on myos ohjattu ja valvottu voteen
Jaskuraiteilla jarrujen suojaamistoimenpiteita, 
laadittu Haa-, Svs- ja Gbk-vaunujen jarrujen 
kiiyttoohjeita seka selvitetty standardisoimisen ja 
kulumisen kannalta tarkeita jarruvivuston nivel
tappien mittoja ja pintapaineita. Taman lisaksi 
on vielii, annettu ohjeet vatmujen jarruvoimasta 
ja erilaisten asunto- ym. vaunujen jarrulaitesovi
tuksista. Vuoden loppupuolella neuvoteltiin myo 
AB Interconsultin suunnittelemien, kansainviHi
seen liikenteeseen tarkoitettujen valmujen jarru
laitteista ja tarkastettiin naiden vaunujen jarru
Jaitepiirustuksia. 

Jarruvarustinosien lisenssivalmistukson taytan
toonpano antoi runsaasti toita pitkin vuotta. 
Vastaanotetun aineiston tarkastaminen, suomen
taminen ja taydentaminen jatkui edelliselta vtlo
delta. Tarkastusvaiheen yhteydessa havaitut epa
selvat transparenttipiirustukset piirrettiin uudel
leen ja omien konepajojen tuotantoon soveltu
mattomien piirustuksien tilalle laadittiin uudet 
piirustukset. Raaka-aineisiin, osavalmistukseen ja 
valmistusmenetelmiin liittyvia kysymyksia on 
selvitelty lisenssinantajien, omien konepajojon ja 
alihankkijoiden kanssa. Taman ohella on tutus
tuttu osien valmistukseen ja suoritettu naytekap
paleiden tarkastuksia. 

Hankinnoista on entiseen tapaan neuvoteltu 
ja aadittu 1ausuntoja."Lisa"ksi on suoritettu eraita 
vastaanottotarkastuksia ja tarkastettu Yarastossa 
olevia, jarrulaitteisiin kuuluvia osia. 

Junavaurioista ja vaaratilanteista soka juna
turvallisuuteen liittyvi ta asioista laadittiin sel
vityksiti ja annettiin lausuntoja. Liedakkalan ase
malla 20. 8. 65 satttmeen junien yhteenajon joh
dosta jouduttiin suorittamaan melko laajoja tut
kimuksia useine koeajoineen nimenomaan Om
vaunujen jarntlaitteiden toimi'ntakunnon ja to
dellisen jarrutuskyvyn selvittamiseksi. 

Jarrujen kayttoa on seurattu matkojen ja koe
ajojen yhteydessa ja kayton subteen annettu oh
jeita. Tavarajunien jarrujen toimintakuntoa on 
kartoitettu pysiihtymismatka-ajojen ybteydessa 
ja havaituista puutteista on ilmoitettu asianomai
sille huoltoportaille. J arruosien kulumista, ruos
tumista ja likaantumista on seurattu eri yhteyk
sissa. 

Kertomusvuonna on entiseen tapaan BUOl'itettu 
valmistuneitten vetnrien ja moottorijunien seka 
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vaunujen painl'ilma- ja jarru.l.aitteiden yastaan
ottotarkastuksia ja bnolehdittu paineilma- ja ja.r
rulaitteiden opetu ksesta rauta tieopistossa. 

Vaunuja fa niiden rakenteen parantamista koskevat 
,quunnittelutyot 

Henkilovaunujen osalta jatkettiin edellisen 
vuoden tyotii, joka koski Pasilan konepajassa ra
kennettavion vaunujen, sarjat Eit ja CEit, raJ.nm
teiden parantamista sekii piirustusten tarkasta
mista ja korjaamista. Tiissii tyossii kiinnitettiin 
erityisesti buomiota niihin rakenteisiin ja piirus
tuksiin, jotka tulevat ky ymykseen myos yhdis
tetyssii 2. luokan piiiva- ja konduktoorivaunussa, 
sarja EFit. TiHtii osin piirustukset saatiin niin 
pitkalle, etta vaunujen rakentamiseen voitiin ryh
tyii. EFit-vaunujen smtnnittelutyo muodosti suu
rimman kokonaisuuden henkilovaunujen suunnit
telussa, johon sisaltyi myos niiiden vaunujen lu
juuskokeiden suunnittelu ja valmistelu. Vaunujen 
suurmittelu ja piirnstustyo seka lujuuskokeet siir
tyivat yli vuoden vaihteen. Yhdistetyn 2. luokan 
piiiva- ja kahvilavaunun, sarja Eikt, rakenteiden 
osalta neuvoteltiin Pasilan konepaja.n kan a, 
joka toki varsinaisen piirustus- ja rak nnustyon. 
Kahvilavaunut saatiin kutakuinkin valmiiksi 
vtwden lopussa, mutta niiden kayttoonotto siir
tyi seuraavan vuoden puolelle. Vuoden vaihteen 
tienoilla aloitettiin seuraavien Eikt-vaunujen si
sustuksen suunnittelu. 

ErikoishenkilOvaunujen osalta kaytiin neuvot
teluja uuden virkavaunun n:o AI sisustuksen sel
vittiimiseksi ottaen huomioon mmm muassa, etta 
virkavaunua voidaan kayttiia presidentin virka
vaununa ja edustusvaununa valtiovierailujen ai
kana. Tyo jatkui euraavan vuoden puolelle . Van
kivatmun, sarja "ot,eriiitii epiikohtia tntkittiin ja 
korjattiin. 

Yleisista matkustajavannuja koskevista toista 
mainittakoon, etta teriisrakenteisten matkustaja
vaunujen lammitys- ja tmtletuslaitteissa esiinty
neita hairiiiita tutkittiin yhdessa lampo- ja ter
veysteknillisen jaoston kans a. Matkustajavaunu
jen siihkogeneraattorin akselinpiiakayttolaittei
siin, matkatavarahyllyyn, teleihin ja ikkunoihin 
kiinnitettiin myos buomiota, jotta kayttovar
muutta ja matkustusmukavuutta voitaisiin lisatii. 
Matkustajavaunujen ylimenosuojuksen raken
netta tutkittiin ja parannettiin. Valmet Oy:n len
tokonetehtaalla suunnitteilla olevan teriisraken
teisen postivauntm, sarja Pot, suunnittelua val
vottiin. Eraiden vaunujen nestekaasulaitteista an
nettiin lausnntoja ja ohjeita nusien asetnsten vaa
timusten tayttamiseksi. 
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KaLett,ujen tavaravaunujen osalta saatiin val
miiksi uuden katetun tavaravaunun, sarja Gbk, 
piirustukset ja prototyyppi. Taman vaunun ra
kenteen parantamisesta johtuvia taydennyspii
rustuksia laadittiin ja vanerilattian rinnakkais
rakenteeksi suunniteltiin koekaytti:ion raskaampi 
lankkulattia. Gbk-vaunujen sarjavalmistus voi
tiin aloittaa vuoden loppupuolella. Siirtokatto- ja 
siirtoseinavauntm, sarja Gks, valmistuksesta ja 
kaytosta saa(iut kokemukset otettiin huomioon 
suunnittelemalla vaunuihin parannuksia. Erityi
sesti kiinnitettiin huomiota naiden vaunujen 
tiivistamiseen. 

Korkealaitaisten avonaisten tavaravaunujen 
osalta saatettiin loppuun 4-akselisen, viisikauka
loisen mahnink.uljetusvaunun, sarja Omk., suun
nittelu ja piirustusten laatiminen. Vaunun omi
naisuuksista mainittakoon, etta tilavuudeltaan 
4. 4m3 kaukalot voidaan kaataa ja nostaa pystyyn 
painovoiman avulla. Vatmun UIC-malliset telit, 
sarja K 14 ja K 14j, sallivat 20 tonninakselipainon. 
Vaunun taaraksi tuli n. 22 tonnia ja suW'immaksi 
kuormaksi n. 58 tonnia. Vanhe=an 4-akselisen 
malminkuljetusvaunun, sarja Orne, kallistusme
kanismin lukitukseen liittyvia rakennemuutoksia 
suunniteltiin. Kaatovaunujen, sarja Ka, rakenta
miseen liittyvien kysymysten selvittaminen ja an
nettavat lausunnot rakennemuutoksista jatkuivat 
edelliselta vuodelta. 

Avotavaravaunujen osalta suunniteltiin enti
sista Ek-sarjan paivavaunuista autojenkuljetus
vaunu, sarja Haa, seka laadittiin tata varten pii
rustuksia. Neliakselisen avovaunun, sarja Ob, lat
tialankutukseen tehtiin rakennemuutoksia. Avo
tavaravaunuissa, sarja Svs, kuljetettavan, paine
ilmalla tyhjennettavan sementinkuljetussnW'sai
lion, sarja Ss26, piirustukset laadittiin, seka tar
kastettiin ja korjattiin Hyvinkaan konepajassa 
laaditut nestesuW'sailion, sarja Ss30, piirustukset. 

Sailiovaunujen osalta mainittakoon sulassa ti
lassa olevan rikin kuljetul-.seen tarvittavan 4-ak
selisen sailiovaunun suunnittelu, joka jatkui viela 
seW'aavan vuoden puolelle. Neliakselisten oljyn
kuljetukseen tarkoitettujen sailiovaunujen, sar
jat So ja Soe, joista jall<.immainen on eristetty, 
suunnittelu ja piirustusten laatiminen saatettiin 
loppuun. Lisaksi jouduttiin antamaan sailiovau
nujen rakennetta seka kayttoa koskevia kirjalli
sia ja suullisia ohjeita runsaasti myos yksityi
sille toiminimille. 

Erikoistavaravaunujen osalta suunniteltiin 
muuntajankuljetusvaunun, sarja Osf, korjaus- ja 
muutostoita. Osk-vaunua tutkittiin ja laadittiin 
suunnitelma vaunun kunnostamiseksi ja luovutta-

miseksi puolustusvoimille. Lisaksi tehtiin suur
kuormausvaunuja koskevia muita ~elvittelyja. 

Yleisista tavaravaunu.ihin liittyvista toista mai
nittakoon teliin Kl4 tehty rakennemuutos ilmen
neen rakenneheikkouden poistamiseksi . Vaunujen 
siirtoon tarvittava lujempi siirtosanka seka 100m 
pituisten kiskojen kuljetuksessa tarvittava pank
korakenne suunniteltiin. 

Muista toista vaati huomattava ·ti aikaa eri
koiskuljetusten kuljetuslupien kasittely seka 
kuormauksia koskevien selvittelyjen ja ohjeiden 
laadinta. Junavaurioita tutkittiin. Junaturvalli
s~uskysymyksia kasiteltiin. Itaista yhdysliiken
netta koskeviin neuvotteluihin otettiin osaa ko
neteknillisten kysymysten asiantuntijana. Kan
sainvalisen Rautatieliiton, Kansainvalisen Rau
tatiekongressiybdistyksen ja Pobjoismaisen Rau
tatieseuran tutkimustyohon otettiin osaa. Tassa 
yhteydessa tutkittiin esimerkiksi automaattikyt
kinkysymysta, matkustajavaunujen ikkunara
kenteita, matkustajavaunujen lampo- ja aanieris
tysta, matkustajavaunujen korrosiokysymysta 
seka erikoistavaravatmuibin liittyvia teknillisia 
kysymyksia. Lantisen yhdysliikenteen ja lantisen 
rautatielauttaliikenteen tutkimus- ja kehittamis
tyobon otettiin osaa. Edelleen vaunujaosto kiin
nitti huomiota sellaisiin laitteisiin, joissa oli ilmen
nyt hairioitii tai joita muusta syysta oli tutkit
tava. Automaattikytkinten vaatiman tilan sub
teen ryhdyttiin toteuttamaan kansainvalisen rau
tatieluton suositusta. 

Liimmitys- ia terveysteknillisten laitosten suun
nittelu 

Kertomusvuoden kuluessa tehtiin koneteknilli
sen toimiston lampo- ja terveysteknillisessa jaos
tossa liimpo-, kylmavesi-, Iamminvesi- ja viemari
jobto- seka ilmanvaihtosuunnitelmat Piebamaen 
junatoimistoa, Riihimaen terveydenhuoltokes
kusta, Lappeenrannan moottorivetW'ihallia seka 
useita muita eri osissa rataverkkoa sijaitsevia ra
kennuksia varten. 

Oljylammityslaitteet on suunniteltu mm Ha
meenlinnan, Herralan, Hangon, Mustion ja Kar
jaan asemataloihin seka moniin VR tavarasuo
jiin, terveydenhuoltokeskuksiin, auto- ja veturi
talleihin seka tavaratoimistoihin. 

Suunnittelu- ja piirustustoiden obelia jaosto on 
suorittanut seka yksityisten toiminimien etta Pa
silan konepajan asentamien laitosten vastaanotto
tarkastuksia seka antanut lampo- ja terveystek
nillista alaa koskevia lausuntoja. Samoin on osal
listuttu liikkuvan kaluston, nimenomaan Pasilan 



konopajalla rakennettavien tertisrakenteisten 
matkustajavaunujen lammityslaitteiden edelleen 
kehittamiseen yhdessa Pasilan konepajan ja toi
mittajaliikkeidon edustajien kanssa. 

Konepajat 

Vuoden aikana oli valtionrautateilla 7 paakone
pajaa, nimittain Hyvinkaan, Pasilan, Turun, Vaa
san, Oulun, Kuopion ja Pieksamaen konepajat. 
Vuoden aikana kaikki konepajat tyoskentelivat 
6-paivaisin tyoviikoin. 

l. Hyvinkaan konepaja 

Konepaja on edelleen toiminut moottorivetu
rien korjaajana, mutta saannollisesti boyryvetu
rien korjaustyota ei siella enaa suoritettu. Kone
pajan buoltoon kuuluneitten moottoriveturien ko
konaismaara oli vuoden lopussa 301. Moottori
veturien ohella korjattiin konepajalla GM moot
toreita 56 kpl, yksityisten moottoreita 13 kpl, 
Servomoottoreita 68 kpl, erilaisia moottorivetu
rin pumppuja 3 366 kpl, kaynnistysmoottoreita 
114 kpl, erilaisia sahkomoottoreita 325 kpl, vetu
rin turbogeneraattoreita 22 kpl, veturin katti
loita (Tk) 9 kpl, (Sk) 2 kpl, (L3) 4 kpl, veturin 
ilmasailioita (Tk) 18 kpl, (Sk) 54 kpl, veturin jou
sia 908 kpl, vaunun jousia 5 346 kpl, nostureita 
1 kpl seka vaihteen osia: K 60-vaibteen kielisovi
tuksia 1 kpl, K 43-vaibteen 17 kpl ja K 30-vaih
teen 2 kpl, K 60-vaihteen risteyksia 6 kpl, K 43-
vaihteen 12 kpl ja K 30-vaibteen 1 kpl. 

Vuoden kuluessa valmistettiin jousia 4 330 kpl, 
vetokoukkuja 3 163 kpl, moottorin sylinteriput
kia 503 kpl, veturin sylintereita 2 kpl, savutorvia 
3 kpl ja vosisailioita (Hr 12) 4 kpl, moottorivetu
rin kytkinlamelleja 110 kpl, veturitallin savutor
via 2 kpl, I. s m 3:n paineilmasailioita 3 kpl, sailio
vaunun 60 m 8:n sailioita 80 kpl, hakevaunun ko
rin laitoja ja luukkuja 100 eraa ja paatyja 20 kpl, 
Omk-vaunun kaukaloita 55 eraa, Ome-vatmun 
paatyja, ivuluukkuja ja ohjauslaitteita 50 eraa, 
Hkk-vaunun pankkoja 150 kpl, 1 siirtolava, 1 
siirtolavan jatke, ruuvikytkimia 400 kpl, jousi
pukkeja 6 640 kpl, jarrukolmioita 1 160 kpl, 4 570 
kpl erilaisia vaununosia, jousen ripustinlenkk.eja 
32 425 kpl, ripustinlenkin nojia 28 450 kpl, jarru
tonkan ripustimia 2 760 kpl, sivupylvaan kettin
kia 6 690 kpl, laakeriposan ohjaimen siteita 1 160 
kpl, vaunun apukytkimia 100 kpl, vaihteen aset
timia 9 kpl, yksinkertaisia vaihteita 75 kpl, kaksi
pnolis.ia risteysvaihteita 34 kpl, vaihteen risteyk-
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sia 36 kpl, vaihteen vastakiskosovituksia 22 kpl, 
raidepuskimia 70 paria seka vaihteen risteyksen 
karkikiskoja 186 kpl. 

Veturin pyoriikertoja sorvattiin 931 kpl, sor
vattiin ja rengastettiin rata-auton pyoria 36 kpl 
seka rengastettiin veturin puoria 202 kpl. 

Rautavalua valettiin: erilaisia laakeripesia 
3 015 kpl, laakeripesan kansia 3 623 kpl, kaatoari
noita 220 kpl, arinarautoja 14 348 kpl, hananpesia 
423 kpl, veturin savupi ippuja 5 kpl, Man-mootto
rin sylinterin kansia 12 kpl, jarrukenkia 7 879 kpl, 
vaihteen valitonkkiii. 870 kpl, jarrutonkkia 38 589 
kpl ja jarruanturoita 106 475 kpl seka SG valua 
puskimen mantia 170 kpl, tuppiloita 60 kpl, veto
korvakkeita 3 975 kpl, ketjupyoria 1 710 kpl ja 
etkukytkimon osia 906 kpl. 

I 
Konepaja on suorittanut rom seuraavat raken

nus- ja laitetyot: 

D.ieselmoottorien koekayttolaitokseen vesivas
tus, valvomon ajopiiytien ja mittarien vaihto, 
mittaus-, valvonta- ja halytinlaitteet, Hr 12-
moottorien koekayttiipaikka, imu- ja pakoputket 
Hr 12-moottorin koekayttoon, akkuhuoneen il
mastointi, jii.ahdytysvesijarjestelma, rakennuk
sen laajennus, Hr 13 dieselgeneraattorin koekayt
tovaunu, vesivastushuoneen ilmanvaihtolaitteet. 
laajennetun osan ilmanvaihtolaitteet ja vesikaton 
peruskorjaus, akkukorjaamon rakennustyot 
(muuraus, maalaus, verhot) seka ilmanvaihtolait
teet, viemariputkistot ja sahkotyot, dieselvetu
rien sahkokonekorjaamon valopihan rakennus
tyot, sahkotyot (valaistus), putkisto, ilmastointi 
ja koneasennukset (nosturi, kuivausuuni, tasapai
noituskone), voimalaitoksen ylakerran rakennus
tyot (luokkahuone, neuvotteluhuone, keittio, 
WC:t, eteinen ja portaikko ), ilmastointilaitteet, 
viemarointi, sahkiityiit ja kalusteet, korjaus
kuoppa pikakorjaamoon, tuulikaapit raiteelle 13, 
muoviset heiluriovet jiilkipesuhuoneen kohdalle. 
arvoromuaitaus, tuulikaappi moottoriosastolle. 
moottoriosaston vosikattokorjaus ja sisapuoliset 
syoksytorvet, vaihdeosaston hoylan generaatto
rin siirto entiseen hitsauskonehuoneeseen, ilman
vaihtolaitteita kaukokirjoitinkorjaamoon, akk.u
korjaamoon, tyokaluosastolle, valivaihevarastoon 
ja voimalaitoksen ylakertaan. 

Konepajalle hankittiin vuoden aikana seuraa
vat koneet: 

Kaukokirjoitinkoneiden pesukone, sahkokonei
den kuivatusuuni, akkukayttoinen trukki, lap
payskone, levyn reunan viistouskone, hoonaus
kone sylinteripintoja varten, lyhytkaari-suoja-
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kaas'-lhitsauslaite, l eil{kuri muotorautoja varten, 
harjalaito pi noi traktoriin, lampokiisittelyuuni 

G-valua varten, diesel-suuttimien hiomakone, 
iihkokiiyttoinen laboratoriouun.l, 2 kpl Jatausta

sa uw"ltaajia a],kuja varten, hitsausautomaatti, 3 
kpl ketjunostimia, elektrooninen yleismittari, nes
tepatsasmanometri, painemittareiden t.arkastus
laite, 2 kpl porttikoneistoja, analyysivaaka labo
ratoriokayttoon, revolveripaaporakone, sahkonos
tin sekii. 2 kpl siltanostw-eita. 

2. P a s i l a n k o n o p a j a 

Konepaja on toiminut edelleen uusien vaunujen 
valmistajana ja matkustajavaunujen sekii moot
torivaunujen Dm 4 korjaajana, joita on huollettu 
22 kpl. Korjaustoiden ohella. on suoritettu sen
raavat huomattavat tyot: 

Valmistettiin uusia vaLmuja: 

4 kpl terasrunkoisia henkiltivatmuja, sarja CEit 
ja 16 kpl sarja Eit, 675 kpl avonaisia tavaravau
nuja, sarja Hkk, 152 kpl siirtokattosoinavaunuja, 
arja Gks, 123 kpl katettuja tavaravaunuja, sarja 

Gbk, 22 1."Pl 4-akselisia malminkuljetusvaunuja, 
sarja Omk ja 14 kpl sarja Orne, 25 kpl 4-ak eli ia 
sailiovaunuja, sarja So, 45 kpl sarja oe ja 10 kpl 
sarja B o, 15 kpl 4-akselisia avovaunuja, sarja Oa 
sekii. 15 kpl sailiovaunun alustoja. Lisiiksi valmis
tettiin 205 kpl telejii K 14, 211 kpl nipputelineitii, 
5 kpl ajojohtopylviiitii. 15 kpl hakevaunun seiniii, 
100 kpl piiatyjii ja 84 kplluukkuja. 

Cm-vaunu muutettiin BCm-vaunuksi, Ei
vaunu BT-vaunuksi, Ei-vatmu XC-vaunuksi, 3 
Ei-vaunua XEi-vannuiksi, Ek-vatmu Rto 152 
Lv-vaunuksi, Ek-vannu BG-vaunuk i, 13 Ek
vatmua BE-vaunuiksi, 7 Ek-vaunua XE-vau
nuiksi ja 25 EK-vannt1a Haa-vaunuiksi, F-vatmu 
BF-vaunuksi, 2 Po-vaunua Tp-vaunuiksi sekii 143 
Hdk-vaunua Hh-vaunuiksi. 

Putkiosasto III suoritti Pasilan konepajan kau
kolii.mpolaitteiden asennukset, Pasilan varikon 
paineilmakompressorin ja vannnnsiivojien huol
totilojen asennustyot, Pasilan huoltorakennuksen 
ja Kirkkonummen rakennusmestarin asuinraken
m.'-ksen oljyliimmityslaitteiden asennustyot, Jy
viiskyHin, Imatran ja Kemijiirven diesel-poltto
oljyn jakelukeskuksien asennuk et, 3 kpl asemien 
syvii.kaivojen pumppulaitteidon asennustoita sekii 
Savukosken huolto- ja asuinrakennu ten liimpo
laitteiden asennu tyot samoinkuin Kajaanin Mik
kelin ja Haapamiien kylUistyslaitosten sekii Tu
run veturikattilan oljyUimmityksen muutostyot. 

Kauniaisissa a uinrak nnusten vesi- ja viemiiri
tyo sekii Turtm konopajan uuden osaston liim
pokanava ja lammit,yslaitoksen 5:n kattilan kor
jauk et . Lisiiksi on korjattu 3 kpl oljynjakelulait
toita (Tokheim), 40 kpllaskijalaitteita (Tokheim. 
Real, TC-I), 16 kpl Aeroquip-liittimiii. ja 25 kpl 
oljynantopistoolia, 61 kpl oljyletkuja sidottu sekii. 
35 kpl erilaisia pumppuja korjattu. 

Konepajalle hankittiin vuodon aikana 4 kpl 
siihkohitsauskoneita, toimintaventtiilin koetus
laite Atlas Copco kompressori, sii.teisporakoneen 
terakolkka. 

3. T u run k one p a j a 

Konepaja on korjannut piiaasiassa Dm 6-7-8-
moottorivannuja, joita oli kuulunut huoltoon 
vuodenlopus a 239 kpl, sekii. moottorivetm·eita 
ja tavaravannuja. 

Lisiiksi tehtiin rom 405 kpl kaapelitarvikkeita, 
80 kpl kannuja, 99 kpllamppuja, 120 kpllampun
osia, 1 000 kpl lukonosia, 40 kpl lyhtyja, 11 kpl 
mittaus- ja tarldstusvalineitii, 15 kpl kytkin
kaappeja ja 311 kpl sidetarviketolkkeja. 

Uusia koneita hanldttiin metallin hiomakone. 
metallin sahakone ja 2 kpl kaasukaarihitsausko
neita. 

4. V a as an k one p a j a 

Konepaja on toiminut kevyiden hoyryveturei
den ja tavaravannujen korjauskonepajana. Huol
toon kuuluneita vetw·eita oli vuoden lopussa 160 
kpl. 

Lisaksi konepaja suoritti sew-aavat tyot: 

Korjattiin 21 kpl hrmiauroja, vetw-in jousia 
364 kpl, 8 kpl pienvetureita, 8 kpl ratakuorma
autoja, 13 kpl raidetraktoreita, 3 kpl raskaita 
ratanostureita, 5 kpl ratavaihtotyoautoja, 6 kpl 
laitw-itraktoreita, 4 kpl haarukkavaunuja, 3 kpl 
haarukkatrukkeja, 1 ilmakompressori, 3 469 kpl 
hii.kkilavoja, 418 kpl bakkivaunuja, 11 kpl pien
sii.iliovannuja, 1 hihnakuljetin, 1 sahkokeskus
vatmu, 1 bitumisailio ja 1 seulontalaite; 

sorvattiin 247 kpl hoyryveturien pyorakertoja; 
asenn ttiin v tureihin 54 kpl uusia pyoraren
kaita; vaihdettiin 3 385 kpl tuliputkia, 270 kpl 
li skaputkia ja 2 kpl kattiloita; suoritettiin katti
loiden tiiystarkastuksia 17 kpl ja sisiipuolisia tar
kastuksia 28 kpl seka paineilmasailioidon tarkas
tuksia 72 kpl. 



Lisi.iksi valmistettiin 2 000 kpl hiikkilavoja, 500 
kpl jarrukenkii.i, 596 kpl Gb-vaunun sivuovia, 300 
kpl Hdk-vaunun sivuluukkuja, 200 kpl vaihde
lyhtyja, 400 kpl vaihdelyhdyn oljysailioita, 20 kpl 
siipiopastimen lyht.yji:i, 300 kpl moottorivaunun 
paperikoreja, 580 kpl oljykannuja sekii erilaisia 
hoyryveturion ja moottorikaluston varaosia. 

Konepajalle hankittiin pistehitsauskone ja pyo
riisaksileil•kanskonc. 

;). 0 u 1 u n k o n e p a j a 

Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjaus
konepajana. Korjaustyon ohella uoritettiin eu
raavat huomattavat tyot: 

Valmistettiin 40 kpl re iinoita, 80 kpl re iinan
pyoriii, 587 kpl erilaisia resiinan osia, 22 kpl moot
toriresiinan peravaunun pyorakertoja, 1 rulJa
vaunu, 14 kpl tynnyrinnostureita, 26 kpl asetin
laitteen osia, 2 709 lq>l moottorikaluston akselis
ton osia ja muita moottorikaluston osia 1 356 kpl, 
vaununsiirtokoneistoja 1 kpl, vaununkattovoi
detta 19 600 kg seki.i vaununvaraosia: 619 kpl 
kulmapylvaita, 8 801 kpl ovenpielia, 890 kpl pi:i.a
typylvi:i.ita, 2 370 kpl sivupylvaita ja Hkk-vaunun 
paadyn irtolautoja 2 258 kpl. Sorvattiin 2 761 kpl 
vaunujen pyorakertoja, painekiilloitettiin akseli
tapit 2 080:ssa pyorakerras a ja korjattavaan ka
lustoon asennettiin vanhoja pyoriikertoja 2 832 
kpL 

Tavaravaunuja romutettiin 332 kpl. 
Konepajalle hankittiin 4 kpl pukkinostureita. 

G. K u o p i on k o n e p a j a 

Konepaja on edelleen korjannut hoyryvetu
reita, joita oli kuulnnut huoltoon vuoden lopussa, 

Yhteenveto konepajojen 8Uorituk8i8ta v . 1965 

Pnsila 
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354 kpl. Veturien korjauksen ohella suoritettiin 
mm 37 veturinkattilain taystarkastusta, 34 sisa
puolista tarkastusta, 2 kattilanvaihtoa ja 42 pai
neilmasiiilion tarkastusta; korjattiin 284 ilma- ja 
voitelupumppua ja 114 turbogeneraattoria; val
mistettiin 6 700 tuliputkea sekii sorvattiin 814 
pyoriikertaa. 

Vuoden aikana valmistuivat tilat tuli- ja lieska
putk.ien valmi tusta varten ja ko. tyot siirrettiin 
Hyvin.kiian konepajalta Kuopion konepajalle. Sa
moin rakennettiin 94 m 3 suuruinen varastosailio 
oljyliimmitykseen siirtymista varten. Konepa
jalle hankittiin 2 raskasoljypoltinta ja Hyvinldian 
konepajalta saatiin paineilmak.ompressori, kyt
kintankoporakone ja mekaaninen puristin. 

7. Pieksamaen konepaja 

Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjaus
konepajana: Vaununkorjaustyon ohella romutet
tiin 806 hylattya vaunua, valettiin 4 280 kpl van
nun laakereita seka sorva.ttiin 6 011 kpl ja. ren
gastettiin 786 kpl pyorakertoja. Hdk-vaunuista 
rakennettiin koksin1.--u.ljetusvaunuja 6 kpl, hak
keenkuljetusvaunuja 184 kpl ja selluloosankulje
tusvaunuja 42 kpl seka Ok-vaunlli ta selluloosan
kuljetusvaunuja 10 kpL 

Uuden konepajan varustelu- ja viimeistely
tyot ovat olleet huomattavat. 

Vuoden aikana saatiin konepajalle mm ha.aruk
katrukki, sateisporakone, 2 kpl 5 tonnin ja 1 kpl 
15 tonnin siltanostureita. 

Koulutustoiminta 

Konepajakoulusta valmistui vuoden 1965 ai
kana 10 veturinliimmittajaa ja 59 ammatti
miesta. 

Yhteensa I Tmku I Vaasa I 
I 

Kuopio I Pieksa- 1 
maki 

Oulu 

1. Kaytetty terii.sta . . ..... .. ..... . ton 
2. jam1tonkkiii. ja anturoita » 
3. muuta vulurauta<t .... 
4. ruessinkiii ja pronssia . 
;). » valkometallia ........ . 

2 2 5.9 
59.5 

10.8 
0. 7 

2 052.2 
500.-

37.2 

I 
8112.-

280.-
337.-

3.9 
0.5 

36.-
19.9 

4,3 

153.8 
26.6 

1.6 
1.3 

99.5 
55. i 

0.1 

181.-
25.3 
36.6 

3.3 
4.8 

286.- 11 154.2 
28.- 495.-

14.-

373.6 
24.-
21.3 

2 052.2 
500.-

G. Valettu jarrutonkkiii. ja anturoita 
7. » muuta vulurautaa .. . .. . 
8. » messinkiii. ja pronssia .. . 2.6 39.8 
9. & valkometallia .......... . 19.6 19.6 

LO. Kul.utettu sii.hkovirtaa kWh . . . . 
11. Tehty tyotunteja yht. (1.000 h) . 
12. Tuotannon arvo {1.000 mk) .... 

» 1' 6 640 200 3 345 491 401 877 206 309 316 434 329 604 483 900 11 723 815 
1994.- 2 402.7 682.8 232.9 220.- 264.2 363.2 6159.8 
19 260.6 45 796.7 9 160.3 2 524.3 3 342.7 2 982.5 4 576.6 87 643.7 
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T e h t y j en t yo tun tie n (1000 h) 

v. 1965 I v. 196-t I v. 1963 

i<:~~~~rtj.~t. :::::::::::: : :::::::::::::::::::::::: n~~:~ I ~ ~~L I n~~:! 
--------,-----------~-----------7------~----

Yhteensa I 7 298.7 7 836.3 I 7 937.-

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

Pii.akonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 643.7 88 806. - 79 608.-
Konepfuit ........... . ................... _._._. _ .. _._._· _· _,__ ____ 8 __ 6_31_._1 __ ........; _____ 8_2_6_3._9 ____ +-___ 7_._5_15_._9 __ _ 

Yhteensa I 96 274.8 97 069.9 87 123.9 

Tyontekijoiden seka oppilaiden ja harjoittelijoid e n lukumaari:i 
(vuoden lopussa) 

Pii.ii.konepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 993 3 194 3 321 
Konepiirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 8 6 925 

--------+--------------7-------------+-------------
Yhteensa I 3 851 4 080 4 246 

Liikkuvan kaluston korjaus v . 1965 

Piiii.koncpajat 

Hyvinkiiii . . . . . . . . . 3 4 3 1 
Pasila, ..... . ..... . 
'l'urku ........... . 
Vaasa . . . . . . . . . . . . . 12 16 3 14 
Kuopio . . . . . . . . . . . 28 30 18 11 

Yhteensii I 43 \ 50 I 24 \ 26 I 

Konepiirit 

1. konepfui ... . .... 
2. ,, ..... . .. 
3. ,, 

• 0 0 ••••• 

4. ,, . ..... . . 
5. >) . ....... 
6. » . .. . ... . 1 
7. >) .. ... . .. 

>) •• • • 0 ••• 

9. ,, 
• 0 •••••• 

40 35 40 35 55 11 

5 1 
12 

57 \ 1 1 35 \ 4o \ 35 \ 55 \ 11 I 

1 696 1 16 

57 2 6 
2 507 4 16 

435 4 I' 2 
766 16 25 

2 618 15 26 
1308 3 I 2 

134 7 

1 

9 5 4 
27 36 17 

26 
31 

135 7 \ 36 \ 41 I 21 I 57 \ 

1500 1 

108 7 4 90 
12 570 37 6 2198 

892 11 2 
3 652 
2 905 4 9 920 

900 3 
1 

582 490 52 
60 120 640 

5 

35 

10 15 l H 
40 

Yhteensii. l 1 1 1 1 19 3871 45 1 1 1 1 1 93 122 527164 1 1 121 13 208168716701710 
Kaikki yhteensa 43 50 24 27 9 444 46 35 40 35 55 104 22 662 71 1 36 41 42 3 265 687 670 710 



Pitiikonepajat 

Pasila 0 ••• •••••••• 

Turku ••••••• 0 0 ••• 

Oulu ..... . ........ 
Vaasa . ......... .. . 
Pieksiimiiki ..... . .. 

Yhteensii I 
J(onepiirit 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pasila . . . . . . .... 
Riihimaki . .. . ... 
Turku .. .. ...... 
Tampere .. . ..... 
Seinajoki .... . .. 
Oulu ........ .. . 
Kouvola .. . .. . .. 
Joensuu 0 • •••••• 

Pieksamaki ... . . 

Yhteensii I 
Piiakonepajat yht. 

Kaikki yhteensa I 

Sahkolaitteet 

Henkilovaunuja 

Suur- I Tiiys-
korjaus korjaus 

47 

47 

47 

47 

Vahvavirtalaitteet 

I Vall-korjaus 

434 

434 

1 

1 

434 

435 

I 

Valtionrautateillii. ei kertomusvuoden aikana 
kehitetty sii.hkoenergiaa omissa sahkolaitoksissa. 
Ostetun sahkoenergian maara nousi 39.3 milj. 
kWh:iin ja oli lisays edelliseen vuoteen verrattuna 
12.3 %-

Sii.hkovalaistus otettiin kii.ytii.ntoon 9 liikenne
paikalla ja valonheitinpylvii.itii. asennettiin ja 
suunniteltiin usealle eri liikennepaikalle. 

Ratapiha- ja laiturivalaistus uusittiin yli kol
mellakymmenella liikennepaikalla ja li:ihes kah
denkymmenen liikennepaikan ratapiha- ja laituri
valaistusta parannettiin. Ni:i.iden toiden yhtey
dessa jatkettiin siirtymistii. teri:isputkipylvaisiin 
ja elohopealamppujen ki:iyttoon. Samassa yhtey
dessi:i suoritettiin myos liityntajohtojen uudelleen
jii.rjestelyjii.. Edelleen jatkettiin miehittii.mii.tto
mien liikennepaikkojen ovilukkojen ja valaistuk
sen ohjausta kytkinaikakelloilla. Sahkoistettyja 
ki:iiintOlavoja oli kertomusvuoden pii.ii.ttyessii. 40 
liikennepaikalla kaikkiaan 50. 

Syyskuussa valmistui Kuopion Paivarannan 
rautatielappasilta ohjauskeskuksineen. Tii.sta oh
jauskeskuksesta ohjataan myos TVH:lle kuulu
vien kahden maantieHi.ppasillan toiminta. Rauta-

Pika-
korjaus 

588 
20 
20 
10 
10 

648 

11833 
1836 

769 
546 
105 
452 
258 
423 
186 

16 408 

648 

17 056 

Tavaravaunuja 

Suur- ll'ays-korjaus korjau 

4 
10 

4 904 
116 
812 

4 I 1846 

4 1846 

4 1846 

I Vall-korjaus 

6 
33 

294 
92 

369 

794 

-
389 

1 
1325 

320 
-

998 
747 
-

3 780 

794 

4 574 

I Pika-korjaus 

157 
875 
932 
226 

1115 

3 305 

10 272 
4 370 
2 306 
6 043 
3 648 
2 942 
7 172 
1008 
7 696 

45 457 

3 305 

48 762 
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teiden toimesta suunniteltiin ja suoritettiin sil
tojen vahvavirtalaitteiden asennustyot ja ohjaus
keskuksen valaistus- ja Uimmityslaitteiden ason
nustyot. Useiden uusien rakennusten sahkoasen
nustyot saatiin kertomusvuoden aikana loppuun 
suoritetuiksi . Naistii. mainittakoon Alppilan kal
liosuoja, Tampereen Viinikan liimpokeskus, Piek
samaen uuden konepajan I rakennusvaihe, N up
pulinnan keskuspuutarhan uusi varastosuoja, 
Koivun 2-perheen asuinrakennus, Kauniaisten ali
kulkutunneli, Hameenlinnan ja Kuopion benkilo
tunnelit, Kouvolan henkilotunnelin jatkotyot, 
Helsingissa liikenneosaston huoltotilat ja kiito
junien huoltoballi No 1. 

Uusina toina aloitettiin Pieksamaen junatoimis
torakennuksen, Tampereen Viinikan moottorive
turien huolto- ja korjaushallin, Kuivaniemen uu
den asemarakennuksen ja Oulun vaestosuojan 
sahkolaitteiden asennustyot. 

Uusia muuntamoita rakennettiin Helsinkiin 
Alppilan kalliosuojaan, Tampereen Viinikan liim
pokeskukseen ja Toolon ratapihalle. Hautatiera
kennusosaston Seinajoen kivenmurskaamon seka 
Hahkolan liikennepaikan 20 kV:n syottolinja val
mistui lopullisesti, jolloin Hahkolan pylvasmuun
tamo otettiin kaytii.ntiion ja kivenmurskaamon 
munntamoa varten suoritettiin valmistavat tyot. 
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Pieksamaen uuden konepajan ja junatoimiston 
muuntamotyi:it suunniteltiin ja asennustyi:it pan
tiin alulle. 

Helsinkiin Alppilan kalliosuojaan hankittiin va
ravoimalaitos. Mikkelin varavoimalaitos oli ker
tomusvuoden paattyes a viimeistelyvaiheessa. 

Kuusanlamr.nin (Kouvola) puutavaranosturin 
seka Kupittaan ja Salon palkkinosturien sahki:i
liityntatyi:it valmistuivat. Veturitallien, asema- ja 
tavaratoimistorakennusten sahki:ilaitteita uusit
tiin lukuisilla liikennepaikoilla varmuusmaari:i.ys
ten vaatimuksia vastaaviksi varsinaisten raken
nuskorjaustoiden yhteydessa. Eri muuntoasemilla 
suoritettiin muutos- ja kaapeliti:iita. Pieksamaen 
lampi:ikeskuksen ja uuden konepajan toisen raken
nusvaiheen suunnitt.elutyi:it pantiin alulle yhteis
toiminnassa konepajan kanssa ja sahki:iasennus
tyi:it aloitettiin. Samoin tehtiin eri rautatieraken
nuksia varten sahki:ilaitteiden suunnitteluti:iita, ja 
rataosastolle hankittujen raiteentukemiskoneiden 
ja muiden ratatyi:ikoneiden sahki:ila itteiden kor
jaus- ja asennusti:iita. Kaipiaisten kiskohitsaamon 
sahki:ilaitteissa jouduttiin edelleen suorittamaan 
korjaulcsia. Samalle paikkakunnalle ra.kennetun 
kaavaamon sahki:ilaitteet saatiin valmiiksi, mutta 
sivuttaissiirtolaitteiden sahki:ilaitteet jaivat vahan 
kesken. 

Uusista suunnitclmista mainittakoon edella 
mainittujen lisaksi rom. Tottolan tunnelin valais
tussuunnitelma, Tampereen Viinikan konttorira
kennuksen, Vatialan keskushuoltokorjaamon, 
Kotkan veturitallin, Lappeenrannan MV -hallin, 
Riihimaen junatoimiston ja sen muuntamon, Rii
himii.en terveydenhuoltorakennuksen, Kuopion 
vii.esti:isuojan, ja Lappeenrannan mutmtamon sah
ki:ityot. Edelleen laadittiin suunnitelmat Uima
harjun laajennetun ratapihan, Kymin ratapihan 
valaistuksesta ja Raipon ratapihavalaistuksen 
uusimisesta. 

I Rautateiden sahkoistys 

Kertomusvuotta on rautateiden kehityksen 
kannalta pidettava erittii.in merkityksellisena, 
silla kesakuun 28 paivana 1965 tehtiin Sahki:ira
dat-yhtii:in kanssa sopimus Helsinki-Kirkko· 
nummi valisen radan sahki:iistamisen suunnitte
lusta ja rakentamisesta. Vuoden loppuun men
nessa saatiin yhtii:in kanssa selvitetyksi joukko 
eri koiskysymy ksia. 

Kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerii:ita 
varten laadittiin sahki:iistysti:iidcn aikataulu- ja 
rahoitusohjelmaluonnoksia ja Maai1m.an Pankin 

tutkijaryhman kaytti:ii:in sii.hki:i-, diesel- ja hi:iyry
l{aytti:ia koskevia vertailevia kustannuslaskelmia. 

Siihki:imoottorijunien ja sahkoveturien tarjou -
pyynti:ia varten laaclittiin alustavat teknilliset 
mii.areet. 

Rataosan Helsinki-Kirkkonummi siihki:iis
tystii. varten laaclittiin yleiskytkinkaava, syi:itti:i
aseman 1..-ytkinkaava seka valikytkinlaitosten kyt
kinkaava. Kaukokaytti:ilaitteiden tarjouspyynni:it 
on lahetetty seka syi:itti:imuuntajien ja imumuun
tajien tarjouspyynti:ija on valmisteltu. 

I-pylvaiden piirustukset ovat valmisttmeet. Pe
rustuksista on arvioitu tarvittavat massamaarat 
ja maaritelty kaytettiivat ankkuripulttikoot. Ra
tapihaporttaalien kokokysymys on ollut tutkitta
vana, mutta piirustuksia ei viela ole laadittu. 

Pylvasluettelot ja kartat niilta avorataosilta. 
joihin ei muutosti:iita ole odotettavissa, ovat val
mistuneet. Vuoden loppuun mennessa oli myi:i · 
valmiina Huopalahden, Leppavaaran, Kauniais
ten ja Masalan sijoitussuunnitelmat. Ne esitetaan 
rautatiehallitukselle englantilaisten asiantuntijoi· 
den kaytya ne lapi. 

Vuoden lopussa oli valmiina 10 koeperustusta 
Tuomarilan luona. Pylvaita oli pystytettynii 6 
kpl. Joulukuussa jiirjestetyn tyi:ikokeen jiilkeen 
maastoti:iita ei ole tehty. Pylvaspail•koja oli vuo
den lopussa merkittynii 650 kpl. 

Vuoden loppuun mennessa oli saatu tarjouksia 
radan varrelle tulevista si:i.hki:ilaitteista; naiden 
toimitusajat osoittautuivat niin lyhyiksi, etta ti
lausten teko ei viela ole ollut ajankohtaista. Kau
kokiiytti:ilaitteiden tarjouspyynni:it on lahetetty. 

L i i k k u v a n k a I u s t o n s a b k i:i I a i t
teet 

Kertomusvuoden aikana suoritettiin 32 Hr 13-
dieselsiihki:ivetureihin tarkoitetun paageneraat
torin ja 32 ratamoottorin vastaanottokoestukset 
Oy Stromberg Ab:n tehtailla Pitiijanmiielli:i.. Sa· 
moin suoritettiin kahdenkymmenenkahden Hr 13-
clieselsahki:iveturin (n:ot 2333 ... 2354) sahki:itek
nilliset vastaanottokokeet ja tarkastukset, piiii
osin veturien koeajojen yhteydessa. Hrl3-vetu
reissa kaytanni:issa ilmitulleiden rakennevikojen 
selvittelya on jatkettu. Samoin on valmistajille 
tehdyn esityksen perusteella toteutettu Sv12- ja 
Sr12-sarjan veturien varustaminen ylikuormitus· 
suojauksen lisaksi kunnollisella oikosulkusuoj&.uk
sella. Edelleen on osallistuttu sii.hki:imoottoriju
nien ja sahki:ivetm·ien teknisten maareiden valmis
telutyi:ihi:in. 



Viestilaitteet 

Uusia kuparijobtoja viestilaitteita varten ra
kennettiin linjatyokuntien toimesta 9 3. 9 job
tokm ja uusia terasjohtoja 12. 2 johtokm. 

Kuparipuhelinjohtoa puTettiin yhteensa 168. s 
johtokm. ja terasjohtoja yhteensa 1101.2 johtokm. 

Vuosikorjaustyot suoritettiin tiiystaajennuk
sena 44. o kilom trilla, osittaistaajennuksena 196 
ratakilometrillii, ra kaana vuosikorjauksena 1 ra
takilcm3trillii ja kevytkorjauksena 1. o 3 9 ratakilo
metrillii., jolloin pylviiitii. pystytettiin yhteensa 
2 665 kpl. Kaikki pylvaat olivat kreosootilla kyl
lastettyja. 

Rautateiden omia johtoja kunnostettiin 6304. 5 

johtokm. ja posti- ja lenniitinlaitoksen johtoja 
6 509. s johtokm, yhteensa 12 814.3 johtokm. Sen 
lisiiksi suoritettiin viestilinjojen kaapelointeja, 
uusien sisaii.nottokaapelien laskemisia 12-kana
vaisten kantoaaltojii.rjestelmien vaJ.ivahvistu ase
mia varten ja paikalliskaapelien laskemista opas
tinpuhelimia varten eri rataosilla ja liikennepai
koilla. Puhelinmaakaapelia asennettiin kaa.peli
tyokuntien toimesta yhteensii. 95 km (1 844 
johtokm). 

Elokuun 21 piiiviinii. tapahtui Tatkaiseva pa
rannus VR:n puhelinverkon automatisoinnissa, 
kun otettiin ldiyttoon Helsingin uusi Alppilan 
suojassa sijait eva automaattipuhclinkeskus sckii. 
samalla uudet kaukokeskukset Tmussa, Tampe
reella, Oulussa, Kouvolassa ja Pieksiimiiella. Koko 
verkossa otettiin kiiyttoon uudet kaukovalinnan 
numerot. Keskustan a.voimista suuntanumeroista 
siirryttiin tunnu numeroihin. Runkoverkossa 
kiiytetaiin ns. pakko-ohjattua. koodivalintaa ai
kaisemman impulssivalinnan sijasta. Kiiyttoon
oton yhteydessii. te!-!tiin samanaikaisia kytkentii
toitii. 37 paikkakunnalla. Alppilan automaattikes
kuk een voidaan liittiiii. 1 200 paikallisliittymaii. 
Se korva.a aikaisemmat Helsingin, Pasilan kone
pajan ja Pasilan varikon keskukset. Alppilan suo
jan erikoisuuksista mainittakoon koneellisesti hoi
dettavat ovet, valvontatelevisio sekii varavoima
koneisto, mikii kasittaa kolme dieselgeneraat
toria automaattisine synkronointilaitteineen. 

Vuoden aikana siirrettiin ja asennettiin kahdek
san kantoaaltojarjestelmiin 1-kanavaista- ja yh
deksan 3-kanavaista piiatetta, yksi 3-kanavainen 
viilivabvistin, ybdeksiin 12-kanavaista ptiiitetta 
ja seitsemiintoista 12-kanavaista valivabvistinta. 
VR:n kiiytossii. oli vuoden lopussa viisitoista 1-ka
navaista, ne1jatoista 3-kanavaista ja seitseman 
12-kanavaista kantoaaltojarjcstelmiia, joiden yb
teyspituus oli kaikkiaan 23 516 km. 
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Selektoripuhelinlaitteita tiiydennettiin vuoden 
aikana asentamalla induktiivisia selektoripuheli
mia rataosalla. Tornio-Kauliranta a emien kayt
toon nelja kp1 sekii tiiydentamana entisia johtoja 
kuudella liitynniHlii. 

Vuoden lopussa selektoripuhelinjohtojen yb
teispituus oli 6 770 km ja selektoriliittymien luku
miiara 1 418 kpl. 

Kouvolan junatoimi!ltoon asennettiin ratapiha
kiiyttoon tarkoitettu kaukokirjoitinkeskus, johon 
tuli viisi kaukokirjoitinta. Helsingin asemalta siir
rottiin kaukokirjoitinkeskus ja seitsemiin kauko
kirjoitinkanavapiiatetta Alppilan laitesuojaan. 
Alppilan kaukokirjoitinkeskukseen oli vuoden lo
pulla liitettyna 31 kaukokirjoitinkonetta. Telex
liityntojii rautateillii oli kuusi. VR:n orniin kauko
kirjoitinkeskuksiin liitettyjen kaukokirjoitinyh
teyksien yhteyspituus oli vuoden lopussa 7 073 
km. 

Linjaradiojiirje telmaii laajennettiin Alavuden, 
Seiniijoen, Tmengin, Hyvinkaan, Keravan ja. Pa
silan tukiasemilla sekii. Helsingin liikennepaik.k:a
asemalla. Linjaradiojiirjestelmaii voitiin vuoden 
lopussa kiiyttaa Helsingista Seinajoelle saakka. 

Helsingin ratapiharadiojarjestelmaa varten saa
tiin maahan Sornaisten, Katajanokan, Liinsisata
man ja henkili:iratapiban tukiasemat. Helsingin 
ratapihojen kayttoon oli vuoden vaihteessa val
mistumassa kaikkiaan kuusi tuki-, 20 vetmi- ja 
18 kannettavaa radioasemaa, mutta niiden kiiyt
ti:ionotto siirtyi semaavalle vuodelle. 

Opastinpuhelimia asennettiin 26 kpl. Vuoden 
lopussa oli opastinpuhelimia kaikkiaan kaytossa 
305 kpl. 

Siihki:ityok1.mtien toimiston alaiset turvalaito
tyi:ikunnat suorittivat 71 sahkoista turvalaitetta 
koskevaa tyi:ita 46 liikennepaikalla. Kauko-oh
jauskeskuksia valmistui yksi (Luumiiki-Lap
peenranta). Releasetinlaitteita valmistui seitse
man, nimittain Luumiiki, Kuurila, Tapavainola, 
Rasinsuo, Huopalahti, Va.mmala ja Voikoski, 
minkii lisaksi suoritettiin muutostoitii J okelan ja 
Hyvinkaiin releasetinlaitteissa. 

Linjasuojastusta valmistui Toijala-Hiimeen
linna-valille 39 km ja Luumaki-Lappeenranta
valille 27 km, eli yhteensa 66 km. 

l\llekaanisia asetinlaitteita valrnistui semaaville 
liikennepaikoille: Kempele, Kilpua, Eskola, Sievi, 
J outseno ja Lappohja. 

Pienebkojii muutoksia ja li iiyksia mekaani ten 
tmvalaitteiden siihkolaitteisiin tehtiin 16:ssa pai
kassa. 

Valo- ja aiinivaroituslaitoksia valmistui 32 kpl, 
muutoksia tebtiin viiteen ja kaksi poistettiin kay-
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testa. Puolipuomeja a ennettiin kahdeksalle taso
risteykselle, ja yksi poistettiin kaytosta. 

Vuoden pii.attyessa oli kaytossa kolme kauko
ohjauskeskusta, 59 releasetinlaitetta, joista. kau
ko-ohjattavia 26 ja 553 sahl;;.oista vaihteenldianto
laitetta, linjasuojastu ta 213 km 1-raiteista ja 179 
km 2-raiteista seka 246 valo- ja aanivaroituslai
tosta, joista 13 on varustettu puolipuornein. 

Risteilyanomusten perusteella annettiin kerto-

musvuoden aikana 305 sahkojohtoristeilylupaa ja 
197 puhelinjohtoristeilylupaa. Sahkolaitteiden 
asennuslupia myonnettiin 65 ja puhelimien asen
nuslupia 60. Sahkojohtoristei lyjen ja sahkolait
teiden asennusten tarkastuksia suoritettiin sah
kotek-uillisen toimiston toimesta l{ertornusvuoden 
aikana 113. Ratapiirien paallikoiden valvonnassa, 
rakennettiin 37 vahvavirtamaakaapeliristeilya ja 
30 pubelinjohtomaakaapeliristeilya. 

V. VA R AST OT JA HANKINNAT 

Varasto- fa fakelusailiot 

Kertomusvuonna rakennettiin Oulun Vihrea
saareen yksi 8 000 m 3:n vetoinen dieselpolttones
teen suu.rsailio seka jakelusailioita laitteineen yksi 
50 000 1 Jyvaskylaan, kaksi a 70 000 1 Imatralle 
ja yksi 33 000 1 K emijarvelle . Vuoden lopussa oli 
suursii.ilioita n . 107 000 000 litraa ja jakelusailiOt 
n. 2 839 000 litraa varten. Pieksamaella maalat
tiin vuonna 1964 valmistunut 3 300 rn 3 :n vetoinen 
suursailio. 

Hankinnat, kulutus fa myynti 

Valtion kirea kassatilanne vaikutti osaltaan 
myos varasto-osaston ostotoirnintaan, silla val
tiovarainministerion yleiskirjeella no TM 65, 11. 2. 
1965 annetu.issa ohjeissa maarattiin valtion varo
jen kii.ytosti.i mrn., etta niiden virastojen ja laitos
ten, joilla on varastotilin kayttooikeus, on, mil;;.ali 
valtiovarainministerio ei erityisista syistii. 1nyonnii. 
poikkeusta, huolehdittava siita, etta varastoihin 
sidottujen varojen enimrnaismaara ei vuoden ai
kana ylita sita maaraa mika 31. 12. 1963 oli si
dottu varastoihin. Varasto-osaston kohdalla va-

Yhteenveto varastofen suo1-ituksista 

r astoihin sidottujen varojen nettomaara (Neu
vostoliitosta luottosopimuksella hankittujen rata
kiskojen arvo vahennetty) pysyi koko vuoden 
huomattavasti enimmaismii.arii.n, mk 90 636 407. 
55, alapuolella, ollen tammikuussa 78 262 776.3 o 
mk ja joulukuussa 72 625 880. o o mk. 

Paiivarastojen ja polttoaine- ja puutavaravaras
ton hankinnat olivat 139 899 561.9 5 mk eli l. 8 % 
pienemmiit kuin vuonna 1964. Kokonaiskulutus 
kasvoi 5. 4 %, ja kokonaisvaihto 2. G % edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

U lkopuolisille ostajille myytyjen tavaroiden 
arvo oli kertomusvuonna kaikkiaan 8 141 865. o o 
mk. Nousua edellisesta vuodesta oli 10. s %- Va
rastotilitavaroiden osuus em. summasta oli 2 416 
267.4 3 mk sekii. hyvitysten ja palautusten 223 514. 
88 mk, loppusumman 5 502 082.69 mk kertyessii. 
kii.ytettyjen tavaroiden, romujen ja jatteiden 
rnyynnistii. 

Tullautettuja nettomyyntituloja oli 4 603 933. 
9 9 mk, mihin summaan sisiiltyy myos tilitava
roiden hinnankorotukset 145 651. 6 2 rnk. 

Seuraavasta taulukosta kay selville piiiivaras
toittain tavaran hankintoja ym. koskevat tiedot. 

Piiiivarasto 

I 
Keskimair. 
vara toarvo 

I Hankinnat Kulutus 

I 
Kokonais
vaillto x) 

I 
Kokonais
kusta nnukset 

I 
Varaston 
kiertoluku 

Helsinki ........... 22 441 371.59 34 559 032.16 50 756 260.03 90 239 032.7 9 974 655.06 2 26 
Hyvinkii.ii ......... 18 695 587.01 27 879 907.36 35 191100.5G 64 741 821.71 672 532.65 1.88 
Turku ... . .... . ... 5 572 740.20 12 147 144.61 11 641 497. 03 27 550 950.32 475 449.00 2.09 
Oulu ....... . .. . . . . 4 669 442.26 11 293 599.80 12 536 014.34 26 335 542. 71 462 188.1!! 2.68 
Kuopio .......... .. 7 731 439.61 12 958 377.81 12 230 928.55 28 461 094.7 9 496 108.03 1.58 
Popu ......... . .... 28 088 546.89 41061 500.21 45 502 221.8G 87 002 545.2 7 2 652 060.26 1.62 

Yhteensii I 87199127.56 j 139 899 561.95 1167 858 022.37 j 324 330 987.59 1 5 732 993.19 1 1.92 

x) ~ hanb."innat + suorat ostot + kulutus 



Kokonaishankinnoista ulkomaisten hankinto
jen osuus olin- 28. o % eli 39 997 693. 2 6 markkaa. 
Tavaralajeittain jakaantuivat ulkomaiset ban
kinnat seuraavasti: 

tonnia mk 

Kivihiilia ja koksia ... 170491.8 7969289. 82 
Pyoria ja pyoranren-

kaita •• 0 •••••••••• 3 566.6 3115165.09 
Ratakiskoja ja kiskotar-

vikkeita .......... 17221.2 7 633 612.07 
Teriista •••••••• 0 •••• 2 460-6 1 636 335.34 
Teraslevya • • • 0 •••••• 3 782. 7 1 690 405.04 
Oljya ............... 7 378. 7 684 620.08 
SakaL tarkikkeita .... 17 268 265.82 

Yhteensa 204 901.6 39 997 693.2 6 

V arastotilin arvo 

Kertomusvuoden lopussa oli varastoihin sidot
tujen varojen nettomaara 72 625 880. o o markkaa. 
Verrattunav_1964vastaavaanarvoon 79 331 359. 
88 markkaan se olin. 8. 45 % pienempi jan. 19.87 
% pienempi kuin VVM:n asettama sallittu enim
maismiiara 90 636 407. 55 markkaa. 

Polttoaine- ia puutavaravarasto 

Polttoaine- ja puutavaravaraston keskimaiirai
nen kirjanpitoarvo oli 28 088 546. 8 5 markkaa. 

Vuoden aikana vastaanotettiin Valtion Poltto
ainetoirnistolta (VAPO) halkoja yhteensa 300 212. 
5 m3, joiden kokonaishinta oli 4 625 866.31 mark
kaa eli keskimaarin 15.41 mkfm 3 kohti. 

Lisaksi hankittiin kertomusvuoden aikana: 
ratapolkkyja, manty 706 947 kpl (10 296 852-41 
mk) ratapoll<kyja, koivu 16 273 kpl (206 734.48 
mk) vaihdepolkkyja 25 991 kpl (577 282.01 mk) 
puupylvaita 954 kpl (28 572_ 2 o mk) tukkeja, 
paalu 10 598 m (11 591 mk) ja ratapolkkyja, 
betoni 77 528 kpl (2 560 786.61 mk). 

Dieselpolttonestetta hankittiin 80 420 058 l 
hankinta-arvoltaan 6 155 909.95 mk, polttooljya 
no 1 2 770 475 l hankinta-arvoltaan 249 683 mk 
ja polttooljya no 4 2 766 207 kg hankinta-arvol
taan 189 140.20 mk. 

Kertomusvuoden aikana kulutettiin valtion
rautateillii halkoja 261874.5 m 3 , josta veturien 
osuus oli 64 27 4. s m 3, kivihiilia 1 691 585. o dt, 
josta veturien osuus 1 581 639 . o dt, koksia 5 507.9 
dt, dieselpolttonestettii 89 417 012 1, josta vetu
rien osuus 83 344 729. o 1, polttooljya no 1 2 770 
475 I seka polttooljya no 4 2 766 207 kg. 

Edellii mainitun valtionrautateiden oman ku
lutuksen lisaksi myytiin halkoja rautatielaisille 

6 10667- 66 
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51 725.5 m 3 ja asemaravintoloille ym 223m3 seka 
kivihiilia merenkulkuhallitukselle 15 059 dt_ 

Polttoaineiden varastoimis- ja kasittelykustan
nu.kset olivat yhteensa 1 611 533.01 mk, josta 
halkojen osuus oli 492 017. 8 o rnk, kivihiilien 
953 215.6 o mk ja dieselpolttonesteen 166 300. 4 5 

mk. Edelliseen vuoteen verrattuna oli vahennysta 
287 668. s 3 mk. 

Polttoainevarastoilla oli henkilokuntaa kerto
vuoden alussa 39 tyonjohtajaa ja 210 tyont~kijaa 
sekii vuoden lopussa 32 tyonjohtajaa ja 178 tyon
tekijaa . 

Vuoden aikana on dieselpolttonesteen varas
tointia varten otettu kayttoon Oulun Vihrea
saaressa 8 000 000 I suursailio seka dieselpoltto
nesteen jakelulaitteita maanalaisine sailioineen 
Imatralla, Porissa ja Kemijarvella. Polttoaine- ja 
puutavaravarastoon on yhdistetty 1. 7. 1965 
myoskin Puutavaratoimisto tuotantolaitoksineen 
(ky lliistyslaito kset). 

Kemian laboratorio 

Tehtavien kokonaismaiira oli yhteensa 1 995 
kpl. Ne ovat lisaantyneet metallianalyysien koh
dalla, joita oli 916 kpl. Edellisena vuonna metalli
analyyseja oli 705 kpl. Muilla aloilla ovat tehtavat 
pysyneet suunnilleen samassa tai vahentyneet. 
hiukan. Metallianalyyseista valtaosa suoritettiin 
Hyvinkiian konepajan valimolle ja metallilabora
toriolle. Valimotoiminta ja metallilaboratorion 
harjoittama tutkimustoiminta asettavat yba uu
sia vaatimuksia kemialliselle analyysille, jotka 
ovat kaynneet yha vaativimmiksi ja enemman ai
kaa vieviksi. 

Koneosaston osuus laboratorian tehtavananta
jana on edelleen lisaantynyt. Metallianalyysien 
lisaksi lahettaa koneosasto huomattavan paljon 
voiteluainenaytteita tutkittavaksi. 

Tavanomaisten tehtavien lisiiksi on laboratorio 
suorittanut myoskin tariffiluokitukseen, vaaral
listen aineiden lnlljetukseen ja tavaran vahingoit
tumisiin liittyvia selvityksia. 

Kemian laboratorian tehtavat eriteltyina tehtavien 
luonteen mukaan 

Metallit: 

Teras .... . ........ . ...... . .. . 
Valurauta . . ........ .. . _ .. ... . 
Kupariseokset .............. . . 
Tina- ja Jyijyseokset . ........ . 
Alurniiniseokset .............. . 
Pubtaat metallit ......... . __ .. 

kpl 

159 
519 

17 
197 

18 
6 

kpl 

916 
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Voiteluaineet: 

Vaunuoljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 
Sylinterioljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Koneoljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Moottorioljy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Va ihte istooljy . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rasvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 
Muuntaja- ja eristysoljyt . . . . . . 55 
Jarru- ja pakkasnesteet . . . . . . . 23 
Kaytetyt oljyt . . . . . . . . . . . . . . . 237 
Sekalaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Nestemaiset polttoaineet 

Dieselpolttoneste. . . . . . . . . . . . . . 121 

Kiinteat polttoaineet: · 

Kivihiili ............. I • • • • • • • 25 

Maalit: 

Oljy- ja lakkamaalit . . . . . . . . . . 110 
Ruosteenestomaalit . . . . . . . . . . . 25 
Vernissa ja ohenteet . . . . . . . . . . 9 
Kuivat varit . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Lahonsuoja-aineet . . . . . . . . . . . . 12 

Tekstiilituotteet: 

Peitekankaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Puuvillajatteet . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Muut..... . ....... .. .. .. . . ... 1 

Vedet: 

Juoma- ja talousvesi . . . . . . . . . . 101 
SyottOvesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Kattilavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Jaahdytysvesi . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Pinta- ja jatevesi . . . . . . . . . . . . . 34 

Sekalaiset: 

Pesuaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Paperi . .... . ...... ..... .. . . . . 2 
Puun1..-yllastysaineet . . . . . . . . . . . 49 
Liikatavara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kulj etuksen aikana vahingoittu-
nut tavara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Muita naytteita . . . . . . . . . . . . . . 64 

Yhteensa 

383 

121 

25 

164 

52 

151 

183 

1995 

Tuotantolaitokset 

Mikkelin kyllastysl&itoksella on kyllastyssylin
terin suuluukku uusittu ja samall& tehty sylinte
riin asetuksen vaatimat vahvistukset, jolloin kyl
liistyspaine on voitu nosta& 10 kpfcm 2 entisen 
8 kp fcm2 asemasta . Kreosootin viemareihin valu
misen estamiseksi on la itoksen sisa1le rakennettu 
n. 100 m 3 turva-altaat. Hoyrykattilan tulipesan 
sisamuuraukset on uusittu. Ky!Histysl&itokselle 
on hankittu uusi sahkomoottori. 

K&jaanin kylliistyslaitokselle on h ankittu Clay
ton hoyrynkehittimia 2 kpl sek a uusi sahkomoot
tori. 

Vesien s&astumisen ehkaisemiseksi on Ha&pa
maen kylliistyslaitokselle rakennettu sade- ja ja
tevesiviemarointi ja tarpeelliset kenttien tiivistys· 
k errokset seka oljynerotuskaivo ja 100 m 3 :n ta
sausallas. Laitokselle on hankittu uusi Fordson 
Super Ma jor haarukkatrukki. 

Puutavaraa kyllastettiin Mikkelin kyllastyslai
toksella 23 924 k -m 3 , Kajaanin kyllastyslaitok · 
sella 27 982 k-m3 ja Haapamaen kyllastyslaitok
sella 21 193 k-m3 , eli yhteensa 73 099 k-m3 • 

Taman lisaksi kyllastettiin G. A. Serlachius 
Oy:n seka Oy Impregno Ab:n kanssa tehdyn kyl· 
lastyssopimuksen mukaan yhteensa 7 444 k-m3 • 

Kokonaiskyllastyksen maara nousi yhtoensa 80 
543 kiintokuutiometriin puutavaroita, mika on 
24. 3 % pienempi edellisen vuoden tulosta. Omilla 
laitoksilla kaytettiin keskimiiarin 78. 4 kg kyllas
tysoljya kiintokuutiometria kohti. 

Mikkelin kyllastyslaitokselta lahetettiin kyl
lastettyna 194 962 kpl ratapolkkyja, 11 492 kpl 
vaihdepolkkyja, 4 836 kpl johtopylvaita, 8 450 
kpl avovaunupylvaita, 30 006 kpl lennatinorsia 
seka I 182 k-m3 sahatavaraa. Ratapolkkyjen po
ram;- ja levytyslaitos on ollut myos toiminnassa . 
Kaikkiaan porattiin ja levytettiin mantyrata
polkkyja 100 283 kpl. Koivuratapolkkyja levy
tettiin 2 187 kpl. Kyllastysoljya on kaytetty 
1 918 088 kg. 

Kajaanin kyllastyslaitokselta lahetettiin kyl
liistettyna 266 652 kpl ratapolkkyja, 5 083 kpl 
vaihdepolkkyja, 243 kpl johtopylvaita, 6 331 kpl 
avovaununpylvaita seka 306 k-m3 sahatavaraa. 
Miintyratapolkkyja porattiin ja levytettiin 
196 504 kpl. Kyllastysoljya on kaytetty 
2 225 006 kg. 

Haapamaen kyllastyslaitokselta lahetettiin kyl
lastettyna 197 260 kpl ratapolkkyja , 5 874 kpl 
vaihdepolkkyja, 284 kpl johtopylvaita, 665 kpl 
aidanpylvaita, 4 227 kpl avovaununpylvaita seka 
569 k-m3 sahatavaraa. Mantyratapolkkyja porat-



tiin ja levytettiin 85 672 kpl. KoivuratapOlkkyjii. 
levytettiin 10 755 kpl. Kyllii.stysoljyii. on kaytetty 
1 587 865 kg. 

G. A . Serlachius Oy:n, sekii. Oy Impregno Ab:n 
kanssa tehdyn kylHistyssopimuksen mukaan kyl-

lii.stettiin nii.iden yhtioiden laitoksilla ratapolk
kyjii. 74 814 kpl, vaihdepolkkyja 1 686 kpl ja 
sahatavaraa 2 966m3 • 

Kylliistaminen on tullut maksamaan keski
mii.arin 21.97 mk/k-ms . 

Kiinteistojen ja kaluston pCiaoma-at·vot ja niissa vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset: 

Pliii.omaa.rvo I Llsii.ys I Kuoletukset I Pii.ii.omaarvo 

'fyokoneet ....................... .. .. 235 585.34 31 326.92 11837.- 255 075.26 
'foimisto-, asuin ja huoltorakennukset . . 24 494.50 - 758.- 23 736.50 
Kyllastyslaitos rakennukset y.m. laitteet 795 600.60 195 799.85 20123.- 971 277.45 
Hankasalmen sahalaitos alueineen ...... 162 010.18 - - 162010.18 

Yhteensii I 1 217 690.62 227126.77 32 718.- 1 412 099.39 

V I. L IIKENNE 

Liikennepaikat fa yleiset liikennemCii:i:raykset 

Toimintavuoden aikana perustettiin uusia sei
sakkeita 13 ja vaihteita 9. Lisaksi korotettiin 
kaksi 3. luokan asemaa 2. luokan asemiksi, yksi 
4. luokan asema 3. luokan asemaksi, yksi pysakki 
4. luokan asemaksi ja yksi seisakevaihde Jaituri
vaihteeksi. Vastaavasti lakkautettiin 50 seisa
ketta, 2 asemaa a lennettiin pysakeiksi seka 2 ase
maa ja 5 pysii.kkia laiturivaihteiksi. Niinikaan 
alennettiin 3 pysakkia ja 8 laiturivaihdetta seisa
kevaihteiksi, 2 laiturivaihdetta, yksi laituri ja 8 
seisakevaihdetta seisakkeiksi seka yksi seisake
vaihde vaihteeksi. Edella mainittujen muutosten 
lisak~i alennettiin kaksi 3. luokan asemaa 4. luo
kan asemiksi. 

Pasila-Kumpula-Sornainen satamarata otet
tiin kayttoon lokakuun 18 paivanii.. Rataosat 
Pello-Sieppijarvi ja Sii.kiiniemi-Puhos avattiin 
joululnmn 1 paivana tyojunaliikenteen yhtey
dessa hoidettavalle valiaikaiselle yleiselle tavara
liikenteelle taysin vaunukuormin. , 

Rautatiehallitus vahvisti rahtikirjalomakkeelle 
uuden perusmuodon elokuun 18 paivana ja se 
otettiin kii.yttoon lokakuun 1 paivana. Liikenne
sii.an~oon, Asema- ja jun~alvelusaantoon, Tava
ran kuormausmaarayksiin seka Maarayksiin vaa
rallisten aineiden kuljettamisesta tehtiin erinaisia 
muutoksia ja lisayksia. 

Liikennepaikoilta vuolu·attuja alueita yms. kos
kevia sopimuksia tehtiin toimintavuoden aikana 
238 kpl ja vuokra-asioita ldisiteltiin kaikkiaan 
622 h"Pl. 

Junaliikenteessa ja vaihtotyossa tapahtuneita 
onnettomuuksia ja vaurioita seka ylikaytavaon
nettomuuksia ja VR:n autoille tieliil-.enteessa sat
tuneita vaurioita koskevia tutkinta-asiakirjoja 
kasiteltiin 966 kappaletta. 

Vaihtotyon ohjaamiseen ja turvaamiseen tar
koitettua radiopuhelinjarjestelmaa tutkittiin ja 
kokeiltiin alustavasti yhteistoiminnassa sahko
teknillisen toimiston kanssa seka hankittiin ko. 
laitteiden kayttoon ja hoitoon liittyvaa aineistoa 
myos ulkomailta. Turvalaitosten rakentamista 
seka niiden erikoissiiii.ntojen ja kayttoohjepiirus
tusten jakelua koskevia asioita kasiteltiin toimin
tavuonna 289 kappaletta. Eraita ohjesiiantojen 
tarkistuksia, muutoksia ja taydennyksia koskevia 
asioita seka muita kuin em. kappaleessa mainit 
tuja asioita koskevia tutkinta-asiakirjoja ym. asi
oita kasiteltiin 439 kappaletta. Teollisuusratojen 
liikennoimista koskevien turvallisuusmaaraysten 
uudelleen jiirjestelyii. jatkettiin edelleen, laadittiin 
em. ratoja koskevia liikennoimissopimuksia ja 
-mii.iirayksia seka uusittiin ratapihojen liikennoi
missaii.ntoja. J unaturvallisuussaii.ntoon julkaistiin 
lisii.leh ti 12. 

Vuoden 1964 aineistosta valmistettiin ja paina
tettiin Onnettomuus- ja vauriotilasto. Sen mu
kaan junaliikenteessa oli sattunut yhteensa 233 
onnettomuutta ja vauriota - naista erittain lie
via kuitenkin 72 - ja vaihtotyossa vastaavasti 
642 seka liikkuville tyokoneille ja pienkalustolle 
37 vauriota. Nii.ihin lukuihin eivat sisii.lly ylikay
tavii.onnettomuudet, joita oli sattunut vuonna 



1964 268 eika myoskaan radalla luvatta liikku
neiden tai muuten junaliikenteen tai vaihtotyon 
yhteydessa loukkaantuneiden ja surmansa saa
neiden honkiloiden lukumaara - yhteensa 168. 

Aikataulut fa funien kulku 

V uoden alkupuolella muutettiin useaan ottee 
seen tavarajunien aikatauluja rataosalla Oulu
Rovaniemi, jossa kiskotuksen uusiminen oli saatu 
paapiirteissaiin Joppuun suoritetuksi ja jonne si
joitettiin uusia Sv 12-sar jan ve ture ita. J unien 
kullmnopeutta ja junapainoa· li!'attiin. Muilla 
rataosilla olivat muutoksot vahii.isempia. 

Aikataulu 132 tuli voimaan toukokuun 30 pii.i
vii.na. Huomattavimpana muutoksena s iina oli 
laajennettu kiitojunaliikeimo Dm 8-sarjan moot
torijunilla, joita aikataulun alkuun mennessa oli 
valmistunut yhdeksan ja loput kolme saatiin lii
kenteeseen myohemmin kesii.n aikana. H elsingista 
Ita-Suomeen m en eva kiitojuna koottiin kolmesta 
junarungos ta, joiden paateasemina olivat Savon
linna, Joensuu ja Kuopio ja jotka hajaantuivat 
Kouvolassa ja Pieksiimaella. Vastaavasti paluu
junat yhdistettiin Pieksamtiellii ja Kouvolassa 
kulkien Kouvolasta H elsinkiin yhtena junana. 
Toinen kahden junan ryhmii. kulki Haapamiielle, 
josta se jakaantui Jyvaskylaan ja Vaasaan. Nama 
junat palautottiin Helsinkiin kumpikin eri aika
taululla. Kaikki edellamainitut junat oli suunni
teltu kullruun koko vuodeksi . Niiden lisaksi tu.li 
kiitojunavuoro kulkuun Helsingista Ouluun ja 
takaisin kesakuun 15 paiviis tii syyskuun 25 pai
viiiin asti sekii Tampereelta H elsinkiin lauantaisin 
ja sunnuntaisin kesiikautena . 

Pikajunavuorojen muutoksista mainittakoon, 
etta junat P 63 ja P 64 jatkettiin Kemista K emi-

Tnvaralaji 

Vaunu kuormatavaraa: 

jiirvelle ja takaisin ja vain osa jtmasta lrull{i Tor
nioon ja k esaaikana Haaparantaan. 

Kiito- ja pikajunien kulkunopeutta lisiittiin 
H elsingin- Imatran, Helsingin- Porin, Oulun 
Rovaniem en ja Oulun- Se inajoen rataosilla. 

Useita henkilojunavuoroja lakkaute ttiin eri 
puolilla rataverkkoa matkustajien vahentymisen 
takia. Periilan- KasJdst en rataosalla lakkaute t
tiin kaikki h enkilojunavuorot ja korvattiin linja 
au tovuoroilla. 

Tav arajw1ien nopeutta lisattiin Kouvolan
Pioksiimaen, Pieksamaen - Haapamaen ja Piek 
samaon- Kontioma,en- OLllun rataosilla, joille oli 
saatu lisatyksi uusia diesel-vetureita (Hr 13, SY 
12). 

Syy skaudella tohtiin m elko nmsaasti muutok
sia tavarajunien aikatauluihin johtuen osittain 
liikenteen vaihtelnsta, osittain rada,n parantumi
sesta ja uudesta vetokalustosta. 

Junien kulku oli vuoden alkupuolella subteelli 
sen saannollista. Myohiistymiset lisiiiintyiviit jal
loen k esiillii piiiiasiassa radan korjaustoiden vuoksi 
ollon maaraltiiii.n suurimmillaan syyskuussa. Mar 
raskuun loppupuolella normaalia aikaisemmin al
kanut erittain runsasluminen talvi aiheutti vaka
via hairioitii junaliikenteeseen. 

Tavaraliikenne 

Kertomusvuonna kuormattiin kaikkiaan 
1 585 427 vaunua vastaavan luvun v 1964 oltua 
1 549 643. Lisays oli 35 784 vatmua eli 2. 3 '}0 . 

Tavaravaunuston keskikantavuus oli vuoden 
piiattyossa 19.4 tn. Nousu edelliseen vuoteen ver
rattuna oli 3. 1 %-

Kaupallisen liikenteen osalta jakautui kuor
maus eri tavaralajien kesken seuraavasti: 

Kuormattu 
vaunuja 

Vahcnnys (-) 
vauouja. 

tai lisays ( + ) 
0 
/ 0 

Viontitavara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 008 8 039 2. 1 
Tuontitavara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 833 + 2 215 + 1.7 

Elintarvikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 107 + 1 722 + 6. 5 

Teollistmstuotteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 951 + 13 091 + 9.6 
Lannoitteet ja rebut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 088 + 425 + 0. 7 

Maa- ja kivilajit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 336 + 13 682 +10.8 
Puutavara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 563 +21 069 +10.o 
Muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 540 - 5 084 6.3 

-------------------------------------
Yhteensii 1 185 426 +39 081 + 3.4 

Kappaletavaraa: .......................... 266 058 + 4 093 + 1.5 

Yht. kaupallista tavaraa 1 451 484 + 43 174 + 3.o 



Vaihtotyotunnit vahenivat kertomusvuoden ai
kana 3. 7 % ja jarjestelyjunatunnit 7 . 5 %- Pien
vaibtovalineita oli kortomusvuoden aikana kay
tossa seuraavasti: 

Kisko-Kalle raidetraktoreita 34 liikennepaikalla 
Veto-Jussi 26 
ratakuorma-auto 18 

Pienvaihtoviilineista on ollu.t puutetta, silla 
byodyllisia sijoituspaikkoja olisi ollut enemman 
kuin kaytettavissa on ollut viiJineita. Rautateitse 
lahetetysta puutavarasta kuormattiin VR nostu
reilla n. 45 %eli yhteensa 72 105 vaunukuormaa. 
Kasiteltya tavaraa oli enemman, koska nostu
reilla suoritettiin myos puutavaran purkamista. 
Kayttomaksuja kertyi kertomu.svuoden aikana 
kiinteista nostureista 440 777.31 ja liikkuvista 
mobilnostureista 385 782.12 eli yhteensa 
826 560. o 3. Kiinteita nostureita oli vuoden lo
pussa ybteensa 34 liikennepaikalla ja liikkuvia 
nostureita 19 kpl. 

Pieksamaen jarjestelyratapiha ei viela kerto
musvuoden aikana valmistunut. Tama on tuotta
nut vilkkaina liikenneaikoina haittaa tavaralii
kenteelle, koska Pieksamaki ei ole kyennyt selviy
tymaan siita junamaarasta, joka sille paivittain 
olisi ohjautunut. Tasta on johtunut myos se, etta 
Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa on ajoittain 
esiintynyt vaunupulaa, silla kuormauksia on tay
tynyt rajoittaa. Muuten on tavaraliikenne kerto
musvuoden aikana su.junut hairioitta. 

Kappaletavaraa lahetettiin n. I . s % vahemman 
ja kiitotavaraa n. 4. 2 % ene=an kuin edellisena 
vuonna. Kuormalavojen kaytto on kertomusvuo
den aikana huomattavasti lisaantynyt. Vuoden 
lopussa oli lavoja vuokrattu asiakkaille 217 000 
kpl, koko kaytettavissa olevan maaran ollessa n. 
245 000. Lisaa hankittiin lavoja vain 32 000 kpl, 
mutta vuokrattiin asiakkaille entisten lisaksi 
54 000 kpl. Lavoista on ollut miltei koko kerto
musvuoden ajan huomattavaa puutetta, joka on 
hairinnyt kappaletavara.liikenteen joustavaa su
jumista ja tuottanut hairiota myos lavoja kaytta
ville asiakkaille. 

Hakkilavoja on kertomusvuoden aikana saatu 
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lisaa 2 000 kpl, joten niita oli kaytettavissa vuo
den lopussa 22 000 kpl. Asiakkaille oli vuoden lop· 
puun mennessa vuokrattu hakkilavoja 9 300 kpl. 
Hakkilavoistakin on kertomusvuoden aikana ol
lut puutetta. Bruttotulot lavojen vuokrauksesta 
ovat kertomusvuoden aikana olleet yhteensa 
982 120 mk. 

Kappaletavaran koneellisia kasittelyvalineita 
on vuoclen aikana saatu li.siia 10 trukkia, luku
maara vuoden lopussa 206, ja haarukkavaunuja 
79, lukumaara vuoden lopussa 893. Hakkivaunu
jen ja piensailioiden lukumaara vuoden lopussa 
oli entinen eli 588 kpl. 

I tainen tavarayhdysliikenne 

Suomesta lahetettiin rautateitse N euvosto
li.ittoon ja sen kautta kolmansiin maihin vienti-, 
transito- ym. kuormia kaikk.iaan 40 206 vaunu
arvoa. Vastaava Juku oli edellisena vuonna 32 211, 
joten koko idan vienti=e kasvoi 7 995:118. vau
nuarvolla eli 25 %- Kokonaan uutena vientiar
tikkelina on esiintynyt Rautaruukki Oy:n teh
tailta Raahesta lahetettava harkkorauta, minka 
vienti Neuvostoli.ittoon kasitti vuoden aikana 
kaikkiaan 3 254 vaunuarvoa. 

Vientikuljetukset ns. kolmansiin maihin lisiiiin
tyivat 1 016 vaunuarvolla ollen ne 4 122 vaunu
arvoa. Suurin lisays tapahtui Bulgariaan ( + 441 
v .arvoa) sitten Unkariin (+303), Iraniin (+226) 
ja Romaniaan ( + 79 v.arvoa). 

Kertomusvuoden aikana saapui Suomeen 
tuontitavaraa rautateitse Neuvostoliitosta kaik
kiaan 136 956 vaunuarvoa, vastaavan luvun ol
lessa vuotta aikaisemmin 99 000 vaunuarvoa, jo
ten lisaysta oli. 37 956 vaunuarvoa eli 38 %
Lisays tuonnin puolella oli siis suurempi kuin 
viennin puolella. Tuonnin huomattava kasvu joh
tui lahinna siita, etta paperipuun kuljetukset Suo
mean lisaantyivat kertomusvuoden aikana 35 233 
vaunuarvolla, kasittaen tama tuonti yksiniian 
7 4 323 vaunuarvoa. 

Paivittain luovutettujen ja saapuneiden vau
nujen lukumiiarat, tyhjat mukaan luettuina, oli
vat raja-asemilta saatujen ilmoitusten mukaan 
seuraavat: 

Raja-asema Luovutettu vauuuarvoja Sanpunut vaunuarvoja 

SNTL:n vaunuja SNTL:n vaunuja 

K I T 1 Yht. K IT 1 Yht. 

V ainikkala ....... ... ............... . . 36 808 101 260 138 068 130 501 12 867 143 368 
Niirala . •••...•.•..•.••.. ••• ..••••• 0. 4340 1592 5 932 593 798 1 391 
Imatrankoski .. . . .. . ........... . ...... - 6 048 6 048 5 862 378 6 240 

Yhteensa I 41148 J 108 900 I 15o o48 1 1a6 956 1 14 o43 I 150 999 
K = kuormia, T = tyhjiii 



46 

Keskimaiirin paiviia kohti luovutettiin Neuvos
toliittoon yhteensa kaikkion raja-asemien kautta 
410.25 vaunuarvoa (v. 1964: 309.4 vaunuarvoa) 
ja saapui Suomeen 413.16 vaunuarvoa (v.1964: 
304. s vaunuarvoa). S TL:n vaunujen jiianni:is 
Suomessa 1. l. 1965 oli 1 639 vaunuarvoa ja 31. 
12. 1965 2 590 vaunuarvoa, joten jiiiinni:is kasvoi 
vuoden aikana 951 vaunuarvolla. Kaikista luovu
tetuista vaunuista meni Vainikkalan kautta 92 % 
(edellisenii vuonna 88.6 %), iiralan kautta 3. 9 % 
(v. 1964: 7 %) ja Imatrankosken kautta 4.1 % 
(v. 1964: 4. 4 %l- Kaikista saapuneista vaunuista 
tuli Vainikkalan kautta 94.9 %. Imatrankosken 
kautta 4. 2 % ja Niiralan kautta 0. 9 %-

Neuvostoliiton vaunuja Suomessa oli keski
maiirin 2 299 vaunuarvoa piiiviissa vastaavan 
luvun ollessa edellisena vuonna 1 635. 8 vaunuar
voa. Suurin miiiirii, eli 3 932 vaunuarvoa oli joulu
kuussa ja pienin eli 604 vaunuarvoa oli tammi
kuussa. Saatevaunuja tuli Suomeen kaikkiaan 
2 077 vaunuarvoa (v. 1964: 1 646 v .arvoa), jotka 
melkein kaikki jouduttiin palauttamaan tyhjina 
takaisin Neuvostoliittoon. NTL:n vaunujen kes
kimiiiirii.inen viipymisaika ( = kiertoaika) Suo· 
messa vaihteli eri kuulo;:ausina 5-6.7 vuorokau
teen. 

Itainen tavarayhdysliikenne on kertomusvuo
den aikana sujunut normaalisti ja molempia osa
puolia tyydyttavasti. 

Suomen-Neuvostoliiton tavarayhdysliiken-
teen vastaisen kehityksen kannalta on jo nyt 
kiinnitettava huomiota siihen, ettii kuorma-autot 
pyrkivat paasemiian osallisiksi taman liikenteen 
hoitoon. Tullihallitulffiesta saatujen tietojen mu
kaan ylitti rajan Vaalimaan tulliaseman kautta 
Suomesta Neuvostoliittoon pain 85 kuonna-autoa 
ja painvastaiseen suuntaan 91 kuorma-autoa. 
Tarkempia tilastoja kuljetetuista tavaran tonni
miiiiristii ei ole vielii kiiytettiiviinii. 

Vaikka autokuljetuksot toistaiseksi ovatkin 
niiin pientii luokkaa, on melko varmaa, ettii ne 
tulevat kasvamaan ja kilpailu myi:is tavarayhdys
liikentoon kohdalla tulee vuosi vuodelta kiristy
miiiin, joten asiaan on syytii kiinnittiiii sen vaati
maa huomiota. 

A utoliikenne 

Liikenneosaston autoliikenteen toimintapiiri 
supistui ko)j::onaisuutena katsoen kertomusvuO'a:en 
aikana. 1. 3. 1965 lukien luovutettiin Jokioisten 
Rautatie O~r:lle tavaralinjat Helsinki-Loi~aa ja 
Turku-Forssa. Samoin luovutettiin 1. 7. 1965 
lukien Viipurin Linja-Auto Oy:n hoitoon Mikkelin 

kotiinkuljetustoiminta samoinkuin sieltii kiisin lii
kenni:iidyt Mikkeli-Juva ja Mikkeli-Kangas
niemi tavaralinjat sekii Mikkeli- Loulwlampi ja 
Mikkeli-Miintyharju jakelulinjat. Lisayksinii 
voidaan mainita vain Toijala-Kylmakoski-Jo
kikulma-Urjala henkili:ilinjan avaaminen 1. 9. 
1965 lukien sekii tavaralinjaliikenteen aloittami
nen 11. 1. 1965 lukien Seiniijoki-Jurva ja 15. 2. 
1965 lukien Kokkola-Veteli linjoilla. 

Edellii mainitut muutokset huomioon ottaen 
liikenneosaston omaan autoliikenteeseen sisiiltyi 
toimintavuoden lopussa kaikkiaan 17 henkili:ilin
jaa yhteispituudeltaan 504 km, 16 tavaralinjaa 
1 817 km, 42 jakelulinjaa 2 660 km sekii 53 kotiin
kuljetukselle avattua liikennepaikkaa. Ajokilo
metrejii kertyi henkili:ilinjoilla yhteensa 2. o 5, ko
tiinkuljetuksessa 4. 4 5, jakelulinjoilla 2. 55 ja ta
varalinjoilla 1.1 o eli kaikkiaan 10.1 6 miljoonaa 
kilometriii. Henkili:ilinjaliikenteessii kuljetettiin 
2 259 000 matkustajaa sekiikotiinkuljetus-, jakelu
linja- ja tavaralinjaliikenteessii tavaraa yhteensa 
701 700 tonnia. Edelliseen vuoteen verrattuna ko
konaisajokilometrimiiara viiheni l. 4 6 %, matkus
tajamaiirii kasvoi 4. 3 4 % seka kuljetettu tavara
miiara lisiiiintyi 0. 6 o %· 

Kertomusvuoden aikana saatiin 2 uutta hen
kili:iautoa ja 14 kuorma-autoa. Vastaavana aikana 
poistettiin 4 henkili:i- ja 20 kuorma-autoa sekii 
1 linja-auto. Liikenneosaston autokantaan sisal
tyi taten toimintavuoden lopussa kaikkiaan 25 
henkili:i-, 35 linja- ja 473 kuorma-autoa seka 43 
peravaunua ja 113 vaihtokoria ja -lavaa. Lisiiksi 
autoliikenteeseen liittyvii.an huolto- ja korjaus
toimintaan on luettava kuuluvaksi 195 trukkia, 
107 traktoria ja laiturivaunua, 37 raidetraktoria. 
26 pienoisveturia, 20 vaihtotyi:irata-autoa, 18 puo
minosturia ja 34 pukkinosturia. 

Tavaran puuttuminen ja vahingoittuminen 

Kuljetettavana tai sailytettavanii olevan tava
ran puuttumisilmoituksia saapui tiedustelujaos
toon toimintavuoden aikana 4 239 kpl vastaavan 
luvun oltua edellisena vuonna 3 946 kpl, joten 
lisays oli 293 kpl eli 7. 4 %. Ilmoitetuista puuttu
misista selvitettiin 64.9 % (v. 1964 69.8 %). 

Kuljetettavan tavaran vahingoittumisista saa
pui tiedustelujaostoon 19 499 ilmoitusta (v. 1964 
18 671 kpl). Suurimmissa vaurioissa vahingoittu
neista lahetyksista on maksettu korvausta 
59 994.8 6 mk. Toimintavuoden aikana pidettiin 
Helsingissa 7 huutokauppaa, joissa myytiin rau
tatien haltuun jii.anytta perimiiti:inta tai 1iikatava
raa. Myyntieria oli yhteensa 2 159 kpl. 



Lii.hetysten katoamisesta, vahingoittumisesta, 
viivastymisesta yms. suoritetut korvaukset ja
kaantuivat seuraavasti: katoamiset, anastukset 
mukaan luettuna 10.5 % , vientipaperilahetysten 
kastumiset 29. 4 %, vahingoittwniset 44. 5 % ja 
junavauriot 15.6 % - Maksettujen korvausten ko-
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konaismaiira oli 394 610.59 mk, mutta kun siita 
vahennetaan perimattoman ja liikatavaran seka 
vahingoittuneen tavaran myynnista saatu tulo 
119425.50 mk, ji:iii. loppusummaksi 275185.09 
mk. Edellisen vuoden kokonaismii.ii.rii. oli 
492 723.34mkjavastaavaji:iannos 351 129.29mk. 

VII. TARIFFIT 

Henkiloliikenteen osalta ei yleisiii. tariffimuu-
' toksia tapahtunut. Tariffisii.i:innon 15 §:n 10 lm:ssii. 

mainitut junamyyjille myytii.vistii. aluelipuista 
myi:innetty alennus suurennettiin l. 6. 1965lukien 
50 %:ksi. Matkailu-, perhe- ja seuruelippujen kel
poisuusaika, joka aikaisemmin oli yksi kuukausi, 
muutettiin l. l. 1965 lukien kahdeksi kuukau
deksi. 65-kortin perusteella myytavii.t matkaliput 
kelpuutettiin l. 6. 1965 lukien olemaan voimassa 
myi:is kesi:iaikana. 

Tavaraliikenteen osalt_a m!!_!ltettiin tariffisi:ian
non 38 :n 14 lm:ssii. mainitut vaunuryhmi:ialen
nust~n myi:intii.misperusteet l. 5. 1965 lukien seu
raaviksi: 

»Kun sama lahettiijii. on kuormannut yhtenii. 
vaunuryhmiinii samalla kertaa lii.hetettiiviiksi sa
malta liikennepaikalta samalle miiiirii.liikennepai
kalle viihintaiin 10 akselin suuruisen vaunumii.ii
rii.n tai viihintaii.n 70 000 kiloa tavaraa, lasketaan 
rahti sen hinnoitusluvun mukaan, mikii. saadaan, 
kun muuten kaytettii.viistii hinnoitusluvusta vii
hennetaii.n luku l. Mikii.li nii.in kuormattu vaunu
ryhmii kii.sittii.ii. vii.hintiiiin 50 akselia tai tavaran 
paino vii.hintii.iin 350 000 kiloa, vii.hennetiian muu
ten kii.ytettaviistii hinnoitusluvusta Juku 2. Nama 
alennukset myonnetiiii.n aina todella kuormattu
jen eika tilattujen vaunujen peru teella>>. Paikal
lisliiltenteessii kannettavat maksut muutettiin l. 
10. 1965 lukien seuraaviksi: >>Paikallisliikenteessii 
suoritettavista kuljetuksista lasketaan kuljetus
maksu kuljetusmatkan pituuden ja luokan 10 
mukaan. Maksu lasketaan vaunun kantavuuden, 
kuitenkin aile 20 000 kilon kantoista 2-akselista 
vaunua kaytettii.essa enintii.an 15 000 kilon, va
hintiian 20 000 kilon kantoista 2-akselista vaunua 
kaytettii.essa 20 000 kilon, alle 45 000 kilon kan
toista 4-akselista vaunua kaytettii.essa enintiiii.n 
30 000 kilon ja vahintiian 45 000 kilon kantoista 
4-akselista vaunua kiiytettii.essii 45 000 kilon mu
kaan. Katettua vaunua kii.ytAttaessii. lisataii.n 
muuten kiiytettii.vaii.n hinnoituslukuun luku 5>>. 

Koivupaperipuut ja koivutukit seka kuorimat
tomat havupaperipuut muutettiin 20. 12 . 1965 
lukien kuulumaan va.unukuormaluokkaan 10. 

Kotimainen henkili:iliikenne 

Vuoden henkilOliikennetuloutus oli 85,538,552,50 
markkaa. Vii.hennysta edelliseen vuoteen verrat
tuna oli 991 343.47 markkaa. 

Tii.sta maarii.stii oli varsinaisten matkalippujen 
osuus 77 935 143 mk ja muiden henkili:iliikenne
tulojen (makuupaikka-, istumapaikka- ja pika
junan lisaliput, matkatavara- ja sailytysmaksut 
ym.) osuus 7 603 408 mk. 

Varsinaiseen matkailuun liittyvien matkalip
pujen myyntiluvuista mainittakoon, etta rengas
lippujen myynti, joita oli 16 erilaista rengasmat
kaa, nousi kertomusvuonna 134 020. 9 7 markkaan. 
Viihennys edelliseen vuoteen verrattuna oli 
79 970. 91 markkaa. Matkailulippujen myynti oli 
633 690.29 mk, (vahennys 96 190.7 5 mk), seurue
lippujen myynti oli 745 090.4 7 mk, (viihennys 
56 789.98 mk), perhelippujen myynti oli 
940 665. s 7 mk, (viibennys 68 4 76. 3 7 mk), Ulk.o
maisten lippujen myynti oli 5 853 260. o 1 mk, 
(lisays 109 281.79 mk), makuupaikkojen myynti 
oli 2 952 387.7 9 mk (vabennys 94 602. s 2 mk), 
istumapaikkalippujen myynti oli 2 339 350. B 9 mk, 
(lisays 364 233.7 s mk). 

Rautatiemainonta 

Kertomusvuonna oli mainosmii.iirarahan suu
ruus mk 535 000, josta oli varattu viralliseen il
moitteluun mk 148 000 ja muuhun mainontaan 
mk 378 000. 

Nayttelyt 

Kertomusvuonna jarjestettiin kaksi niiyttelyii.. 
Suomen Suurmessuilla syyskuussa oli VR:lla ul
koalue, missii. esiteltiin uusin tavaravaunu ja au-
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tokuljetusvaunu seka ulkoalueen paviljongissa la
vataakkoja ja kuljetusaikoja . Lisaksi oli esilla 
juuri messuille valmistunut Dm 8-kiitojunan 
hieno pienoismalli. A-hallissa oli matkatoimisto 
tavalliseen tapaan.- Toinen vuoden nayttelyista 
oli Tanskan valtiomautateiden (DSB) liikenne
niiyttely, joka oli avoinna 29. 4- 16 . 5 Helsingin 
aseman paahallissa. Se oli DSB:n suunnittelema 
ja mainosjaosto osallistui lahinna teknillista apua 
antamalla pystytysvaiheeseen ja ilmoitteluun 
seka muun mainonnan suunnitteluun ja toteutta
miseen. Nayttely saavutti hyvan yleisomenestyk
sen. 

Painotuotteet 

Mainosaiheiden vahyys heijastui tahankin toi
mintaan, silla julisteet ja esittelyvihkoset painet
tiin entiseen tapaan, joskin varikuvien osuutta 
kuvitul,sessa lisattiin. Taskuaikataulu ja tasku
kokoiset kiito- ja rahtikappaletavara-aikataulut 
painettiin ja niiden ky ynta kasvoi. Esim. Oy 
UPO Ab tilasi meilta 1 500 ];;pi kumpaakin aika
taulua. 

Film it 

JA NYT - MUKAVAA MATKAA-elolmva 
valmistui. Se oli luonteeltaan info1·matiivinen ker
toen Dm 8-kiitojunan rakentamisesta, linjaradio
ja linjasuojastussysteemei ta soka asemien muo
donmuutoksesta. Elokuva saavutti erinomaisen 
menestyksen. - Mainospala oli suunnenestyksen 
saaneen •>My Fair Lady>> -elokuvan mukana. 

Televiaio 

Myos televisio oli mainossuunnitelmissa mu
kana. VR esitti yhteensa 15 kertaa (7 + 8) 45 sek. 
mittaisen mainospalan 10 . 2- 2. 4 valisena 
aikana. 

Ilmoittelu 

Ilmoituksissa k iinnitettiin paahuomio uuteen 
kalustoon niin henkilO- kuin tavaraliikennemai
nonnassakin. Vaikkakin suuri yleiso ei ehka riit
tava sa maarin - mainonnasta huolimatta -
tunne uusinta kalustoamme, on maaratynlainen 
hyvien mainosapellien puute tunttmut myos il
moittelussa. 

Rautatien Paiva 

Jarjestyksessa toinen •>Rautatien Paiva•> vietet
tiin Turussa 23. 5, missa jarjestettiin kalusto
nayttely Turun aseman ratapihalla, konepajan ja. 

varaston esittely yleisolle avoimien ovien mer
keissa, soka paajuhla ja harrastetoiden nayttely 
Turun Konserttitalos a. 

Kansainvalinen tavara- ja hen
kiloliikenne 

Vuoden alussa tulivat voimaan Kansainvalisten 
yleissopimusten CIM ja CIV uusitut laitoksot. 

amalia uusittiin niihin liittyvat ohjesaannot: 
CIM:n soveltamismaaraykset PIM (ensi ken·an 

kaannetty ja painatettu suomeksi v. 1965) 
Yhteiset toimitusohjeet henkiloliikennetta var

ten PIV 
Yhtenainen ohjesaantO kiitotavaran kulje

tusta varten (TIEx) toimitusohjeineen (PIEx) 
Takaisinmaksuja, vahingonkorvauksia ym. kos

kevat sopimukset AIM (tavaraliikennetta varten) 
ja AIV (henlciloliikennetta varten) 

a) T a v a r a l i i k e n n e 

Lantinen tavarayhdyaliikenne 

Pohjoismaiseen tavaratariffiin on painatettu 6 
lisalehtea. Muutokset ko kivat 1) rautatiepaket
tien kuljetusmaksuja, 2) autojen rahditusmaa
rayksia VR:n osuudella, 3) yleista tariffikorotusta 
Tanskan rautateilla ja kappaletavararahdin muu
tol,sia Ruotsin rautateilla, 4) VR:n tullivalitys
pallddoiden uusimista, 5) yhtenaistariffin a iheut
tamia muutoksia, 6) liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia ja 7) tavaran luokitusmuutoksia, eri
koisesti Tanskan rautateilla, jossa neljan vaunu
kuormaluokan asemasta otettiin kaytantoon 2 
luokkaa. 

Kanaainvalinen tavaraliikenne Lantinen-iulkai
auun tehtiin aeumavat lisaykset. 

•>Yleissopimuksen CIM soveltami maarii.ykset 
(PIM)•> 

»Erikoissopimukset», joka sisaltaa mm. miia 
rii.ykset kaytettavista raja-asemista, ennakko 
maksumerkintojen, jiilldvaatimusten ja etuantien 
kayttomahdollisuudet liil;:enteessa eri maiden 
kanssa. 

»Tilitysmii.arii.ykset•> eli maaraykset tilien laa
dinnasta liil<:ennepaikoilla. 

I tainen tavarayhdyaliikenne 

Rautatierajasekakomitean kokouksessa Helsin
gissa lokakuussa 1965 sovHtiin SNT-Liiton rauta
teiden edustajien kanssa mm.: 



1. Sailiokuljetusten lisaamista ta.rkoittavi ·ta 
muutoksista sopimuksiin, 

2. Liikenteen la.a.jentamisesta Imatra.nkosken 
raja-a.seman kautta., 

3. Jaahdytys,raunujen jaahdyttamisesta ja. 
siita kannettavista. maksuista., 

4. Kuormausmaarii.yksiin tehtavista muutok 
sista, 

5. Kuljetuskirjan tayttamisesta lahettajan toi. 
mesta seka 

6. Lisayksista vaarallisten aineiden kuljetuksia 
koskeviin mii.arayksiin. 

b) Kansa.invalinen henkilolii-
kenne 

Tariffi- ja. lippujarjestelmii.ssa on tapahtunut 
eraita pienehkoja muutoksia (liikenne Isobritan
niaan I. 4. 1965 a.lkaen uuden kansainvalisen 
lippu- ja tilitysjarjestelman pohjalle; erityinen 
kv. lepopaikkojen tila.us- ja pa.ikkakortti otettu 
kaytantoon; matkatava.ran tulli-ilmoituslomake 
uusittu ym.). 

Matkusta.jamaarissa nayttaa tapahtuneen edel
leen pienta nousua. Helsingin ja Moskova.n valista 
matkustusmukavuutta parannettiin marras
kuussa asettamalla kulkuun ns . pehmustettu SV
makuuvaunu, jonka kulkuaikaa. pidennettiin tois
taiseksi Leningra.cUssa 9-10. 12. 65 pidetyssa 
neuvottelukokouksessa.. 

Kuljetusmaksujen ja. tilitysten 
tarkastus 

Tarkastustoimisto on kertomusvuonna vahvis
tettujen ohjeiden mukaan tarka.stanut 'b."'Uljetus
ym. maksujen maksuunpanon ja tilityksen koti
maisessa henkilo- ja. ta.va.raliikenteessa niin myos 
yhdysliikenteessii.. Edelleen on tilien ja laskutus
ten perusteella todettu ja tarkastettu yhdysliiken
teessa olevien kotimaisten liikennelaitosten tulo
osuudet. 

HenkilOliikenteen osalta. on tarkastus aiheutta.-
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nut 352 hyvityslas'b.-u.a ra.ha-arvolta.an 10 230.9 s 
mk, 47 takaisinmaksumaaraysta raha-arvoltaan 
805. a 5 mk ja 1 995 veloituslaskua yhteismaaral
taan 31 787. n mk. Tavaraliikenteessa on annettu 
72 hyvityslaskua arvoltaan yhteensa 1 439. 1 o mk 
ja. 6 257 takaisinmaksumaiiraysta yhteismiiaral
taan 351 143.60 mk. Veloituslaskuja on tava.ra
liikenteessa kirjoitettu 8 774 kpl yhteiselta ra.ha
arvolta.an 34 7 765.2 t Ink. Lisiiksi on 1 350 Hihete
paatoksella velottu 23 401. o o mk. Tilioikaisuna 
on virheellisyys korjattu 425 ta.pauksessa. Matka
tarkkaajat ovat suorittaneet liikennepa.ikoilla ja 
matkatoimistoissa 1 299 kasaan- ja lippuvaraston 
tarkastusta. Tarkastustoiminnan yhteydessa on 
tehty 169 muistutusta, joiden johdosta on ~yh
dytty erilaisiin toimenpiteisiin. 

Rautatietilasto 

Julkaisun •Rautatietilasto vuodelta 1963; 
vuosijulkaisu ( . V, T . XX)* ilmestyi toukoku.ussa 
1965. Kertomusvuoden aikana laadittiin julkai
sun »Rautatietilasto vuodelta 1964; vuosijulkaisu 
.(S . V . T . XX)» kasikirjoitus. Julkaisu »Yaltion
ra.uta.tiet; kuuka.usitilasto& ilmestyi a.ja.lta. elokqu 
1964-heiniikuu 1965. 

Kertomusvuoden aika.na va.lmistuivat seuraa
raava.t perustila.stot: vuoden 1964 ta.varaliikenne
tilasto kesii.kuu.ssa 1965, vuoden 1964 henkilolli
kennetilasto toukokuussa. 1965 ja vuoden 1964 
juna.liikennetilasto huhtikuussa 1965. Valitto
miisti edellamainittujen perustilastojen valm.is
tuttua ryhdyttiin laa.timaan vuoden 1965 perus
tilastoja. 

Ta.riffipolitiika.n ta.rpeita. varten laa.dittiin vuo
den 1964 vaunukuormaliikenteessa ta.va.ralajitta.i
nen ja valimatka.ryhmittii.inen tilasto, joka. kirjoi
tettiin kortiston muotoon. 

Ka.nsaivii.lista Rautatieliittoa (Union lntl;lrna
tionale des Chemins de fer) varten l~dittiin 

vuoden 1964 vuositilasto, 4 neljii.nnesvuositilas
toa ja erikoistilasto. Lisaksi laadittiin erillisia 
kansainvalisia tilastoja ja selvityksia. 

VIII. HENKILOKUNTA 

Sosiaalitoiminta 

Ra.utatielaitoksen sosiaalitoiminta on kerto
musvuonna jatkunut tyonantajan nykyaikaisena 
sosiaalitoimintana. Sosiaalijaosto ja muut keskus
ja linjahallinnon viranomaiset ovat valvoneet ja 
ohjanneet soRiaaliseen turvallisuuteen, omatoimi-

7 I OR67 - 66 

suuden kannustamiseen ja henkilOkunnan viihty
vyyteen tahtaavaa monipuolista toiminta.a, mika 
on suurelta osalta lakisaateista. 

Virkapukutilaukset on hoidettu Va.ltion Puku
tehtaan, Hameenlinnassa, ja Rantalan Lakkiteh
taan, Seinajoella, kan sa. Valtion Pukutehtaalta 
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toimitettiin virkapukuja yhteensa 1 200 kpl ja 
Rantalan Lakkitehtaalta virkalakkeja yhteensa 
1 463 kpl. Valtioneuvoston asettama virkapuku
avustuskomitea sai mietintonsa valmiiksi kerto
musvuoden alkupuolella. Komitea on asiaa sel
vittaessaan paatynyt tulokseen, etta sellainen 
virkapukuavustusmuoto, minka mukaisesti vir
kamiehille suoritetaan avustuksena hanen virka
pukineita hankkiessaan maaratty osa virkapuki
neiden hankintahinnoista, olisi meidan olois
samme tarkoituk&enmukainen ja johtaisi parhai
ten tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen tulok
seen. Tata koko valtionhallintoa koskevaa ase
tusta virkapukuavustuksista ei ole kuitenkaan 
viela annettu. Sen tahden rautatiehallituskin on 
pidattaytynyt suuremmista muutoksista voi
massa oleviin virkapukumaarayksiin. Virkapuku
jen kuosia on uudistettu vahaisessa maarin ja 
kaytantoon on otettu ns. rautatien sininen virka
pukimien yleisvari. 

Kertomusvuoden aikana on edelleen hankittu 
uutta 1najoituskalustoa. Valtion tOiden huoltotoi
mikunta, jossa valtion suurimmat tyovirastot 
ovat edustettuina, on pyrkinyt kehittamaan ma
joituskaluston asumismukavuutta, viihtyisyytta 
ja tarkoituksenmukaisuutta. Nestekaasu, mika 
on nykyisten tyyppien paaasiallisin lammonlahde, 
on kallista ja vaarallistakin, mikali ei aina muis
teta noudattaa annettuja ohjeita ja maarayksia. 
Pyrkimyksena onkin siirtya yleisesti oljylammi
tykseen. Majoituskaluston suuren puutteen 
vuoksi on rataosaston toimesta suunniteltu asun· 
tovaunuja, joiden valmistuminen siirtyi seuraa· 
van vuoden puolelle. Perhemajoituksen osalta 
pyritaan siirtymaan yha enemman viipaleraken
teisiin asuntoihin. Vuoden aikana tilattiin jalleen 
uusia, 3-viipaleen perheasuntoja tyonjohdon 
asunnoiksi. Ne on suunniteltu huonejarjestelyl
taan perhekayttoa varten ja sisustettu sitten ao. 
rautatierakennuksen toimesta asunnoiksi. 

Tyomaaruokaloiden kanssa tehdyt sopimukset 
on pyritty yhdenmukaistamaan. Ybteismajoituk
sen muonitus on edelleen ollut Valtion Ravitse
miskeskuksen hoidossa. Ruokaloiden kannatta
vuus on ollut huononpuoleinen, silla useita pienia 
kannattamattomia ruokaloita on ollut pakko pi
taB. kaynnissa. 

Rautatiehenk:ilokunnan omatoiminen asunto
tuotanto jatkuu vireana. Kertomusvuoden talou
delliselle toiminnalle on ominaista entisestaan vai
keutunut luotonsaanti. Erityisesti tama lyo lei
mansa rakennustoimintaan, rnista johtuen uusien 
kerros- fa rivitaloyritysten liikkeelle lahteminen on 

vaikeutunut. Useat kerros- ja rivitaloyritykset 
jaivat yha odottamaan rahoitusvaikeuksien takia. 

Kertomusvuonna valmistuneet seitseman taloa 
sijaitsevat Hangossa, Kajaanissa, Imatralla, Hel
singin Puotinharjussa ja Helsingin maalaiskun
nassa. Naiden talojen kokonaistilavuus on 
58 715m3 ja asuntoja on yhteensa 205. Helsingin 
Puotinharjuun noussut Asunto Oy Arhopuisto on 
yhteinen puolustuslaitoksen, Helsingin Puhelin
yhdistyksen ja valtionrautateiden hek:ilokunnan 
kesken. Asunnot jakautuivat siten, etta kunkin 
laitoksen henki!Okunta sai em. yhtiosta 30 asun
toa. Helsingin maalaiskunnassa oleva Asunto Oy 
Rautaluhti edustaa kerrostalopuolella uutta ra
kennustyylia, missa esikuvana on pidetty vanhan
ajan luhtiaittaa. Tata kehittamalla on kerrostalon 
asuntojen sisaantulo jarjestetty luhdista, jolloin 
porraskaytavien pois jattamisella on saatu enem
man hyotynelioita ja yhtio siten taloudellisesti 
kannattavammaksi. 

Omakotirakennustoimintaa varten valtionrauta
tiet ei saanut maararahaa uusien alueiden hankki
miseen. Vaikeata tonttipulaa on pystytty jonkin 
verran helpottamaan rautatielaisten osalta aikai
semmin hankituilla tonteilla, joita on annettu 
vuokralle. Vuokrauksia oli tehty kertomusvuo'nna 
kaksi kappaletta, toinen J okelassa ja toinen Tor
niossa. Sosiaalijaosto on antanut rakentamisasi
oissa neuvoja ja piirustuksia. Piirustuksista lahe
tettiin v. 1965 kaiken kaikkiaan 350 paapiirus
tusta ja 830 tyopiirustusta eli yhteensa 1 180 kpl 
ja muutettuna piirustuslehtiluvuksi 2 882 kpl. 
Kesamokin rakentajille lahetettiin yhteensa 32 
sarjaa eli 201 piirustuslehtea. Naiden lisaksi jaet
tiin rakentajille opaskirjasta >>Rakentaisinko oma
kotitalom. 

Vuosina 1950-1958 oli saatu omakoti- ja asun
tolainoja, joiden kayttoa on jatkuvasti valvottu 
ao. pankkien kanssa. Joitakin lainansaajia on 
siirtynyt kertomusvuonna pois rautateiden pal
veluksesta, joten lainoja on jouduttu irtisano
maan. Samoin on menetelty, jos lainoitettu kohde 
on myyty muulle kuin rautatielaisille. Lainoja 
hoitaville pankeille maksettiin hoitopalkkioita yh
teensa 4 337. 01 rok. 

Kertomusvuoden aikana on henkilokunnan so
siaalitiloihin saatu parannuksia useille paikkakun
nille eri puolilla rataverkkoa. Uusia rakennuksia
kin on valmistunut muutamia ja vanhojen raken
nuksien peruskorjauksia on suoritettu useita. Val
mistuneista kohteista mainittakoon Lahden, 
Tampereen ja Toijalan automiesten sosiaali- ja 
tyotilat, Hyvinkaan ja Vammalan liikenneosaston 
sosiaalitilat, Haapamaen, Kamin, Inkeroisten, 



Tuomiojan ja Ruukin rataosaston sosiaali- ja tyi:i
tilat seka Helsingissii. vaunumiesten ja siivoojien 
huoltorakennus. Huomattavia parannuksia on 
saatu aikaan kertomusvuoden aikana myi:iskin 
keskittamallii. eri osastojen henkili:ikuntia samaan 
paikkakunnalla jo valmiina olleeseen rakennuk
seen. L isaksi on lukuisa joukko pienempiii. muu
tos- ja kunnostamisti:iitii. suoritettu sosiaali- ja 
tyi:itiloihin eri puolilla rataverkkoa. 

Rautatiehallituksen 17. 3. 1965 asettama toimi-
1 kunta, jonka tehtii.vii.nii. on kiisitellii. kysymyksiii., 

jotka aiheutuvat tyi:iturvallisuuslain soveltami
sesta valtionrautateillii., on jatkuvasti tehnyt esi
tyksiii. sosiaalitiloissa esiintyvien puutteiden kor-

1 jaamiseksi. Kertomusvuonna kii.ytettiin tyi:i-, so
siaali- ja asuntorakennusten rakentamiseen ja pe
ruskorjauksiin siirtomiiararahoja 317 000 mk, 
kunnossapito- ja vuosikorjausmaii.r ii.rahoja 

1965 

Tapaturrnien 

Iuku I tiheys 

Rautatiehallitus • • •••••••••••• • • • • 0 • •• 19 -
Rataosasto .............. .. ........... 959 120 
Koneosasto •• ••• • •• 0 • •••••••••••••• • 0 465 68 
Konepajat, sahkiialueet ja tyii1."U.llnat .. 653 152 
Varasto-osasto, popu ja tuot. laitokset 56 81 
Liikenneosasto ..... . .... . .. . .. . ...... 1 038 64 
Rautatierakennusosasto ..... . ..... .. .. . 206 125 
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425 000 mk, tyi:illisyysvaroja n . 80 000 mk, em. 
toimikunnan esittamii., rautatiehallituksen myi:in
tamii. ylimii.ii.rii.inen maiiriiraha 350 000 mk. Nii.ista 
summista koostui yhteensa n. I. 2 milj.mk. 

Saatujen ennakkotietojen mukaan on tapatur
mien luku edelleen laskenut edellisen vuoden vas
taavista luvuista. Vahennys talla kerralla oli noin 
3.7 % ja esim. vuoden 1962 vastaaviin lukuihin 
nahden 16 %- Kuolemaan johtaneita tapaturmia 
sattui kolmetoista, joista 4 sattui tyi:imatkalla 
seka kaksi junaonnettomuudessa komennusmat
kan yhteydessii., ratatyi:issa tai resiinan jaadessa 
junan alle 5 tapausta, I vaihde- ja 1 rajaytys
ti:iissa. Alia olevaan tilastoon on koottu ennakko
tietojen perusteella saadut tiedot tyotapatur
mista, jotka ovat aiheuttaneet vahintaan neljan 
tyopii.ivan menetyksen. 

1964 1963 

I Kuoll. Tapaturmien I Kuoll. Tapaturmien I kuoa luh-u I luku I 
luku 

luku tiheys luku t iheys 

1 11 - - 16 - -
7 987 122 6 1 028 122 8 
1 481 70 2 522 76 -

- 669 150 - 641 143 -
- 100 131 - 100 121 -

4 1082 85 2 1129 88 4 
- 196 118 - 183 149 4 

Kaikkiaan I 3 396 I 96 1 13 I 3 527 I 1oo I 10 I 3 s19 I 1o4 I 1s 

Kertomusvuoden tapaturmien kokonaisluvusta 
3 396 tuli toimenhaltifoiden osalle I 329 ja tyi:inte
kijoille 2 067. 

Liikennepiirien jii.rjestamillii. asema- ja juna
mieskursseilla on edelleen esitetty sosiaalijaoston 
toimesta tyoturvallisuuteen liittyviii yleisia ja am
matillisia asioita, joita on selvennetty elokuva
esitysten avulla. Samoin on eraillii rautatieopis
tossa jarjestetyilla kursseilla luennoitu tyi:iturval
lisuusasioita. Ulkopuolisesta opetustoiminnasta 
mainittakoon myos rautatielaisjii.rjestojen jarjes
tamat opin topaivii.t tyoturvallisuusaiheisine 
luento- ja keskustelutilaisuuksineen. 

Sosiaalijaoston toimesta jarjestettiin myiis rata
ja rautatierakennusosastojen rakennusmestareille 
ja koneteknikoille eri puolilla rataverkkoa yh
teensa 13 kolmepii.ivaiset tyoturvallisuuskurssit, 
joilla luennoitiin seuraavista aiheista: tyoturvalli
suuslaki ja teknilliset turvallisuusohjeet, raken-

nusalan turvallisuusmii.iiraykset, rajaytystyot, 
tyoturvallisuustoimikuntien jasenten tehtavat, 
suojeluteknilliset tarkastukset, paloturvallisuus, 
nestekaasun kaytto lii.mmittamisessa jne. Kurs
sien viimeisen ii piiiviinii. suoritettiin harjoitus
luontoinen tarkastus jollekin suurehkolle tyopai
kalle. Kursseille osallistui kaikkiaan 339 raken
nusmestaria ja koneteknikkoa. 

Useimmat rautateiden 45:sta tyoturvallisuus
toimikunnasta ovat pitii.neet kokouksiaan saan
nollisesti seka suorittaneet tarkastustilaisuuksia 
tyopaikoilla. Toimikuntien tah olta tulleet aloit
teet ja esitykset on suurelta osaltaan saatu toteu
tetuksi. Monet tyoturvallisuustoimikunnat ovat 
kiinnittaneet huomiota tavaravaunuissa es:inty
viin epakohtiin. Naiden korjaamisesta on m u .ro

teltu rautatiehallituksen liikennetoimiston 
kanssa. Taman esitykse ta jarjestettiinkin kerto
musvuoden kesii.lla tavaravaunujen kunnostamis-
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ja puhdistusviikko. Tana aikana kunnostettiin 
koko rataverkon alueella kaikkiaan 17 557 tavara
vaunua, joista 1/3 oli katettuja 2/3 avovaunuja. 
Tarkastetuista vaunuista vaati noin 90 % joko 
puhdistamista tai kunnostamista, mika osoitti toi
menpiteen tarpeellisuuden. Saatujen tietojen pe
rusteella tullaan vastaisuudessakin jarjestamiiiin 
tallaisia kampanjan luonteisia viikkoja, joilla tu
lee olemaan huomattava merkitys myos tyotur
vallisuuden kannalta. 

Rautateiden kansainvalisen liiton (U.I.C) 6. 
komissionin tyoturvallisuusasioita kasitteleva 
tyovaliokunta on pitamissaan kokouksissa suun
nitellut vuonna 1966 toimeenpantavaa kansain
valista tyo'turvallisuuskampanjaa seka kasitellyt 
=· tapaturmatilaston uudistamiseen ja tapa
turmakustannusten selvittamiseen liittyvia kysy
myksia. Tata lahestyvaa 2-viikkoistyoturvalli
suuskampanjaa varten on valmistunut tyotur
vallisuusaiheinen elokuva, johon on sisallytetty 
aibeeseen llittyvia kobtauksia eri ji:isenmaista. 

Rauta.tien piiivii, jonka ybteydessa tehdaiin suu
relle yleisolle uudistuvaa rautatielaitosta, sen mer
kitysta ja pyrkimyksia seka sen eri palvelumuo
toja tunnetuksi, toimeenpantiin kertomusvuonna 
teisen. kerran ja jarjestettiin Turussa toukokuun 
16 pi:iivana osittain maakunnallisissa merkeissa. 
Paivan ohjelmaan sisaltyi erilaisia tilaisuuksia ja 
esittelyja, jotka oli tarkoitettu ybtii. hyvin suu
relle yleisolle ja rautateiden asiakkaille kuin rau-

tatielaisille, heidan perheenjasenilleen ja eli:ik
keelli:i oleville rautatielii.isillekin. Turussa oli ase
man viereisilla raiteilla uusi=an henkilo- ja ta
varaliikenteen kaluston seka radan rake~tami
sessa ja kunnossapidossa kaytettavien koneiden 
ja laitteiden nayttely. •>Avoimien ovien>> pi:iivan 
merkeissa annettiin tilaisuus tutustua Turun ko
nepajaan ja varastopiirin rakennuksiin ja ' laitte.i
siin seka vanhoihin vetureihin. 

Sosiaalijaosto on edelleen tyojarjestyksensa 
mukaisesti ohjaavassa ja valvovassa mielessi:i PYI'· 
kinyt luomaan edellytyksia rautatieUListen lii
kuntatoiminnalle. Varsinaisena toimeenpai).evana 
portaana ovat olleet rautatiehallituksen nimeama 
VR:n Urheilutoimikunta sekii. VRU:n U :{>iiriii., 
47 aluetoimikuntaa ja 16 eri urbeilum'uotojen 
jaostoa. Edustusurheilua rautatielaitokse~ puit
teissa ovat edustaneet VR:n mestaruuskilpailut 
15 eri urheilumuodossa, joissa on ollut osanottajia 
yhteensii. 1 138. 

Retkeilykeskukset Vuokatissa ja Pyhatuntu
rilla- sekii Hiekkaniemen lomakylassa ovat olleet 
vilkkaassa kaytossa. Kayttovuorokausia kertyi 
Vuokatissa 12 748, Hiekkaniemessa 4 808 ja Py
hatunturilla 4 577. Pohjoismaisessa lomakylii.ssa 
Riva de Solessa Italiassa, vietti lomastaan-Viikon 
tai kaksi sosiaalijaoston kautta varaamallaan lo
mapaikalla yhteensa 95 rautatielaistii. perheenji:i
senineen. 

Henkilokunta . Kunkin osaston henkilokunnan keskimaarii.inen suuruus ja edellisen vuoden vastaavat 
luvut ilmenevat allaolevasta taulusta: 

Osasto 

Keskushallintol) 0. 0 ••••• 0. 0 . 0 0 • ••••••• 

Linjahallinto1) ........................ 

Siita 

Talousosasto ......................... 
Rataosasto ........... . ............ . .. 
Koneosasto ••••••••••••• 0 •• •••••••••• 

V arasto-osasto ........... . ............ 
Liikenneosasto .. .. ..... . .. . .......... 
Yhteensa keskus- ja linjahallinto1) ... . . 

Rautatierakennusosasto2) .............. . 
Kaikkiaan 

') llman rau~a.tiernkennusosa.stoa. 
') Xesklfs- ja Hnjalla.llinto 

Vakinainen 
henkilOkun ta. 

1964 I 1965 

515 515 
14 084 13 996 

63 63 
1183 1175 
4 451 4455 

160 160 
8 227 8143 

14 599!14 511 I 
38 39 

14 637 1 14 55o 1 

Ylimiiii.rainen ja Tyosuhteessa Yhteensa 
tila.pliinen oleva. 
henkilokunta. henkilokun ta. 

1964 I 
181 

6 042 

98 
91 

1897 
117 

3 839 

6 223 1 
119 

6 342 1 

1965 1964 I 1965 1964 I 
182 130 139 826 

5 740 12 757 12 518 32 883 

95 54 68 215 
103 6 752 6 747 8 026 

1772 4 937 4 777 11285 
114 473 412 750 

3 656 541 514 12 607 

5 922,12 887,12 657133 7091 
131 1 549 1 643 1 706 

6 o53 l 14 436 1 14 3oo I 35 4151 

' 

1965 

' 

836 
32 254 

226 
8 025 

1100-1 
686 

12 313 

33 090 

1813 

34 903 
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IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET 

Alla.oleva taulu osoittaa liikenneonnettomuuksien lukumaaran seka niissa tapaturmaisesti kuolleiden 
ja loukkaantuneiden henkilOiden luvun kertomusvuonna ja sitii edellisenii. vuonna: 

Vnosl Liikenne- YhteentOr- Yliaiot Raiteilta- Muusta 
onnetto- maykset ja 

I muualla 
Sllistumlset syystii 

1964 
1965 

m11uksien 
illkll 

309 
344 

pliiU!eajot 

19 
22 

tasoyll-
kaytavllla 

150 
174 

62 
64 

26 
38 

52 
46 

X . TALOUDELLINEN TILA 

Valtionrautateiden paaoma-arvo 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen pii.aoma-arvo oli kirjanpi-
don muka.an vuoden 1964 lopussa. .... . ............ .. .. . 

Tahan on vuonna 1965 tullut lisaa: 

Uudisrakennusten arvo..... . .. ... ... ....... .... . ....... 103 586 895.42 
Uuden liikkuva.n kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 876 048.23 
Uu~ien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita sekii. 

kiiyttokalustoa lukuunottamatta . ..... ... ............ . 

Tastii. on vuonna 1965 vii.hennetty: 

Vuoden kuluessa poistettu: 

Kiinteistojen arvo ta ......... . ....................... . 
Tyokoneiden arvosta .................................. . 
Liikkuvan kaluston arvosta ...... ............... . ... . . . 

Vuoden kuluessa 1.-uoletettu: 

Kiinteistojen arvosta ................................. . 
Tyokoneiden arvosta .... ... ........................... . 
Liikkuvan ka.luston arvosta .. ........... . ... .. . .. ..... . 

Valtionrautateiden valmiiden ra.tojen paii.oma-arvo oli siten 
vuoden 1965 paattyessa ................... . ....... . . . 

Tahan on lisii.ttii.vii. uusien rautatierakennusten arvo, yhteensa 
Koko paii.oma-arvo oli siis vuoden 1965 lopussa .. ....... . 

4 283 824.58 

268 042.59 
445 396.98 

1 678 845.45 

10 227 800.-
3 796 113.-

11 964 031.-

Kuoli 

90 
101 

Loukkaan-
tu.i 

23 
52 

1 440 009 565. 2 8 

199 746 768.18 

1 639 756 333.4 6 

28 380 228. 9 7 

1611376104.40 
415 831 639. 81 

2 027 207 744.30 

Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiinteis
tojen osa.Jle 924 809 063. s 1 mk, liikkuvan kalus
ton 636 930 509.52 mk ja tyokoneiden o alle 
49 636 531.66 mk eli prosenteissa 57. so, 39 . 53 ja 
3. 08. 

V altionrautateiden tulot 

vii.hennetty suorituksia vieraille rautateille ym. 
ja takaisinmaksuja rautatien kii.yttii.jille yhteensa 
20 492 254.69 mk, joten kertomusvuoden netto
tuloksi jaii. 394 424 961.2 2 mk. Edellisen vuoden 
nettotulot olivat 382 517 951.7 4 mk, joten tulot 
ovat lisaii.ntyneet 11 907 009.4 8 markalla eli 
3.11 %-

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat 
vuonna 1965 414 917 215.91 markkaan. Tastii. on 

Pii.ii.ryhmiinsii. lopulliset tulot jakautuvat vuo
sina 1963-1965 seuraavasti: 
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Rautatiehallitus 
Palkkaukset ... . .................. . ........ . 
Ylimiiii.riiisen henkiHikunnan palkkiot ........ . . 
Viransijaisten palkkiot . . .................... . 
Matkakustannukset ......... . .............. . 
Vakinaiset eliikkeet sekii ennen myiinnetyt ylim. 

eliikkeet ................. . .......... . . . . . 
Vuoden Jrnluessa myonnetyt ylim. eliikkeet . . . . 
Ammattiopetus ........ . ................... . 
Piiiijohtajan kiiyttiivarat ..... . ........ .. .... . 
Liimmitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito .... . 
Painatuskustannukset ............ . .. . ... . .. . 
Sekalaiset menot ........................... . 
Liiketaloudellinen tutlrimuselin .. .. .......... . 
Valtion tyiinantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

Menomaariit, 
markkaa 

II Lisiiys tai vahenu ys 
(-) vuonnn 1965 

------------.------------
1 v. 1964 mk I % 1965 

7 716 262.08 
3 259 554.15 

31846.15 
228 751.63 

1769 308.-

176 578.66 
2 000.-

149 150.91 
39817.50 

1 069139.40 
148 553.91 

6 980 582.03 
3121 336.59 

28 773.69 
213 714.67 

1613 244.-
2 424.--

188 298.49 -
2 000.-

101 413.74 
34 574.-

1 013 301.39 
119 662.51 

735 580.05 
138 21 7. 56 

3 072.<16 
15 036.96 

156 064.-
2 424.-

11 719.83 

47 737.17 
5 243.50 

55 838.01 
28 91.40 

10.54 
4.43 

10.68 
7.04 

9.67 
-100.00 
- 6.22 

47.07 
15.17 

5.51 
24.14. 

kansaneliikemaksut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51103.35 9.13 559 825.85 610 929.20 

Rautatielaitoksen !injahallinto ja ki.iyttomenot 
Henk il iimenot 
Palkkaukset . . . . ........ . ................. . . 
Ylimiiii.riiisen henk.iliikunnan ja tyiivoiman palk-

kiot .......................... . ......... . 
Viransijaisten palkkiot ............ . .... . ... . . 
Virantoimitusral:lat, ylityiikorvaus, sunnuntaityii

korvaus, tyoaikalisat, palkinnot tarveaineiden 
siiastamisesta ja jlmanliihettajien lisapalkkiot . 

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

Valcinaiset elakkeet ekii ennen myonnetyt yli-
maii.raiset elakkeet ............. . ........ . 

Vuoden kuluessa mytinnetyt ylimiiiiriiiset eliikkeet 
Virkamiesten perheelakkeet ja hautausavut .. . 
Tapaturmakorvaukset .... . ... . ............. . 
Muut huoltomenot ............... . ......... . 

Kalusto ja kiiyttoaineet 
Kayttiikalusto sekii sen tarkastus ja kunnossapito 
Polttoaineet ............................. . . . 
Muut kayttiiaineet ja sekalainen hankinta ...... . 

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

puhtaanapito ............... . ........ . . . . . 
Sahkiivoimalaitosten ynnii val:lvavirta-, lennatin-

ja puhelinjohtojen kunnossapito . . . ....... .. . 

Liikkuva kalusto 
Liikkuvan kaluston, tyiikoneiden ja koneellisten 
laitteiden kunnossapito ............ . .... .. .. . 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kaytiista .. 

Muut asiamenot 
Painatuskustannukset ...................... . 
Vahingonkorvaukset ja palosuojelumenot ..... . 
Verot ............... . ......... . .. . ........ . 
Sekalaiset menot ...... . ...... . ....... . . . .. . . 
Arv~a~attomiin tarpeisiin, ministeriiin kaytettii-

vaksl ................ . ........ . ......... . 
Arv::ama~~o~ tarpeisiin, rautatiehallituksen 

kaytettavaks1 ...... . ........... . . . . . .. . .. . 
Kuoletukset ja tileista poistot ............ . . . 
V altion tyiinantajana suoritettavat la.psilisa- ja 

kansanelakemaksut .... . ... . .............. . 

l --------------~---------------~------------~-------------
15 201 891.59 13 979 150.96 1 222 740.63 8. 7 5 

136183 690.84 129 087 723.26 7 095 967.58 

37 418 667.93 35 490189.85 1 928 478.08 
5 960 314.59 6 196 543.12 - 236 228.53 

29 649 727.80 27 220 782.37 2 428 945..13 

2 347 613.09 1 880 646.38 466 966.71 

42 228 144.7 3 38 503 887.21 3 724 257.52 
62 265. - 49 141.- 13124.-

10 802 134.16 9 980 099.19 822 034.97 
2 737 012.90 2 581 209.48 155 803.42 

401 296.93 371 810.36 29 486.57 

1 071 002.48 1 258 037.40 - 187 034.92 
23 758 592.14 24 508 675.24 - 750 083.10 
8 666 295.37 8 580 206.41 86 088.96 

45 574 888.26 43 106 143.66 2 468 744.60 

1194 916.67 1 355 447.35 - 160 530.68 

47 888 013.38 I 46 835 992.21 1 052 021.17 
1075770.75 1 002 633.15 73 137.60 

868 996.72 916 690.71 -- 47 693.99 
974 686.14 775 356.7 0 199 329.H 
328 456.25 299 632.<1\! 28 823.83 

1 171 648.36 969 669.21 201 979. 15 

1 949.78 2 000.-- 50.22-

19 965.19 19 844.26 120.93 
27 663 247.28 23 054 249.32 4 608 997.96 

11 299 800.92 10 559 917.27 739 883.65 

--
-

-

-

5.50 

5.43 
3 81 

8.92 

24.83 

9.67 
26 71 
8.24 
6.04 
7.93 

14.87 
3.06 
1. 00 

5.73 

11.84. 

2.25 
7.29 

5.21 
25.70 

9.62 
20.82 

2.51 

0.61 
19.99 

7.01 
16 968 290.56 11 007 742.91 5 960 547.65 

456 317 388.221 425 614 270.441 30.703117. 781 
Kuljetusmaksuista mytinnettavat alennukset ... 1 _.:..:...:...:.:....:.:..:.:..:....:+-=.::....:...::...:.._.:...=:....:...=+--:......:...:....:...~-----7---------54.15 

Linjahallinto yhteensii ......... . ... _· ._._·_·_· _· _· ·-·+-----------+------------1----:---------;-----------
Kaikkiaan I 471.519.279.81 I 439.593.421.40 I 31.925.858.41 I 

7.21 

7.26 
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'£ulon laatu Vuonna 1965 Vuonna. 1964 Vuonnn 1963 LlsiLys + tal 
vii.hennys - vuonna. 
1965 vuoteen 1964 
verrattuna 

rnk I % mk mk mk 1% 
Henkiloliikenteen tulot .... . .. . . . 77 792 969.35 19.72 78 954 589.46 72 846 257.7 0 - 1161 620.11 - 1.47 
Tavaraliikenteen tulot .. . .... . .. 279 271 971.7 7 70.80 266 652 737.26 255 795 033.2 6 + 12 619 234.51 + 4.73 
Muut liikennetulot 0 •• •• 0 ••• • • •• 7 296 435.05 1.85 7 527 655.79 7 187 510.44 - 231 220.74 - 3.07 
Lenniitintulot . . . . .. . . .. ... .. ... 6 468. 01 0.01 7 178.67 7 504.64 - 710.66 - 9.90 
Korvau postinkuljetuksesta ..... 6 000 000.- 1.52 5 900 000.- 5 800 000.- + 100 000.- + 1.69 
Sekalaiset tulot • •• •• • 0. 0 ••• • • 0 . 16 748 825.04 4.25 14 781 886.41 14 167 134.07 + 1 966 938.63 + 13.31 
Korvaus alennuskuljetuksista .. . . 7 308 292.- 1.85 8 693 904.15 11250 000. - - 1385 612.15 -15.94. 

Yhteensal394 424 961.22 1100. oo 1382 517 951.74 1367 053 440.11 I+ 11 907 009.4s l + 3.11 

1 V altionrautateiden m enot 

Valtionrautateiden hallinto ja kunnossapito- ja 
kayttomenot olivat vuonna 1965 471 519 279.81 
mk. Edellisen vuoden menot olivat 439 593 421.4 o 
mk, joten menot osoittivat siten 31 925 858.41 
markan eli 7.zo % :n lisaysta. 

Menoprosentti, so. menojen ja tulojen valinen 
prosenttisuhde oli vuonna 1965 119. s 4, vuonna 
1964 se oli 114.92 ja vuonna 1963 109.79. 

Rautatiehallituksen menot v. 1965 olivat 
15 201 891.5 g mk ja linjahallinnon m enot 
456 317 388. 2 2 mk eli prosenteissa m enojen koko
naismii.arastii. 3. 2 2 ja 96.1 s % · 

Menojen jakautuminen eri momenteille verrat
tuna edellisen vuoden vastaaviin menoihin selviaa 
edellise lla sivulla. oleva ta taulukosta: 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan las
kettu rahallinen tulos valtionrautateiden liiken
teesta v. 1965 osoitti 77.1 milj. markan alijaamaa. 
Vuonna 1964 oli alijiiama 57.1 milj . markkaa. 
Nain ollen vuoden 1965 rahallinen tulos oli edelli
seen vuoteen verrattuna 20. o milj. markkaa eli 
35.07 % huonompi. Valtionrautateiden tulojen ja 
m enojen kehitys vv. 1964-1965 kay tarkemmin 
ilmi seuraavasta taulukosta: 

Vuonna 1965 I Vuonna. 1964 ·I Li iiys vnonna. 1965 

mk mk mk I % 

Tulot · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~~i:g~~:~~~::~ I ~~~:~~~:~~i::~ I ~i:~~i:~g~:!~ I ~:!! 1\fenot .. . ....... . . . . .... . . . . .......... . . .. . 1------T------,_ _____ ,_ ___ _ 
Ylijiifunii tai vajaus (-) . ....... . ........ . ... - 77.094.318.59 1-57.075.469.66 1 20.018.848.93 1 35.07 

Helsingissa, rautatiehallituksessa marraskuun 2 p ii.iviin ii 1966 

ESK O REiiOLA 

Reino J. Auvinen 




