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YLEISKATSAUS 

1. Rautatiekuljetusten kysynta 

Vuoden 1965 loppupuoliskolla alkanut talou
dellinen laskusuhdanne jatkui maassamme viela 
koko kertomusvuoden ajan. Bruttokansantuot
teen volyymin kasvu oli vuonna 1967 noin 2 % 
kasvun oltua. vuosina 1948-1965 keskimaarin 
noin 5 %· Rautateiden kaupallisen liikenteen 

Tavarali1.kenne 

volyymi kasvoi vuosina 1965 ja 1966 enemmiin 
kuin bruttokansantuotteen volyymi, mutta. 
vuonna 1967 rautatieliikenteen volyymin kasvu 
oli vain 0. 4 % ja. jaa niiin ollen myiis alle koko 
maan liikenteen volyymin kasvun, joka oli 
noin 1 %· 

1966 1967 Muutos % 
1967/66 

:llL ~~=~· : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : 20.9 
5 610 

134 

21.7 +3.8 
5 597 -0.2 

volyymi-indek i (1954 = 100) ........... . .. . . . 134 +O.o 

H enkilOliikenne 

rnilj. matkaa .. .. .......................... . 31.5 
2 131 

88 

30.6 -2.9 
rnilj. henkiliikm .. . .......... .. ...... . .. . .. . 2 180 +2.3 
volyymi-indeksi (1954 = 100) . ..... ........ .. . 90 +2.s 

Lauhan talven ansiosta kuljetettujen tavara
tonnien keskimatka vaheni edellisesta vuodesta 
noin 11 km:lla eli 275 km:sta 264 km:iin. Nain 
ollen kaupallisen tavaraliikenteen tonnikilometri
summa supistui hieman huolimatta kuljetetun 
tonnimaaran lisaantymisesta. Kuljetettujen ton· 
nimii.arien muutokset edelliseen vuoteen verrat
tuna jakaantuivat eri tavararyhmien kesken 

siten, etta lisaykset olivat ryhmissa puuteokset 
4 %, puutavarat 6 %, ravinto- ja nautinto
aineet 8 %. kivi- ja maalajit 11 % ja kemiallisen 
teollisuuden tuottcet ja raaka-aineet 29 % ja 
vastaa.vasti vahennykset ryhmissa muut ma.a
taloustavarat 10 %, paperiteollisuustavarat 8 %, 
koneet ja laitteet seka kuljetusneuvot 8 % ja 
metalliteollisuustavarat 6 %· 

Taulukko 1. Rautatieliikenteen kysyntaan vaikuttavien ulkopuolisten tekijoiden kehitys vv. 1962-1966. 

Suo rite I Ysikko 1 1963 

1. 'l'eollisuustuotanto, volyymi .... . ... 1954 = 100 169 
- kaivannais ..................... » 192 
-tebdas ... . .. . . . ............... * 163 

2. Metsataloustuotanto, volyymi . . . . .. • 118 
3. Rakennustoiminta, volyymi . . . . . .. . * 141 

- talonrakennus . .. ... .. ... .. .. ... * 139 
- maa- ja vesirakennus . . . . . . . . . . . » 144 

4. Reaalikansantuote ............. . ... » 150 
5. Tuonti, volyymi • ••• 0 • •••••••••• • • » 183 
6. Vienti, volyymi ............. . ..... * 171 
7. Liikenne, volyymi ............ . .... 
8. Rekisteroityjen kuorma-, siiilio- ja 

~ 162 

pakettiautojen Juku .. .. .. . ........ 1000 kpl 79 
9. Rekisteroityjon henkiloautojen luku .. >) 305 

10. Rekisteroityjen linja-autoj<'n Juku . . . kpl 6 5036 
c = ennnkkotieto 

I 1964 1 1965 1 1966 

180 193 201 
198 208 187 
176 187 194 
128 132 125 
145 159 164 
141 162 165 
149 158 166 
160 168 172 
221 240 251 
185 192 206 
168 177 183 

83 0 86 
376 455 506 
8776 9797 1587 

1 1967e 

206 
198 
199 
126 
161 
159 
166 
176 
240 
216 
185 

93 
551 
426 

I 
Muutos 
% 
1967/66 

+ 2.5 
+ 5.9 
+ 2.6 
+ 1.0 
- 1. 
- 3.7 

0.0 
+ 2.3 
- 4.4 
+ 4.9 
+ 1.0 

+ 8.1 
+ 8.9 
+ 3. 7 
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Henkiloliikenteen volyymi kasvoi saman ver
ran kuin edellisena vuonna eli 2. s % - Kuukausi
lipputariffin mukaisesti hinnoiteltujen matkojen 
lukumaara vaheni hieman yli miljoonalla mat
kana, mutta kaukojunien matkat lisaiintyivat 
noin puolella miljoonalla matkalla. Tama sai 
aikaan matkojen keskipituuden ja myos henkilo
kilometrisumman lisiiiintymisen, kuten taulu 
kosta 2 havaitaan. 

Taulukossa 1 on esitetty eraiden rautatie
liikenteen kysyntaan vaikuttavien ulkopuolisten 
tekijoiden kehitys viimeisten viiden vuoden 
aikana. Indeksilukujen perusteella voidaan to
deta, etta kertomusvuonna kuljetustarve yleensa 
on lisaiintynyt verraten vahan, jopa viihenty
nytkin eraillii aloilla. Lisak i on todettava, etta 
rautateiden kanssa kilpailevat yritykset ovat 
lisanneet kuljetuskalustoaan hieman enemman 
kuin edellisenii vuonna. Niiin ollen kilpailu kul
jetusmarkkinoilla on entisestaiin kiristynyt ja 
rautateiden kilpailuasema hieman heikentynyt. 

2 . Kuljetukset ja niiden hoito 

Taulukossa 2 on eriiitii tietoja rautateiden kau
pallisen liikenteen kehityksesta viimeksi kulu
neelta viisivuotiskaudelta. Kertomusvuonna ta
varaliikenteen tonnimaiirii ja henkilokilometrit 
ovat lisaantyneet hieman edelliseen vuoteen 
verrattuna. Sen sijaan tavaraliikenteen tonni
kilometrit ja henkiloliikenteen matkat ovat 
viihentyneet vastaavana aikana. Kuormattujen 

vaunujen lukumaarii viiheni kaupallisessa lii
kenteessa yli 41 OOO:lla eli noin 3 % :lla. Tavara
vaunuston keskikantavuus on vuonna 1967 
edelleen noussut ollon 2. 8 % korkeammalla kuin 
vuonna 1966. Kaupallisessa liikenteessii olleiden 
22 145:n tavaravaLmun kantavuus oli yhteensii 
464 172 tonnia eli 20. 9 6 tonnia vaunua kohti. 
Keskikantavuuden lisaiintymisen seurauksena 
kuljetettm tavaran tonnimaara on li aantynyt 
huolimatta kuormattujen vaunujen vahenemi
sesta. Dieselvetokaluston osuus tavaraliikenteen 
junakilometreista oli k ertomusvuonna 87 % vas
taavan osuuden oltua vuotta aikaisemmin 84 % 
ja vuonna 1965 78 % - Vaihtopalvelutunnit 
vahenivat 4. 2 % . jarjestelyjunatunnit 6. 3 % ja 
raidetraktoritunnit viihenivat 11.8 % - Pien
vaihtotyokoneistoa oli vuoden 1967 aikana kay
tossa Kisko-Kalle raidetraktoreita 34:llii, Veto
J ussi raidetraktoreita 30:lla ja ratakuorma
autoja 20:llii liikennepaikalla. 

VR:n pukkinostureilla kuormattiin kertomus
vuoden ail{ana yhteensii 126 359 vaunuarvoa eli 
17. 2 % enemman kuin edellisena vuonna. Mo
biilinostureilla kasitellyn tavaran maara oli 
248 242 tonnia, mika on 7. o % enemmiin kuin 
vtwnna 1966. Pukkinostureita oli vuoden lopussa 
41liikennepaikalla ja mobiilinostureita 19 kpl. 

Rahtikappaletavaraa kuljete ttiin kertomus
vuoden aikana 726 000 tonnia eli 1. 4 % vahem
man kuin vuonna 1966. Kuljetetun kiitotavaran 
miiiira vaheni 68 600 tonniin, mikii merkitsi 
0. 7 %:n vahennysta edelliseen vuoteen verrat
tuna. Avokuormalavojen n ttolisiiys oli vuoden 

Taulukko 2. Rautateiden kaupallinen liikenue vv. 1963- 1967 

Suoritc 

T A V ARALIIKENNE 

1. Kuljettu tonnimaarit .. . .. ..... . ... . 
2. N ettoliikenne .. . ... . ... ..... ...... 
3. Keskikuljetusmatka ••• • •••• 0. 0 •••• 

4. Vannuylijiiama keskima-iirin paivaii 
kohti ... ... . ....... . ........... . 

5. Tayttosuhde ... . ... . ....... .. ...... . 
6. Tybjiina kulku ... . ... ·· ··· ........ 
7. Volyymi-indeksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HENKILOLIIKENNE 

1. Matkat . ... ..... . .. .. ........... . 
2. N ettoliikenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Matkojen keskipituus .... .. ....... . 
4. 'fayttosuhde . . .. . . ... .. . . .. . .. ... . 
5. Volyymi-indeksi ................. . . 

e = ennakkotieto 

Yksikko 

milj.tn 
milj.ntkm 

km 

kpp 
% 
% 

1954 = 100 

milj. matkaa 
milj.hkm 

km 
% 

1954 = 100 

1963 

18.1 
4 928 

277 

1 388 
46 
31 

117 

30.9 
1 953 

63 
31 
83 

I 1964 

19.1 
4 863 

263 

1 942 
45 
32 

118 

31.7 
2 038 

64 
30 
87 

I 
1965 

20.6 
5 183 

259 

1 840 
45 
33 

126 

31.2 
2 050 

66 
30 
87 

I 
] 066 

20.9 
5 610 

275 

1090 
46 
33 

134 

31. 5 
2131 

67 
30 
89 

I 
1067c 

21.7 
5 597 

264 

1121 
44 
35 

134 

30.6 
2180 

71 
32 
91 

l l\1uutos 
% 
1967/66 

+ 3.8 
0.2 
4.0 

+ 2.8 
4.3 

+ 6.1 
+ 0.0 

2.9 
+ 2.3 
+ 6.0 
+ 6.7 
+ 2.2 



1967 aikana 42 000 kpl. iidon kokonaismaara 
oli siten kertomusvuoden 1opussa 339 000 kpl. 
Hakkilavojen maara 1isaantyi 3 000 kpl:lla ja oli 
vuoden 1opussa 27 000 kpl. 

Aikatau1u 134 tuli voimaan 28. 5. 1967. 
Siina lisattiin pikajunavuoroja rataosilla Turku
Tampere, Helsinki-Rovaniemi, Kuopio-Ii
salmi, kesakautena Kouvola-Kuopio seka muu
tettiin Helsingin-J oensuun kiitojunapari MK 
87/88 kulkemaan Parikkalan kautta. Paikallis-

7 

luontoisia henkilOjunavuoroja lakkautettiin yh
teensa noin 2 000 jkm ja rataosilta Tornio
Aavasaksa ja Komijarvi-Kelloselka henkilo
junavuorot lopetettiin kokonaan. J union kulku 
oli saannollisempaa kuin edellisena vuonna. 
Myohastymiset johttuvat paaasiassa radan kor
jauksista ja kaluston vioista. 

Eri vetovoimatyyppien osuus henki1oliikenteen 
junakilometreista ilmenee seuraavasta asetel
masta: 

Kiito- ja pikajunat Henkilojunat Yhteensii 
10' jkm 

Moottoriveturit •••• 0 ••• • ••••••••• 6 108 
Moottorivaunut .. ... ... .......... 2 871 
Kiskoautot ...................... 
Hoyryveturit .................... 118 

Yhteensa 9 097 

Moottorikalu ton lisaantyvaan kayttoon siir
tyminen on jatkunut kertomusvuonna, silla 
vt1onna 1966 vastaava jakautuma oli: moottori
veturit 26.3 %, moottorivaunut 13.2 °~, kisko
autot 56.6 % ja hoyryveturit 3. 9 %-

Rautateiden kaupallisessa autoliikentee sa kul
jetettiin ketomusvuonna 2 104 000 matkustajaa, 
mika oli 5. 5 % vahemman kuin edellisena vuonna. 
Kotiinkuljetus-, tavaralinja- ja jakelu1injaliiken
teessa kuljetettu tavaramaara viiheni 8. o % ja oli 
kertomusvuonna yhteensa 680 036 tonnia. Auto
liikenteen kokonaisaj 0 kilometrimaara vaheni 
12.2 % eli 8. 9 milj .km:iin. Vuoden aikana saa
tiin kayttoon (poistettiin kaytosta) 1 (5) henkilO
auto, 5 (10) linja-autoa, 52 (61) kuorma- ja 
pakettiautoa sekii (7) peravaunua. Liikenne
osaston autokantaan sisaltyi taten toiminta
vuoden lopussa kaikkiaan 21 henkiloautoa, 34 
1inja-autoa, 472 kuorma- ja pakettiautoa, 33 
peravaunua seka 113 vaihtokoria- ja lavaa. 
Autoliikenteen toimintakohteisiin ei kertomus
vuoden aikana tehty 1ainkaan o1eellisia muu
toksia. Omaan autoliikenteeseen sisii1tyi siten 
toimintavuoden 1opussa edelleenkin 15 henkilo
linjaa yhteispituude1taan 460 km, 16 tavara
linjaa 1 830 km, 41 jake1ulinjaa 2 611 km ·ekii 
53 kotiinkuljetukselle avattua liikennepaikkaa. 

Rautatiehallituksen 27. 2. 1967 tekemiilla 
paatoksella perustettiin keskushallinnon liikenne
osastoon markkinointitoimisto, joka aloitti toi
mintansa 1. 3. 1967. Alkukuukausien toiminta o1i 
piii:iasiassa entisten rahtisopimusten uusintaa ja 
perustamisen aiheuttamaa toimintaa. Uutena 
jake1umuotona otettiin kayttOon vaunukuor
mien kotiinkuljettaminen. Kansainvalisessa ta-

% 10' jkm % 103 jkm % 

57.1 1 717 10.0 7 825 29.7 
31.6 778 4. 5 3 649 13.9 

13 999 81.2 13 999 53.1 
1.3 751 4.3 869 3.3 

100.o 17 245 IOO.o 26 342 100.0 

varaliikenteessa antoi eniten tyota junalautta
liikenteen alkaminen valilla Tukholma-Naantali. 
Televisiossa ja lehdistossa jarjestettiin yksi 
yleismainos, jonka aiheena oli teema •>Junassa on 
tilaa•>- Koko maata kasittava eri kuljetusmuo
doilla tapahtuviin tavarankuljetusvirtoihin koh
distettu markkinatutkimus pantiin alulle ker
tomusvuoden aikana. 

3. 'l'ekniset tuotantoviilineet ja varastot 

Vuonna 1967 olivat tyot kaynnissa Joensuun
Ilomantsin, Kaulinrannan-Kolarin, Tampe
reen-Parkanon, Parikkalan-Onkamon, Jam
sanko ken-Jyviiskylan ja Juankosken-Lui
konlahden rautatierakennuksilla seka viimeistely
toiden osalta Jyviiskylii,-.Suolahden radan muu
tostyolla. Lisaksi tehtiin muutos- ja perus
parannustoita rataosilla Helsinki-Pa-sila ja 
Siilinj iirvi -J uankoski. 

Kaulinrannan-Kolarin rautatierakennustyo
maalla suoritettiin viimeistely- ja sepelointitoita. 
Radan koko pituus on 124.4 km. Rataosa 
Kolari-Aki:isjoki (17.7 km) avattiin valiaikai
selle tavaraliikenteelle taysin vaunukuormin 1. 9. 
1967. Koko rata 1uovutettiin 1. 10. 1967lukien jal
jella olevine toineen 6. ratapiirille. 

Tampereen- Parkanon - Seinajoen rautatie
rakennuksella jatkettiin rakennustoita rataosalla 
Vahojarvi-Seinajoki ja tyot a1oitettiin myos 
rataosalla Lielahti-Vahojarvi. 154 km pitkan 
radan paaraidetta kiskotettiin K 54 kiskoilla 
59. e km valilla Parkano-Seina.joki. Lisaksi kis-
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kotettiin sivuraiteita, vahvistettiin rumpuja ja 
siltoja ja suoritettiin pengerrys- ja tasoitustoita . 

.Tamsankosken-.Tyvaskyliin 53 km pituisen 
radan rakennustyomaalla suoritettiin pengerrys
toita ja valmistettiin sepelia paallysrakennetta 
varten. Paasivuoren ja Keljonkankaan tunnelista 
louhittiin 1 357 m eli 56 904 m 3 • Lisaksi val
mistui rumpuja ja siltoja, kuten Tikka-Mikon yli
kulkusilta ja Lihantuottajain terasbetoninen ali
kulkusilta. 

.T uankosken-Liukonlahden rautatierakennuk
sella tehtiin pengerrystoiti:i. ja rakennettiin mm. 
yksi terasbetoninen alikulkusilta ja 16 kpl rata
rumpuja. Pakkolunastustoimitus jatkui Munru
veden kunnan alueella. 

Kiskonvaihtoa uusiin kiskoihin suoritettiin 
kaikkiaan 201 km pituudelta, mika on 24 km 
vi:i.hemmiin kuin edellisena vuonna. 43 kg:n 
kiskoja vaihdettiin 54 kg:n kiskoihin rataosalla 
Riihimi:i.ki-Toijala ll. s l{m lantisti:i. raidetta. 
Savon radalla jatkettiin vastaavanlaista vaihtoa 
Kouvolan ja Voikosken vi:i.lilli:i. 7. 6 km. Piiaosan 
kiskonvaihdosta muodosti kuitenkin 30 kg:n 
kiskojen vaihto raskaampiin eli 43 ja 54 kg:n 
kiskoihin. 54 kg:n kiskot vaihdettiin rataosalla 
Iisalmi-Sukeva 40 km pituudelta ja 43 kg:n 
kiskot Kajaanin-Kontiomii.en viilille 47 km 
pituudelta ja Uimaharjun-Lieksan valille 55 km 
pituudelta. Katkeaman tai mnrtuman takia 
jouduttiin raiteista poistamaan 656 kiskoa vas 
taavan luvun oltua edellisena vuonna 1 580 ja 
vuonna 1965 625 lciskoa. 

Sepelointityot keskitettiin paaosaltaan rata
verkon iti:i.iselle ja pohjoisille rataosille. Niinpa 
rataosalla Valtakunnan raja-.Toensuu-Kontio
mi:i.ki-Oulu suoritetut tyiit kasittivat 60 % 
vuoden aikana sepeloidysta ratapituudesta. Sepe
loity paaraidepituus lisaantyi kertomusvuonna 
166 km ja oli siten vuoden pii.attyessa 2 930 km 
vastaten 48 % paaraidepituudesta. Raidesepelii:i. 
kii.ytettiin kaikkiaan 463 000 m 3 • Vastaava 
maari:i. edelliseni:i. vuonna oli 521 000 m 3 • 

Ratapihojen kunnostus- ja laajennustoiti:i. suo
ritettiin useilla paikkakunnilla. Helsingin-Pasi
lan ratapihan muutostoita teetettiin paaasiassa 
nrakoitsijoilla. Huomattavimmat tyot olivat 
Elaintarhan lahden ruoppaus, kallioiden lou
hinta ja Pasilan kaatopaikka-alueen tasoitus. 
Pieksamaen jarjestelyratapihan laskumaen hyd
rauliset raidejarrut otettiin kokeilujen jalkeen 
koekayttoon 13. 11. N aantalin j1.malauttasata
man raiteisto valmistui kasittaen 43 kg:n kiskoista 
tehtyja raiteita 5. 4 Ian, josta ruotsalaisen raide
leveyden osuus on 3. s km. Lisaksi suoritettiin 

mm. sahkoisti:i.misen aiheuttama Kirkkonummen 
ratapihan laajennustyo ja siihen liittyva itapai:i.n 
kaarteen loivennus. 

Tammikuussa valmistui Saimaan kanavatyon 
yhteydessa rakennettu Pontuksen alikulkusilta. 
Lauritsalassa kanavan ylittava teraspalkkinen 
184 m pituinen rautatiesilta avattiin liikenteelle 
29. 10. Pieksamaelle valmistui ratapihan ylittava 
7-aukkoinen ylikulkusilta. Se on 183 m pituinen 
ja 18.5 m levyinen esijannitetty betonilaatta
silta. Ali1.-ulkusiltoja rakennettiin 14, joista 
mainittakoon Pontuksen sillan lisaksi ns. ohi
tustien sillat Lappeenrannassa, Masalan silta 
Kirkkonummella ja Kalkun silt a Tampereella. 

Talonrakennusohjelmaan sisaltyivat mm. Ruuk
kiin rakennettu kahden huoneiston asuinrakennus 
ja Pitajanmii.elle, Malmille ja Lahteen tyonteki
jiiin sosiaalista huoltoa varten rakennetut huolto
rakennulrnet. Naantalin junalauttaliil{enteen tulli
aseman rakennustyot saatiin paatokseen ensim
maisella vuosineljanneksella. Rakennuksen tila
vuus on 9 340 m 3 ja rakennuskustannulrnet 
l 810 500 mk. Tampereen Viinikkaan ja Riihi
maen uudelle tavararatapihalle valmistuivat 
5 700 m 3 ja 3 040 m 3 sunruiset toimistoraken
nukset. Lisaksi valmistuivat mm. Lappilaan, 
Kuusankoskelle ja Ruukkiin liikennepaikkaraken
nukset. 

Opastin- ja tnrvalaitteiden kehittamisesta mai
nittakoon Karkkuun, Tuomiojalle ja Hauki
putaalle valmistuneet releasetinlaitteet sekii Kirk
niemeen, Poriin, Kauhavalle, Kankaalle, Ruuk
lciin, Hirvinevalle, Hilloon, Syrjiiiin, Vihtariin ja 
Pieksamaelle valmistuneet mekaaniset asetin
laitteet. Itsetoiminen linjasuojastus otettiin kayt
toon kaksiraiteisella rataosalla Riihimaki
Tnrenki 22 raidekilometrin matkalla. Valo- ja 
aanivaroituslaitoksia valmistui 24 tasoristeystii 
varten. Lisaksi rakennettiin 7 puolipuomilaitosta. 

Kertomusvuoden aikana kantoaaltojarjestel
mien lukumaiira lisiiiintyi kahdella. Niiin ollen 
valtionrautateiden kiiytossa oli vuoden 1967 
lopussa kuusitoista 1-kanavaista, viisitoista 3-
kanavaista ja kahdeksan 12-kanavaista kanto
aaltojiirjestelmaa. Kantoaaltoyhteyksien yhteis
pituus oli vuoden lopussa 27 235 km eli 130 km 
enemmiin kuin edellisen vuoden lopussa. Se
lektoripuhelinjohtojen yhteispituus oli vuoden 
lopussa 7 914 km ja selektoriliittymien luk1.rmii.arii 
l 666 kpl. Lisays edelliseen vuoteen verrattuna 
on 248 km ja 84 liittymaa. Automaattisia kauko
kirjoitinkeskuksia asennettiin Helsinkiin, Kou
volaan, Pieksamiielle, Oulu1.m ja Tampereelle. 
Valtionrautateiden kaytos a oli vuoden lopussa 



viisi automaattista kaukokirjoitinkeskusta, ko1me
kymmentakolme 1-kanavaista, seitseman 2 ... 
8-kanavaista kaukokirjoitinjarjestelmaa, 2 lasku
maen kaukokirjoitinjarjestelmaa seka 92 kauko
kirjoitinkonetta. Kaukokirjoitinyhteyksien yh
teispituus oli vuoden lopussa 13 143 km. Radio
asemia oli vuoden 1967 (1966) lopussa 87 (71) 
kiinteaa, 157 (167) liikkuvaa ja 198 (187) kan
nettavaa. Muita heikkovirtalaitteiden asennus
toita oli rom. putkipostijarjestelman asentaminen 
Helsinkiin City-kulmaan ja sielta aseman lahetti
keskukseen ja virkapostiin. 

Sahkoradat-yhtio jatkoi rataosan Helsinki
Kirkkonummi sahkoistyksen suunnittelu- ja ra
kennustoita yhteistoiminnassa valtionrautateiden 
kanssa. Ratajohtopylvaiden perustyot saatiin 
valmiiksi 1ukutmottamatta Helsinki-Pasila alu
etta. Johdinpylvasperustuksia valettiin 492 kpl 
ja haruspalkkeja asennettiin 212 kpl. Teriis
pylvaita pystytettiin 834 kp1 ja puupylvaita 
151 kpl. 110 kV:n voimajohto Kilon syotto
asemalle valmistui rautatiehallituksen ja Imatran 
Voima Oy:n valisen sopimuksen mukaisesti. 
Makkyliin ja Leppavaaran valillii. aloitettiin ajo
ja paluujohdinten veto 8. 12. 1967. Vuoden lop
puun mennessa ajojohdinta o1i vedetty 2. 52 km. 

Kaupallisen liikenteen vaunut ... . 
Virkavaunut ................. . . . 
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Uuden diese1vetokaluston hankinta jatkui ker
tomusvuonna hieman suppeampana kuin edel
lisina vuosina. Vuoden aikana hankittiin 19 kp1 
uusia 1 400 hv:n tehoisia Sr 12-dieselsekajuna
vetureita. Niista Lokomo Oy valmisti 11 ja 
Valmet Oy 8 veturia. 

Vetovoiman kehitys selviaa seuraavasta ase
telmasta: 

1966 1967 Muutoskpl 
1967/66 

Hoyryveturit ....... .. 456 364 - 92 
Moottoriveturit . . . . ... 335 354 +19 
Moottorivaunut ..... . . 69 69 ± 0 
Ki koautot 0 ••• • • 0 0 • •• 207 207 ± 0 
Raidetraktorit ••• 0 •• • • 84 80 4 

Kaupallisen henkiloliikenteen vaunujen luku 
aleni vuoden aikana 98 vaunulla ja oli vuoden 
paattyessa 1 041 kpl. Paikkojen luku oli kerto
musvuoden paattyessa 54 524 eli 6 026 paikkaa 
vahemman kuin edellisena vuonna. Kiskoautojen 
ja moottorivaunujen paikkojen tarjonta pysyi 
samana kuin vuonna 1966 eli 17 313 paikkana. 
Nain ollen paikkojen kokonaistarjonta oli kerto
musvuonna 71 837 paikkaa. 

Tavaravaunuston maara vuoden lopussa ilme
nee alla olevasta asetelmasta: 

Umpi· Avo- ailio- Yhteensii. 
vaunuja vaunuja vaunuja 

9 016 12 654 469 22 139 
789 2 266 116 3 171 ------------------------------------------------

Yhteensa 

Uusia tavaravaunuja valmistettiin seuraavasti: 
4 kpl teriisrunkoisia henkilovaunuja sarja EFit, 
10 kpl 4-aks. sailiovaunuja sarja Bso, 344 kpl 
katettuja tavaravaunuja sarja Gbk, 4 kpllammin
ja jaahdytysvaunuja sarja Ggi, 50 kpl 2-aks. 
kaatovaunuja sarja Kas, 153 kpl 4-aks. avonaisia 
tavaravaunuja sarja Ob ja 20 kpl 2-aks. suur
sailioiden kuljetusvaunuja sarja Svs, 11 kpl 
sailiovaunun alustoja sarja Sfc, 1 kpl sarja Sol ja 
5 kpl sarja Sti. 

Paavarastojen keskimaarainen varastoarvo on 
edelleen laskenut. Valtiovarainministerion yleis
kirjeessa 12. 1. 1967 asetettiin varastoihin sidot
tujen varojen enimmaismaaraksi enintaan SO % 
vuoden 1963 lopussa varastoihin sidottujen va
rojen kokonaismaariista. Valtionrautateiden va
rastotilin arvo sai taman mukaan olla kertomus
vuonna enintaan 72.5 mmk. Asetettu enimmais
maara kyettiinkin alittamaan varastotilin arvon 
ollessa tammikuussa no in 67.3 mmk ja joulu
kuussa 72.1 mmk. Vuonna 1966 varastotilin 

2 16004- 68 

9 805 14 920 585 25 310 

arvo oli tammikuussa 70. o mmk ja joulukuussa 
66. 6 mmk. Lokakuussa tapahtuneen markan 
devalvaation vaikutuksesta varastotilin arvo 
nousi nopeasti ja oli joulukuussa 1967 noin 8 % 
korkeammalla kuin vastaavana aikana edellisena 
vuonna. Paavarastojen seka polttoaine- ja puu
tavarapiirin hankinnat olivat kertomusvuonna 
133. o~, mmk eli 5. 7 % suuremmat kuin edellisena 
vuonna. Kokonaiskulutus vaheni 5. o~, % ja ko
konaisvaihto kasvoi 0. a % vuoteen 1966 ver
rattuna. 

4. Kannattavuus 

Va1tionrautateiden kameraalisen kirjanpidon 
kayttomenoja vastaavat kustannukset olivat 
vuonna 1967 kaikkiaan 524.7 mmk, mika on 
7. 6 % enemman kuin vuonna 1966. Kokonais
tulot olivat kertomusvuonna 417. s mmk, mika 
on 6. 9 % enemman lmin edellisena vuonna. Nain 
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Taulukko 3. Rautateiden kululajien hintaindeksit vv. 1963- 1967 1 ) (1959 = 100) 

Palkat .......... . ... .. .. ........ ...... .... . . . . . 
S osiaalikustan n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aineet ........... . ............................ . . 
Vieraat palvelukset ............... . .............. . 
Sekalaiset kust. . ................................. . 
Yleisindeksi ..... . .............................. . 

') Piiii.omakustannuksct ja rahtialennukset poisluettnna 

ollen kustannusten markkamiiarainen lisays muo
dostui 10.1 mmk tulojen lisaysta suuremmaksi ja 
alijiiama nousi edellisen vuoden 96. g mmk:sta 
107.o mmk:aan V1.10nna 1967. Taulukossa 4. on 
valtionrautateiden sisaisen kirjanpidon mukaan 
eriteltyjen kustannuslajien, kokonaistulojen ja 
kayttotuloksen kehitys kuluneen viisivuotis
kauden aikana, ja taulukossa 3. on lmstannus
lajien hintaindeksien kehitys vastaavana ajan
jaksona. 

Nimelli et palkkakustannukset lisaantyivat 
kertomusvuonna suhteellisesti vahemman kuin 
palkkojen hintaindeksi . Talloin palkkakustan
nusten volyymi Iaski edellisesta vuodesta noin 
2 %-

Taman teki mahdolliseksi h enkilokunnan luku
miiaran supistuminen 1 060 h enkilOlla eli 3 % :lla. 
Virkasuhteessa oli vuonna 1967 keskimaarin 160 
ja tyosopimussuhteessa 900 henkilOa vahemman 
kuin edellisena vuonna. Virkasuhteessa olevan 
henkilokunnan palkkataso nousi edellisesta vuo
desta keskimiiiirin 9. s % ja tyosopimussuhteessa 
olevan henkilolnmnan palkkataso keskimaiirin 
9. 3 %- Henkilokunnan koko lukumiiiira oli 
vuonna 1967 keskimiiarin 34 370, josta virka
suhteessa olevien osuus oli noin 59 % vastaavan 
osuuden oltua vuotta aikaisemmin noin 57 %-

1903 1 1964 1 1965 I 1960 I 1967e llfuutos 
% 
1967/66 

131 147 158 171 188 + 9.9 
130 147 158 172 189 + 9.9 
93 93 99 98 99 + 1.0 

115 123 132 142 150 + 5.6 
109 121 124 126 138 + 9.5 
121 134 144 154 167 + 8.4 

Sosiaalikustannusten reaalinen lisays edelli 
sesta vuodesta oli liihes 5 % - Taman lisayksen 
aiheutti paaasiallisesti elakkeiden ja perhe
elakkeiden volyymin kasvu noin 5 %:lla vastaa
van kasvun oltua kahtena aikaisempana vuonna 
noin 2 %- Sen sijaan lomapalkkojen reaalinen 
summa hieman pieneni. 

Ainekustannusten volyymi supistui 12.5 % 
edellisesta vuodesta. Vetovoiman polttoaine
kustannusten arvo aleni runsaat 9 % va taavan 
vahennyksen oltua vuonna 1966 noin 7 %
Devalvaation jalkeen suoritettujen hintojen koro
tusten seurauksena polttoaineiden hintataso nousi 
vuonna 1967 keskimaarin 1 %:lla. Taten reaaliset 
polttoainekustannukset viihenivat noin 10 % 
taman viihennyksen oltua VLwtta aikai emmin 
ankaran talven vaikutuksesta vain l. s % ja 
V1.10nna 1965 18 % -

Vieraiden palvelusten suurimman eran, rauta
tiekonepajojen suorittarnien korjaustoiden reaa
liset kustannukset kasvoivat vuonna 1967 yli 
3 % vastaavan kasvun oltua vuonna 1966 
liihes 5 %· 

Paaomakustannuksia sisaltamattomien kus
tannusten yhteismaiiran volyymi pieneni edel
lisesta vuodesta noin 1 '}0 • Niiin ollen kokonais
kustannusten markkamiiarainen lisays on aiheu-

Taulukko 4. Kustannukset kustannuslajeittain ja kayttOtulos YV. 1963- 1967, miljoonaa markkaa 

Kustannuslaji I 1963 I 1964 I 1965 1 1966 I 1967 

I 
Muutos 
% 
1967/66 

Palkkakustannukset ..... .... .. .. .... ......... ..... 191.43 219.07 229.94 244.25 263.04 + 
osiaalikustannukset .............................. 79.09 92.65 101.7 5 111.48 128.33 + 

AinekustallJlukset ............ . . .. .... ..... ........ 52.45 49.56 50.62 51.79 45.90 -
~ieraa~ palvelukset ........ . . ..................... 41.99 42.98 43.07 48.42 52.71 + 

ekalru.set kustannukset .... .. .. . ....... .. ......... 1.05 1.00 1.18 1.31 1.76 + 
Kustannnkset yhteensa pl. pii.iiomakustannnkset ..... .. , 366.01 405.26 426.51 457.25 491.7 4 + 
Piiii.omakustannukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.42 23.36 2 .oo 30.47 32.98 + 

Kustannukset yhteensa \390.43 428.62 454.56 487.72 524.72 + 
Tulot yhteensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.38 371.51 377.45 390. 3 417.76 + 
Kayttiitulos ............ . ..................... . ... l-36.05 l- 57.11 l-77.11 l-96.89 l-106.96 I + 

7. 7 
15.1 
11.4 

8.9 
34.4 

7.6 
8.2 

7.6 
6.9 

10.4 



tunut yksinomaan hintatason noususta. Vuonna 
1966 kustannusten volyymi nousi 0. 4 % ja laski 
sita edellisena vuonna 1. 8 %-

Valtionrautateiden kokonaistuloista muodosti
vat tavaraliikennetulot 71 % vuonna 1967 eli 
likimii.arin saman osuuden kuin edellisena vuonna. 
Tavaraliikennetulojen lisays oli 6. 1 %, mika 
aiheutui pii.ii.asiassa kuljetusmaksujen hintatason 
noususta, silHi volyymin lisays oli vain 0. 2 %· 
Henkiloliikennetulojen lisays oli 10 %, mika 
koostui noin 2 %:n suuruisesta volyymin lisa.yk
sesta ja 8 %:n suuruisesta kuljetusmaksujen 
hintatason noususta. Muut kuin liikennetulot 
lisii.antyivat hieman yli 10 % - Taman kasvun sai 
aikaan lahinna asunnoista kannettujen vuokra
tulojen lisaantyminen, joka oli 1. 1 mmk eli 
21 %-

Kertomuksen liitteessa on esitetty valtion
rautateiden tulot ja menot hallinnollisen kirjan
pidon mukaan eriteltyina vuosina 1966 ja 1967. 
Lisaksi liitteesta solviii.a valtionrautateiden kayt
toomaisuuden arvo vuosien 1966 ja 1967 lopussa. 
Taman mukaan koko pii.aoma-arvo oli vuoden 
1966 lopussa 2 217 mmk ja vuoden 1967 lopussa 
2 405 mmk, joten kayttoomaisuuden arvo lisii.an
tyi 8.6 %-

Valtionrautateiden hallinnollisen kirjanpidon 
mukainen tilinpii.atos osoitti kertomusvuonna 
107.o mmk:n alijaamaa, mika on 25.6% koko
naistuloista vastaavan osuuden oltua vuotta 
aikaisemmin 24.8 % ja vuonna 1965 20.4 % 
Verrattaessa alijaamiia valtionrautateiden koko 
paaoma-arvoon saadaan ns. kannattavuuspro
sentiksi -4. 44 % vuonna 1967 ja -4. 3 7 % 
vuonna 1966. Valtionrautateiden kannattavuu-
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den huonontuminen on nain ollon saatu miltei 
pysahtymaan. 

Valittomana syyna alijaiiman suhteelliseen 
kasvuun on ollut se, etta kustannnshintatason 
nousu (vuonna 1967 8. 4 %) on ollut lruljetus
maksujen hintatason nousua (5. 6 %) suurempi. 
Noin 1 %:n suuruinen kokonaistuottavuuden 
kasvu laskettuna kaupallisen liikenteen volyymi
indeksin ja kustannusten volyymi-indeksin suh
teen prosenttisena muutoksena ei ole riittanyt 
taysin kompensoimaan kustannushintatason suu
remmasta noususta aiheutuvaa alijaaman suh
teellista kasvua. 

Kertomusvuonna laadittiin ensimmainen val
tionrautateiden pitkan tahtaimen taloussuunni
telma vuosille 1968- 1972, jonka yleispaamiia
raksi rautatiehallitus on asettanut laitoksen 
kannattavuuden parantamisen mahdollisimman 
nopeasti. Talloin reaalinen kannattavuus on 
asetettu ensisijaiseksi ja laskentaperusteista riip
puva rahallinen tulos toissijaiseksi. Tama mer
kitsee sita, etta laitoksen on pyrittava hoitamaan 
nykyinen ja vuosittain lisaantyva liikennemaara 
mahdollisimman pienin kustannuksin. Taman 
yleispaamaaran saavuttamiseksi rautatiehallitus 
on asettanut osapaamiiarat ja toirointasuunni
telmat markkinointitoiminnalle, kaytto- ja ylla
pitotoimille, investointitoiminnalle ja henkilo
kuntapolitiikalle. Taloussuunnitelman mukaan 
valtionrautateiden kayttotuloksen alijaaman ar
vioidaan supistuvan vuoden 1967 alijiiamiista 
noin kahdella kolmasosalla vuoden 1972 loppuun 
mennessa edellyttiien, etta kuljetuspalvelusten 
hinnat ja kustannushinnat pysyvat vuoden 1969 
budjettiesityksessa edollytotylla tasolla. 

I. YLEIN EN HALLINTO 

H a 11 inn o 11 in en j a k o. Valtionrauta
teiden hallintoa.setusta muutettiin tammikuun 5 
paivanii 1967 annetulla asetuksella (3/67), jonka 
mukaan osastojen lukumiiiira viiheni I. 3. 1967 
lukien kahdeksasta kuuteen. TiHloin tariffiosas
ton tehtavat siirrettiin lahinna talousosastolle 
ja rautatierakennusosasto liitettiin rataosastoon. 
Henkilohallintoasiat keskitettiin samalla hal
linto-osastolle. 

Valtioneuvosto muutti kesiikuun 29 piiiviina 
antamallaan piiiitoksellii valtionrautateiden linja
hallinnon piirijakoa 1. 9. 1967 lukien, jolloin lii
kenne-, kone- ja ratapiirien lukumiiiira vaheni 
kunkin kohdalla kahdeksaan samalla kun eri 

piirilajien rajat yhdenmukaistettiin ja saman 
alueen eri piirien toimistot sijoittuivat samalle 
paikkakunnalle. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio 
piiatti rautatiehallituksen esityksen mukaisesti 
vuoden 1967 aikana seuraavien rataosien avaa
misesta yleiselle liikenteelle: 

- Herajarven- Ilomantsin rataosa ( 17. 52 km) 
1 paiviistii elokuuta 1967 lulcien, joka hal
linnollisessa ja tilastollisessa suhteessa luetaan 
Joensuun liikennealueeseen, 8. ratapiiriin, 
8. konepiiriin, 5. hankintapiiriin ja 8. liikenne
piiriin; 
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- Kolarin-.Aldisjoen rataosa (17.16 km) 1 pal
vasta syyskuuta 1967 lukien, joka hallinnol
lisessa ja tilastollisessa suhteessa luetaan 
Kemin liikennealueeseen, 6. ratapiiriin, 6. 
konepiiriin, 4. hankintapiiriin ja 6. liikenne
piiriin. 

- Sakaniemen-Parikkalan rataosa avattiin hen
kili:iliikenteelle toukokuun 28 paivasta 1967 
lukien. 

T y i:i j a r j e s t y s. Rautatiehallitus vahvisti 
27 paivana helmikuuta 1967 1 paivana maalis
kquta 1967 voimaan tulleen Rautatiehallinnon 
tyi:ijarjestyksen, jolla siihen asti voimassa ollut, 
26 paivana elolmuta 1960 vahvistettu tyi:ijar
jestys siihen myi:ihernmin tehtyine muutoksineen 
on kumottu. Lokakuun 11 paivana 1967 rauta
tiehallitus vahvisti 48 §:iian lisakohdan seka 
muutti lokakuun 25 paivana 1967 11 §:n 3) koh
dan. 

T y i:i a i k a . Valtiovarainrninisterii:in kirjeen 
huhtikuun 15 paivalta 1967 johdosta antoi rauta
tiehallitus huhtikuun 25 paivana 1967 ohjeet 
virastotyi:iaika-asetuksen rnuutosten soveltami
sesta valtionrautateillii.. Valtiovarainministerii:i 
antoi huhtikuun 7 pii.ivana 1967 yksityisoikeudel
lisessa tyi:isopirnussuhteessa olevien toimihenki
li:iiden ja tyi:intekiji:iiden tyi:iaikajarjestelyista 
vuosien 1967- 1969 aikana ohjeet, joiden paa
saanti:ina on, etta lyhennetty tyi:iaika on voimassa 
vuonna 1967 21 viikon, vuonna 1968 30 viikon ja 
vuonna 1969 39 viikon ajan. 

Rautatiehallitus miiii.rasi 8 paivana toukokuuta 
1967 valtiovarainministerii:ilta 28 paivana huhti
kuuta 1967 saarnansa luvan perusteella, etta 
vuonna 1967 jatketaan kokeiluluontoisesti kiiy
tanti:ia 40 tunnin tyi:iviikosta tyi:iaikalain alaisten 
virkarniesten osalta niissa tapauksissa, joissa 
tyi:iaikalain alaiset virkamiehet toimivat tyi:in
johtotehtavissa tai rnuuten sellaisissa tehtavissa, 
joissa virkarniesten tyi:iajan tulee seurata tyi:in
tekiji:iiden tyi:iaikaa. 

0 h j e s ii. a n n i:i t. Rautatiehallitus muutti 
vuoden 1967 aikana ohjesii.anti:ija seuraavasti: 
- terveydentila- ja palveluskelpoisuusvaatimuk

sista annetun ohjesaanni:in (OTP) 26 §:n 2. 
kappale rnuutettiin 8 paivana maaliskuuta ja 
24 §:n 4 . kohta 15 pii.ivana kesakuuta; 

- ensiavusta tyi:itapaturrnien sattuessa annetun 
ohjesaii.nni:in (OEA) 9 § muutettiin 23 pii.ivana 
marraskuuta; 

- opetustoimen ohjesaanni:in 10, 19, 20 ja 83 §:t 
sekii. III luku muutettiin 1 paivana marras
kuuta ja samalla kurnottiin luvut IV, V ja VI. 

V a p a a 1 i p p us a ant i:i. Rautatiehallitus 
antoi 19 pii.ivana huhtikuuta 1967 vapaalippu
saanni:in 4 §:n opintovapaalippuja koskeviin 
saii.nni:iksiin uuden 5. lisamaarii.yksen, seka muutti 
25 pii.ivana toukokuuta 1967 10 §:n 5. lisamaa
rii.yksen ja 18 §:n 6. lisamaii.rayksen, joista edel
linen koskee talousvapaalippua ja jalkimmainen 
pollmpyi:irien. mopedien tai moottoripyi:irien 
lahettarnista vapaalipulla. 

K a y t t i:i k o m i t e a. Rautatiehallitus maa
rasl 25 pii.ivana tamrnil;:uuta 1967 rautatie
laitoksen edustajiksi ja heidan henkili:ikohtaisiksi 
vararniehikseen liikennepiirien alueille asetettujen 
kaytti:ikomiteoiden jasenet vuosiksi 1967-1968. 

Linjahallinnon organisaatiossa tapahtuvien 
muutosten johdo ta ja amanaikaisesti tapahtu
vasta piirien numeroinnin muuttumisesta joh
tuen rautatiehallitus muutti kaytti:ikomiteain 
kokoonpanoa 1 paiviista yys1.-uuta 1967 lukien 
kaksivuotiskaudeksi 1967-1968 jaljella olevaksi 
ajaksi. 

T o i m i k u n n a t. Rautatiehallitus asetti 
vuoden 1967 aikana toimikunnat 
- valrnistelemaan ehdotusta junaturvallisuus

saanti:ii:in liittyviksi teknillisiksi maariiyksiksi, 
- tutkimaan henkili:ikunnan koulutuksen uudis

talllista, 
- kasittelemaan Helsingin lahiliikenteesta teh

tya liil;:ennetutkimusta. 

Y k sit y is e t r aut at i e t. Valtioneuvos
ton 17 paivana elokuuta 1967 antamalla paati:ik
sella lakkautettiin Kymin Osakeyhtii:i 
Kymmene Aktiebolag-nimisen yhtii:in ornistama 
Hyvinkaan-Karkkilan yksityinen rautatie 1 
paivasta syyskuuta 1967 lulcien. 

Tiedotustoiminta 
Vuonna 1967 julkaistiin Rautatieuutiset-lehtea 

kaikkiaan 21 numeroa, joista joulunumero oli 
16-sivuinen kaksoisnumero. Keskimaarainen pai
nos on ollut 36 000. Asiakasjakelua on jos ain 
maarm lisatty ulospain suuntautuvan infor
moinnin tehostarniseksi. Tata silmalla pitaen on 
rautateiden uudistuksista tehty lehdessa selkoa 
entista enemrnan, joskin lehti toimii edelleen 
ensi sijaisesti henkili:ikuntalehtena. 

J oulukutm alusta lukien ryhdyttiin toimitta
maan uutta monistejulkaisua •>Lehtikatsaul{sia•>, 
jota jaetaan rautateiden keskus - ja linjahallin
nossa johtavassa asemassa toirniville henkili:iille. 
Katsaus ilmestyi kaikkina arkipaivina lauantaita 
lulmunottamatta. Painosmaara oli noin 165. 
Katsaukseen kootaan lahinna sanomalehdissa 
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Rautatiehallituksessa v. 1967 ki:iBiteltyjen asiain lukumi:iara 

0 asto, joka on esltellyt asian 

I 
Ylelsistunto Osastoistunto Esittcly pllii· Esittcly Yhteens!l 

tal johtaialle 
ylijohtajalle 

I 1966 I 196i 1966 1 1967 1966 I 1967 1966 I 1967 1966 I 1967 

Hallinto-osasto .. ...... . ... . .... 26 20 448 564 7 109 6169 7 558 6 721 8 251 
Talous )) 

• 0 • •••••••••••••• 12 30 359 211 59 60 741 879 1171 1180 
Rata )) .. ....... . . . ..... 3 1 622 475 33 57 8165 7 685 8 823 8 218 
Kone • . ... ...... . ...... 13 2 216 150 71 57 3 775 3 792 4 075 4 001 
Hankinta • • •••••••••• 0 • ••• • 4 3 711 334 26 90 2 331 60 3 072 1287 
Liikenne • . ............... . 30 16 251 1 7 393 525 3 908 4 275 4 5 2 5 003 
Tariffi • (2 kk) .......... 5 - 113 32 37 1 20 057 3167 20 212 3 200 
Rautatierakennusosasto (2 kk) ... 1 - 108 8 40 7 818 18 967 33 

Yhteensa 94 I 72 1 2 8281 1 961 1 737 I 906 1 45 964 1 28 234 1 49 623 1 31173 

rautateista julkaistut uutiset ja lcirjoitukset, 
minkii. lisii.ksi kat ·aukseen sisii.ltyy muita kul
jetusmuotoja, kauppaa ja teollisuutta jne. kos
ketteleva referaattiosa. 

Vuonna 1966 laaditusta uudesta julkaisusta 
» VR tii.naan ja huomenna•> otettiin lisapainos. 
Viikottain ilmestyvaa kaskylehtea julkaistiin 
50 numeroa sekii. li aksi 18 kpl a-numeroa. Ensin 
mainitun painosmaiira oli 27 500. jalkimmiiisen 
taas 4 000-27 500 vii.lilla. 

Lehtipalvelun toimittamana ilmestyi jarjes
tyksessii. seit emannen kerran vuo ikatsaus •>Val
tionrautatiet 1966>>. Suomenkielista laitosta otet
tiin 3 500 ja ruotsinkielista 700 kappaletta. 
Suomenkieliseen painokseen sisaltyi englannin
kielinen ja ruotsinkieliseen saksankielinen refe
raattiosa. 

Maan sanomalohdistolle lahetettiin vuoden 
aikana uutisia monisteina, minkii. lisaksi paivit 
tain annettiin lehdille tietoja VR:n uutistapahtu
mista, uudistuksista jne. Lisiiksi lahetettiin leh
dille erilaisia kat auksia ajankohtaisista rauta
tieaiheista. Lehdiston lisiiksi jatkui yhteistyo 
radion ja t elovi ion kanssa ja yhtei toiminnassa 
tehtiin tv- ja radio -ohjelmia. Niinikaiin jiirjes
tettiin useita tiedotustilaisuuksia. Eniten .o.iita 
pidettiin toukokuussa Rautatien paivii.nii. kaik
kien liikennepiirien alueilla. Tiedotusaiheista oli 
keskeisimpia junalauttaliikenteen avaaminen 
maaliskuussa Naantalin ja Tukholrnan valille. 
Laajasti esiteltiin myos VR:n uusi tietokone
keskus seka Parikkalan-Onkamon ja Joen
suun- llomantsin ratojen liikenteelle aYaaminen. 
Lisii.ksi jarje tettiin lebdi toile kaksi retkeilya, 
joissa esiteltiin kaivostoimintaa ja niiden vaati
mia rautatieku.Jjetuksia. 

Tiedotussihteereille jarjestettiin huhtikuussa 
neuvottelupaiva, jolla keskusteltiin ajankohtai 
sista tiedotusky ymyksista. 

Kirjeenvaihto ja tiedotusmateriaalin vaihto 
muiden maiden rautateiden kanssa - myos 
UIC:n kanssa - on jatkuvasti lisaantynyt, 
minka obelia on toimitettu runsaasti valokuvia ja 
kirjoituksia ullmmaisille rautatiejulkaisuille, yh
teisoille ja yksityisille harrastajille. 

Rautatiesuojelu 
Rautatiehenkilokunnan suojelukoulutusta on 

kertomusvuonna jatkettu. On jarjestetty joh
taja-, alijohtaja- sekii. linjahallinnon tyopaikka
suojelukursseja. Koulutustilaisuuksia on ker
tomusaikana jarjestetty seuraavasti: 

Kurasi HenkUii· 

Vae1Stonsuojelun kouluttaja-

miUirti. 
v. 1967 

kur si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Suojelujohtajien peruskurssi . . 26 
Suojolujohtajien jatkokurssi . . 25 
Liiakintiipalvelun johtajien pe-

ruskurssi . .............. . 
Pelastuspalvelun alijohtajien 

peruskurssi . . . . . . . . . . . . . . 25 
Tiedustelupalvolun alijohtajien 

peru kurssi . . . . . . . . . . . . . . 26 
Palontorjuntapalvelun alijob-

tajien peruskurssi . . . . . . . . 25 
Tyopaikkasuojelun peru kurssi 615 
Suojeluvalvojakurssi ....... . 
Klooriensiapu- ja korjausmie-

histon kurssi . . . . . . . . . . . . . 27 

Yhteensii. 772 

Henkilii· 
miUI.r!i 

kaikkiaan 

15 
335 

28 

19 

51 

103 

100 
1 108 

55 

77 

1 891 

Viime odan aikaisten viiestonsuojien kunnosta
mistyon piiii.tyttyii on maiiriirahojen puitteissa 
keskitytty uusien erillissuojien rakentamiseen. 
Kertomusvuonna ovat valmisttmeet euraavat 
suojat: 

Riihimaki, juna oimisto .... . 
Pieksamaki, konepaja .. . ... . 
Pieksamaki, junatoimisto .. . 
J oensuu, varikko ....... . .. . 

C-lk 
C-11~ 
C-lk 
C-lk 

40 henk. 
300 

40 
150 



14 

Suojelusuunnitelmien tarkastuksia ja tarpeel
lisia korjauksia on maiiraysten mukaisesti suo
ritettuo 

Ammattiopetus 

Rautatieopistossa pidettiin kertomusvuonna 
yhteensii 18 kurssja (18 luokkaa) 561 oppilaalleo 

Muusta koulutustoiminnasta mainittakoon, 
etta liikennepiireissii jiirjestettiin 7 alokaskurssit 
220 oppilaalle sekii kiskoautonraha otajakurssi 
15 osanottajalleo 

Konepiireissii jarjestettiin huoltomieskurssit 
23 osanottajalleo Kouvolassa syksylla 1966 alka
neilla ja keviiiilla 1967 piiiittyneillii veturin
lammittiijaoppikursseilla oli 42 oppilastao Matka
neuvojat ja opetuskuljettajat suorittivat laajaa 
veturimiesten kaytannollistii opetustoimintaa 
koko rataverkollao 

Pasilan konepajalla jarjestettiin vaunumies
koulutusta 23 oppilaalleo 

Hyvinkiiiin konepajan oppilaskoulussa oli ve
turimiehiksi koulutettavia oppilaita keskimiiiirin 
2550 

Kauko-ohjauskoulutusta, ilmajarrukoulutusta 
ja liikkuvan tyokoneen kuljettajien koulutusta 
jiirjestettiin liikennetarpeen edellyttamiissa laa
juudessao 

Liikenneosasto: 

Ylempi liikenneoppikW"ssi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alustava liikenneoppikurssi 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alempi liikenneoppikurssi 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 o 0 0 . 

ATK-koulutuksessa jarjestettiin peruskou
lutustilaisuus, yhdysmiesten jatkokoulutustilai
suus ja yhdysmiesten neuvottelupiiivato 

Edelleen sai 60 henkiloa ensiapukoulutuksen, 
naistii 53 perus- ja 7 kertauskoulutukseno Rauta
tiesuojelu- ja tyoturvallisuuskoulutukseen nahden 
viitataan toisaalla oleviin selostuksiino 

Sahkoasentajatutkintojen osalta voidaan to
deta, etta yliasentajatutkinnon puhelinalalta 
suoritti 9, puhelinasentajan perustutkinnon 
(P AKLA) 4, yliasentajatutkinnon (SAKLA) 3 ja 
sahkoasentajatutkinnon (SAKLA) 7 henkiloiio 

Henkilokunta sai rautateiden kustantamana 
monipuolistao koulutusta eri tahoilla laitok en ulko
puolella jarjestetyillii kursseilla ja opintopaivillao 

Tampereen asemalla on jiirjestetty onglannin 
kielen kurssi 10 osanottajalleo 

Kielitutkintoja suoritti rautatieopi tossa eng
liinnin, saksan ja veniijiin kielissa yhteensa 9 
henkiloii sekii kirjanpitotutkintoja 12 henkiloiio 

Rautatieopiston kirjeelliseen opetukseen osal
listui 6 kielten ja 28 kirjanpidon opiskelijaao 

Kirjeopistoissa harjoitti 23 henkiloa rautatie
opiston valvomia ja osittain kustantamia kieli
opintojao 

Rautatieopistossa pidettyjen kurssien osan
ottajat jakaantuivat seuraavasb: 

kursseja luokkia oppi lait• miehHi na.isia 

1 1 40 36 4 
1 1 35 34 1 
2 2 75 75 

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

Koneosasto: 

Veturinkuljettajaoppikurssi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vaunumiesoppikurssi 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 . 

4 

4 
1 

4 

4 
1 

150 145 fi 

145 145 
20 20 

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

E1oi osastot: 

Hallin to-, talons-, rata- ja rautoatierakennus-
kurssi •••••••••••••• 0 •••••••••• 0 •••••• 

Rakennusmestarioppikurssi ............. . . 
Rata vartij aoppikurssi •• 0 • •• ••••••• •••• • •• 

Varastonhoidon peruskurssi ....... . ...... . 
Laskentatoimen kurssi • 0 • •• • ••••••••••• • • 

Tyontutkirou kurssi . . ............... . ... . 

Kaikkiaan 

Sisii.anpiiiisytutkintoja jiirjestettiin alemmalle 
liikenneoppikm·ssille, veturinkuljettajaoppikurs
sille ja vaunumiesoppikurssille pyrkineille yh
teensii 814 henkilolleo 

5 5 165 165 

1 1 37 5 32 
1 1 22 22 
2 2 56 56 
1 1 26 25 1 
3 3 79 68 11 
1 1 26 26 

9 9 246 202 44 

18 18 561 512 49 

Soveltuvuustutkimustoiminta 
Toimintavuonna soveltuvuustutkimusjaoston 

tyoskentelyssa jo jonkin aikaa jatkunut kebitys 
ilmeni erityisen selvaniio Tutkittujen koehenki-



lOiden maiira nousi odellisesta vuodesta jalleen 
jonkin verran, mutta nakyvimmat muutokset 
esiintyivat tutkittujen ryhman sisti.isessa raken
teessa. Tosin konepajakoulujen oppilaat muo
dostivat siita vielakin n. 50 %, mutta loppu 
jakautui huomattavan monen pienryhman osalle. 
Mainittakoon mm., etta valtiovarainministerion 
jarjestelyosasto on kayttiinyt jaoston apua maa
rakennusaJan tyontutkimuksen kaksien pen1s· 
kur sien osanottajien testaamiseksi; tama kay
tanto jatkuu. J o soveltuvuuskokeiden osalta tyo
kentta siten on huomattavasti laajenttmut ja 
monipuolistunut. 

Vaununtarkastajan ja -voitelijan ammatin
analyysi on toimintavuonna saatu valmiiksi. 

Varsinaisten soveltuvuustutkimusten lisaksi 
muut toimintamuodot jaoston tyossa nousevat 
yha selvemmin etualalle. Rautateille pyTkiviin 
ja kokeissa olleisiin kohdistuva informaatio
toiminta on jo jonkin vuoden ajan ollut laaja 
osatehtava ja se pyrkii jatkuvasti laajenemaan. 
Samalla koko soveltuvuustutkimustoiminta yha 
suuremmassa mii.arin kehittyy koht.i ohjaavaa ja 
sijc.-ittelevaa toimintaa. 

Myos aloitteet rautatielaitoksen tyohonotto
toiminnan tehostamisesta ovat totoutumassa. 
Siirtymista keskitettyyn tyohonottojarjestelmaan 
rautatiehallituksen piirissii. ryhdyttiin syksyllii 
1967 valmistelemaan. J o toimintavuonna hallinto
osasto ohjasi jaostoon uusia tyonhakijoita, joiden 
henkilotiedot jaostossa tyohonottohaastattelun 
pohjalta kortistoitiin. 

Rautatiehallituksen eri elimille on naiden 
toimeksiannosta laadittu selontekoja ja selvi
tyksia jaoston erityisalaan kuuluvi ta kysymyk
sista, nimenoma.an henkilopolitiikan osakysy
myksista. Talta osin jaosto ilmeisesti pystyisi 
hyodyttamaan keskushallinnon muita tyopisteita 
ny1.-yistii. enemmtinkin; psykologispohjaiset asian
tutkijalausunnot esim. tyohonoton, henkilopoli
tiikan ja koulutuksen erityisprobleemoista saat
taisivat laajentaa muiden elinten piiii.toksen
teossa kiiyttamii.ii pohjaa tarkoituksenmukaisella 
tavalla . 

Jaosto on entiseen tapaan suorittanut mahdolli
suuksiensa mukaan myos omaa perustutkimus
toimintaa. Mahdollisuuksia on ratkaisevasti lisan
nyt se, etta laitoksen oma ATK-elin auliisti on 
antanut apuaan. Niiin on suurin osa rutiini
laskentatyostii piiii.sty siirtiimiiiin tietokoneille, 
mikii puolestaan on nopeuttanut ja tehostanut 
koko selvitystoimintaa aivan olennaisesti. Niinpa 
tamii toiminta onkin entisestii.an laajentnnut. 
Toimintavuonna saatiin paatokseen ylilii.akarin 
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jaostoon osoittamien kliinisten tapausten tutki
mista lujittava perusselvitys, jonka koehenki
loiksi kertyi kaik.kiaan 64 yli 50-vuotiasta vapaa
ehtoista eri rautatietehtavista. Kaynnissa on 
kolme huomattavan laajaa selvitysta, joista yksi 
ktisittelee uuden luonnetestin kiiyttOmahdolli
suuksia, yksi testitulosprofiilin sisiiltiimaa infor
maatiota ja kolmas veturimiesoppilaiden koulu
ja tyomonestykson mittaamista. Menestyskont
rolliselvityksiii on tehty entista enemman. 

SoveltuvuU8tutkimustoiminta 

Laboratorian toimintavuonna tutkimat 850 
koehenkiloa jakautuvat ryhmittain seuraavasti: 

Koneosasto 

Konepiirien huoltomieruii . . . . . 86 
Hyvinkii.an konepajakoulun ve

turimiesoppilaita . . . . . . . . . . . 243 
Pa ilan konepajakoulun am

mattioppilaita . . . . . . . . . . . . . 112 
Kuopion konepajakoulun am-

mattioppilaita . . . . . . . . . . . . . 87 
VaLmumiesharjoittelijoita. 51 579 

Liikenneosasto 

Liikenneoppilaita . . . . . . . . . . . . 61 
Pieksamiien laskumakikonduk-

tooreja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 

Talousosasto 

ATK-henkilOstoa 

Hallinto-osasto 

Tyontutkijoita 

E1· i osastooilta 

K.liinisiii tapauksia ........ . . . 
Muita ylilatikarin osoittamia .. 

12 
49 

51 

22 

61 

Rh:n tyonhakijoita . . . . . . . . . . . . 5 
Ammatinvalinnanohjausta . . . . . . 2 
ValtiovarainministeriOn tyontutki · 

joita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 -------------------
Yhteensa 850 

Sosiaalitoiminta 

Laitoksen sosiaalitoiminta on jatknnut ker
tomusvuonna tavanomaisena tyonantajan har
joittamana nykya.ikaisena sosiaalitoimintana, 
mikii rautateilla on suurelta osalta la.kisaateista. 
Sosiaa.lijaosto on osaltaan valvonut ja ohjannut 
tyonantajan suorittamaa sosiaalitointa seka hoi
tanut siita etuptiassa vapaaehtoisen osan. 
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Rautatiebenkilokunnalla on edelleen ollut mah
dollisuus kayttaa hyvakseen virkapukusiian
nosten mukaisten virkapukujen yhteishankintofa. 
Virkapukujen ja kesavirkatakkien toimituksen 
hoiti Valtion Pukutehdas seka kesi:i- ja turkis
virkalakkien ORVI-Tuote. Valmistajat ovat 
hankkineet tarvittavat kankaat ja muut tarvik
keet. Pukimien tilaaminen on sopimuk ella jar
jestetty kautta vuoden tapahtuvaksi. Kertomus
vuonna valroistettiin virkapukuja ja virkalakkeja 
yhteensa 3 111 kappaletta. 

Majoituskalustoa on edelleen pyritty kehitta
maan. Kertomusvuodon lopulla oli enaa kolme 
majoituskohdetta, joissa kaytettiin levyparak
keja. Tilapaismajoitus on pyritty hoitamaan vii
palerakenteisilla asunnoilla. Kaytossa on 2-, 4-
ja 5-viipaleen asuntoja. Kaikkien majoitus
pisteiden ruokaloiden yhteyteen on saatu hanki
tuksi viihtyisyyden lisaamiseksi televi iot. Asun
tovaunut ovat olleet koko vuoden kayti:issa ja 
rataosaston toimesta on suunniteltll mnutaman 
uuden astmtovaunun rakentamista. 

Tyopaikkaruokaloissa. ei ole kertomusnwnna 
tapahtunut merkittavia muutoksia. Tarpoelliset 
korjaukset on kuitenkin Slloritettu ja samoin 
ruuan laadun tarkkailua. Pysyvien ruokaloiden 
kohdalla on tapahtwlllt yksi ruokalanpitajan 
vaihdos. 

Valtionrautateiden virlcamiesasuntokanta on 
kertomusvuonna edelleen vahentynyt. Tama on 
johtunut osaltaan siita, etta liikennehenkili:i
kuntaa on siirretty linja-asemilta suuremmille 
liikennepaikoille. Asuntojen vahentymiseen lin
jalla on myos vaikuttanut radan vartioinnin 
uudelleen jarjestely, jolloin ratavartijoita ei enaa 
tarvita entista maaraa radan tarkastustehtavissa. 
Nain vapautuneista rakennuksista on osa myyty 
tai saneerattu. Asuntotalojen kannattamattomia 
lwrjauksia ei ole suoritottu, vaan rakennuksia on 
purettu ja asunto-oloja on hoidettu omatoimista 
asuntotuotantoa hyvaksi kayttaen. 

Kertomusvuonna tapahtuneiden vuokrien ko
rotusten johdosta asuntotalojen kannattavuus on 
parantunut siten, etta hoitokustannukset on 
saatu peitetyiksi kannetuilla vuokrilla. Asuin
rakennusten hoitoon on kiinnitetty huomiota 
samoinkuin vuosi- ja peruskorjauksiin. Asunto
taloja on liitetty vesi- ja viemariverkostoon seka 
erailla kaupunkipaikoilla myi:is kaukolampover
kostoon. 

Sosiaalijao ton ohjaama omatoiminen asunto
tuotanto rautatielaisten ke1·ros- fa rivitalolinjalla 
on jatkunut kertomusvuonna vireana, vaikka 

onsisijaisten lainojen saannin vaikeutuminen on 
rajoittanut uusien bankkeitt n vireille aantia. 
Kireista luottomarkkinoista huolimatta kaikki 
liikkeelle lahteneet yritykset saivat tyi:it kayn
tiin maaraaikaan mennessi:i. Asuntolainojen 
saanti on edelleen olh1t vaikeata. Niinpa neljasta 
anojasta sai vain kaksi asuntolainan. Rakennus
kustannukset on saatu pysymaan kohtuullisina. 
Aravakerrostaloja vahnistui kertomusvuonna 
kolmo, nimittain Relsingin maalaiskuntaan, Ou
luun ja Lahteen seka yksi yhtii:i rivitaloja Hel
singin maalaiskuntaan. Helsingissa Tapanilassa 
vahnistui ns. luhti-tyylinen kerrostalo, joka 
rakennettiin yhtii:in o, tamallo tontille ilman 
asuntolainaa. Valmistuneiden talojen kokonais
tilavuus on 46 750m3 ja niissa on kaikkiaan 160 
asuntoa. Kertomusvuonna on yha enemman 
vapautunut vanhoja aravaosakehuoneistoja eri
tyisesti He1singissa ja Helsingin maalaiskunnassa. 
Molempien h'l.mtien myi:inteisen suhtautumi en 
johdosta ovat kaikki vapautuneet asunnot saatu 
pysytetyiksi rautatielaisten hallinnas a . Hel
s ingin kanpunki on asettanut vuorotyi:issa olevat 
asunnontarvitsijat etusijalle . 

Henkili:ikunnan omakotirakennustoiminnan tu
keminen on ollut lahinna rakennustyyppien valin
taan omakotipiirustttksun ja tyoselityksii11 liit
tyvaa neuvontatyi:ita. Sosiaalijaostosta annet
tujen omakotitalojen tyyppipiirustusten luku
maara Iaski huomattavasti edellisista vuosista. 
Paapiirustuksia annettiin 129 kpl ja tyi:ipiirus
tuk ia 457 kpl; kesamokkien osalta olivat vas
taavasti 91 kpl ja 61 kpl. Piirustuslehdiksi muu
tetttma niita annetti in yhteensa 1 925 kpl. Tont
tien hmastuksia tapahtui Riihimaella kolme ja 
Kouvolassa yksi. Kertomusvuonna jouduttiin 
kaymaan monia neuvotteluja viemarikysymyk
sista eri omakotialueilla. Pieksamaen Kukkaro
maen omakotialueen v:iemiirisuunnitolmat kau
ptmlci laatinee talle a lueelle vasta joidenkin 
vuosien kuluttua. Samoin Tuusulan kunnan 
Jokelan omakotialueella ovat vesi- ja viemari
suurmitelmat seka kaavaehdotukset neuvotte
lujen kohteina. 

Kertomusvuoden aikana jiirjestettiin maiseman 
siistimiskampanja ja liikennepaikkojen kunto
kilpailu. Ratojen varsia, rakennusten, tyo
paikkojen ja -pisteiden ymparisti:ijii seka kuor
maus- ja varastoalueita siivottiin ja puhdistettiin, 
vanhoja rakennuksia ja kivijalkoja purettiin ja 
vesaikkoja havitettiin. Liikennepaikkojen kunto
lcilpailussa kiinnitettiin piiahuomio yleisi:in viih
tyi. yyteen ja liike1mepaikan henkili:ikunnan oma
toimisuuteen. Tiirkeimpiii arvostelukohteita oli-



vat istutukset, oleskelupaikat, pihat, ratapihat 
ja kuormausalueet . Kaikkiaan 341 liikenne· 
paikalle annettiin arvostelupisteet. Eri kilpailu· 
ryhmissa selvisivat ensimmaiselle tilalle Kouvola, 
Valtimo ja Kolkontaipale. Liikennepiirien vali
sessa kilpailussa voittaja oli 8. liikennepiiri ja 
puutarhapiireista oli paras 4. puutarhapiiri. 

Puuttuvia sosiaalitiloja on pyritty jarjestele
maan keskittamalla eri osastojen henkilokunta
ryhmia samoin jo valmiina oleviin buonetiloihin. 
Tebdasvalmisteisia siirrettavia rakennuksia on 
kertomusvuoden aikana hankittu sosiaalitiloiksi 
Lahteen ja Haapamaelle, molemmat koneosaston 
kayttoon veturitallien ybteyteen. Useilla lii
kennepaikoilla suoritettiin peruskorjauksia ja 
kobennettiin sosiaalitilojen kuntoa. Kertomus
vuoden aikana on tyo-, sosiaali- ja asuntoraken
nusten rakentamiseen seka perusparannuksiin 
kaytetty kunnossapito- ja vuosikorjausmaara
raboja n . 600 000 markkaa, siirtomaararahoja 
n. 260 000 markkaa ja tyollisyysvaroja n . 140 000 
markkaa eli yhteensa 1 000 000 markkaa. 

Vuonna 1958 annetun tyoturvallisuuslain 10 §:n 
1 momentin 4 ja 5 kohdan saannosten voimaan
tulon lykkaantyminen virkasubteen perusteella 
suoritettavaan tyohon nabden valtionrautateilla 
paattyi kertomusvuoden lopussa. Sosiaalitilojen 
kunnostamista on tapabtunut laajassa mitassa, 
m utta on todettava, etta puutteellisuuksia 
sosiaali- ja tyotiloissa esiintyy edelleen. Laaja
mittaisiin uudistamistoihin sisaltyvat sosiaali- ja 
tyotilojen rakentamiset ja peruskorjaukset on 
huomioitu 5-vuotissuunnitelmassa. 

Asunto- ja tyopaikkahygieniaan on kiinnitetty 
huomiota erilaisten tarkastusten yhteydessa. 
Tallaisia tarkastuksia suoritettiin lahes 200:lle 
liikennepaikalle kertomusvuonna. 

Kertomusvuoden aikana pienenivat tyotapa
turmaluvut edelliseen vuoteen verrattuna lahes 
9 %; virkasuhteessa olevan benkilolnuman kob-

1967 
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dalla on vahennys 1.1 % ja tyosubteessa olevien 
kohdalla 13. s %· 

Rata- ja rautatierakennusosaston (laskettu 
viela erillisina) tapaturmaluvut ovat pienentyneet 
lahes neljanneksella. Vain konepajoilla, joiden 
tilastoista on poistettu sahkoalueiden henkilo 
kunnalle sattuneet tapaturmat, ovat tapaturmat 
lisaantyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Kui
tenkin on konepajojenkin kohdalla vuosittain 
laskettavan tapaturmatibeytta osoittavan ku
vaajan suunta laskeva. 

Kuolemaan johtaneita tapauksia oli jalleen 10, 
mika on ollut jo viiden vuoden ajan keskiarvona. 
Kahdeksan naista tapauksista oli sellaisia, joissa 
on ollut juna osallisena ja kaksi maantieliiken
teessa sattunutta. Vain yksi naista on sattunut 
tyomatkalla. Ensinmainituista tapauksista on 
nelja sattunut radalla tyossa ollessa tai resiinan 
kanssa, kolme benkiloa on kuollut ajettaessa 
autolla tai resiinalla ybteen junan kanssa. Yksi 
kuolemaan jobtanut tapaus on vaihtotoissa sat
tunut ja yksi ajettaessa moottoripyoralla ojaan 
siirryttaessa tyopaikalta toiselle. 

Alia olevaan tilastoon on koottu tiedot niista 
tyotapaturmista, jotka ovat aiheuttaneet vahin
taan nelja sairauspaivaa. 

Kertomusvuoden kevatpuolella jarjestettiin 
kaksipaivaiset tyotrn·vallisuuskurssit kaikkiaan 
15 liikennepaikalla siten, etta kullekin kurssille 
osallistui kurssiliikennepaikalla toimivan toimi
kunnan lisaksi lahella olevat toimikunnat, joten 
jokaiselle kurssille osallistui keskimaarin 3-4 
tyoturvallisuustoimikuntaa. Kursseilla olleiden 
henkiloiden Juku, siihen laskettuna seka tyon
antajan etta benkilolnmnan edustajat, oli kaik
kiaan 380 eli noin 25 jasentii. kurssia kohden. 
Kurssien luennot kasittelivii.t tyoturvallisunslakia 
ja teknillisia turvallisuusohjeita, toimikunnan 
jasenten tehtii.via, tyoterveys- ja ensiaputoi
mintaa, valistus-, opetus- ja koulutustoimintaa 

1966 1965 

tapaturma- I + Jisays I kuol. tapaturma- I kuol. tapaturma- I kuol. I tiheys - vahenn. Juku 
1 k I tiheys Juku I tiheys Juku 

Juku ' I 00 ' I oo u u ., .. Juku '/ .. 

Kaikkiaan •••• • ••••• • •••• 0 •••• • 3162 94 - 8.8 10 3 467 103 8 3 396 96 13 
virkasuhteessa ......... . ...... 1368 66 - 1.1 4 1384 70 3 1329 62 8 
tyosuht essa ........... . ... . . 1794 139 - 13.8 6 2 083 150 5 2 067 147 5 

Ratapiirit ..... . ... .. .......... 802 108 - 22.0 5 1037 122 5 959 120 7 
Rautatierakennukset . ...... . .... 169 115 - 25.8 - 228 137 - 206 125 -
Konepiirit + sahkoalueet .. . ..... 508 73 - 1.5 3 516 75 3 465 68 1 
Konepajat ..................... 518 140 + 7.3 1 480 122 - 653 152 -

iikennepiirit .................. 1105 89 - 2.8 1 1137 92 - 1038 84 4 L 
Hankintapiirit + tuotantol. . ..... 49 84 - 24.5 - 65 101 - 56 81 -

Keskushallinto ................. 11 - - - 4 - - 19 - -

3 16004--68 
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seka suojeluteknisia tarkastuksia tyopaikoilla. 
Kurssien aikana saatiin tutustua mukana kulje
tettuun varsin monipuoliseen suojeluvalinenayt
telyyn. Ohjelmaan kuuluivat myos aiheeseen 
liittyvat elokuvaesitykset seka harjoitusten muo
dossa suoritetut suojelutekniset tarkastukset 
tyopaikoilla. 

Kuluneen vuoden aikana teetettiin kolme 
uutta tyoturvallisuusjulistetta seka otettiin 
eraista vanhoista varoituskuvista uusia pai
noksia. Liikenne- ja tyopaikoille on lahetetty 
seka omia etta Tapaturmantorjunta ry:n pai
nattamia varoituskuvia, tyotcu·vallisuusohjeita 
seka kone-, Iiikenne- etta rataosastojen toista 
samoin kuin VIISAS V AROO-vihkosia. VARO
KEINO-Iehti on tilattu kaikkiin piiritoimistoihin, 
varikoille, konepajoille ja tyoturvallisuustoimi
kunnille. Samoin on TAL.JA TlEDOTTAA
lehtea tilattu VR:n autovarikoille ja auton
kuljettajien oleskelutiloihin. 

Rautateiden kansainvalisen liiton (U.I.C.) 6. 
jaoston tyoturvallisuusasioita kasittelevan toimi
kunnan toimesta laadittu vuoden 1966 rautatie
tyotapaturmia esitteleva tilasto osoittaa, etta 
Suomen rautateilla sattuu suhteellisesti noin 
viisi kertaa niin monta tapaturmaa kuin Belgian 
rautateilla. Kun on otaksuttu, etta tapaturmien 
tilast,oinnissa, tapaturmavakuutusjarjestelmissa, 
-maii.rayksissi:i tms. kysymyksissa saattaa olla 
tulkinta- ja muita eroavuuksia., laadittiin kysy
myssarja naista asioista ja pyydettiin Belgian 
rautatiehallitukselta niihin vastaukset . Selvittely 
jatlrnu. 

Rautatien paiva ji:irjestettiin k ertomusvuonna 
Oulussa toukokuun 28 paivana. Sen yhteydessa 
pyrittiin tallakin kerralla esittelemaan yleisolle 
uudistuvaa rautatielaitosta ja sen merkitysta. 
Ohjelmassa oli mm. asiakaspaivat, joilla keskus
teltiin rautateiden tarjoami ta erilaisista kul
jetuspalveluksista. Rautatien paivan ohjelmaan 
sisaltyi erilaisia tilaisuuksia ja esittelyja, jotka 
ol i tarkoitettu seka suurelle yleisolle etta ra.uta
tievaelle . Kalustonayttelyn lisaksi oli yleisolla 
tilaisuus avoimien ovien paivan merkeissa tu
tustua Oulun veturivarikkoon ja siella eraisiin 
veturityyppeihin seka laite- ja johtosuojassa 
olleeseen vaestOnsuojelunayttelyyn. 

Laitoksen henkilokunnan huomiota on sopi
vissa yhteyksissa kiinnitetty Iisaantyneen vapaa
ajan oikeaan kayttamiseen ja tassa mielessa 
pyritty tuomaan esille myos niita vaihtoehtoja, 
joita rautatiehallituksen tukemien toimintojen 
vahtyksella on tarjolla.. Rarrastusmuotoja on 
tehty tunnetuiksi mm . Relsingissa Linnanmaen 

huvipuistossa seka Rautatien paivana Oulussa 
26. 5. 1967 jarjestetyn yleisojuhlan ja sen yh
teydessa tapahtuneen harrastustoiminnan nayt
telyn puitteissa. 

Opinto- ja virkistyspaivat jarjestettiin Vuo
katin retkeilykeskuksessa 12- 17. 3. 1967, osan
ottajamaii.rana noin 70 henkea. Naiden alojen 
yhdistysten toimihenkilOille toimeenpantiin sa
moin neuvontapaivat Rantalinnan lepokodissa 
Ruokolahdella 1-3. 9. 1967. Renkisten ja tai
teellisten harrastusten ],ansainvalinen kosketus 
on jatkunut entiseen tapaan. FISAIC:n kaita
elokuvauskilpailussa Itavallassa saavutti eras 
rautatiela.isemme pronssimitalin, FISAIC:n taide
nayttelyssa Karlsruhessa suomalaiset voittivat 
kaksi h.--ultamitalia ja yhden hopeamitalin. Rauta
tielii.isemme voittivat myos pohjoismaisen valo
kuvauskilpailun. FISAIC:n vuosikokous jarjes
tettiin Tampereella 24- 28. 8. 1967. 

Rautatielaisten lomanviettoon on kiinnitetty 
huomiota ja talvilomanvieton merkitysta on 
edelleen korostettu. Kertomusvuoden aikana 
myonnettiin yhteensa 102 rautatielii.iselle loman
viettoavustuksia, joiden maarat vaihtelivat ano
jien huoltovelvollisuudesta riippuen 6 markasta 
15 markkaa vuorokaudelta, kaikkiaan 12 826,11 
markkaa. 

Rauta.tiehallitus on tulo- ja menoarvioonsa 
varatLm maii.rarahan- 15 000 markkaa - jaka
nut toiminnan tukemista varten 6:lle sellaiselle 
rautatielaisyhdistykselle, jotka yllapitavat kai
kille rautatielaisille tarkoitettuja lomanvietto
paikkoja. Mainittuja lomanviettoavustuksia 
myonnettiin etupaassa juuri samoissa loman
viQttopaikoissa oleskelua varten. 

Vuokatin ja Pyhatunturin retkeilykeskukset 
ovat kertomusvuonna olleet vilkkaassa kii.ytossa. 
Kayttovuorokausia kertyi Vuokatissa 12 318, 
Riekkaniemen Iomakylassa 6 394 ja Pyhii.tuntu
rilla 6 142. Pohjoismaisessa lomakylassa Riva 
del Solessa Italiassa kertyi majoitusvuorokausia 
648. Rautatielaisten lomakodeissa Kanervalassa, 
Rantalinnassa, Pyysalossa, Paularinteessa, Sol
gardenissa ja Lepokalliolla kertyi vuoden aikana 
majoitusvuorokausia yhteensa 18 960. 

Rautateiden liikuntatoiminnan huomattavin ta
paus ol i kertomusvuonna rautatiehenkilokunnan 
vapaaehtoisen ktmtotestaustoiminnan aloitta
minen 22. 5. 1967. Kolme tii.ydellista testaus
kalustoa hankittiin. Kuntotestaajiksi koulutet 
tiin kertomusvuonna viidella 1-paivaisella kurs
silla yhteensa 68 rautatielaista. Nama testaajat 
suorittivat 22. 5.-31. 12. 1967 valisena aikana 
yhteensa 4 947 testausta ja antoivat jokaiselle 



testatulle henkiiOlle klmto-ohjelrnan. joka oli 
laadittu testau tuloksen perusteella. 

Harrastuskilpailuihin hiihdos a, uinnissa ja 
kavelyssa osallistui kaikkiaan 3 084 rautat ieliiistii. 
Henkilokohtaisia mestaruuskilpailuja oli 13, osan
ottajia 728 ja joukku mestaruuskiJpailuja 5, jouk
kueita 41. Piiri- ja a luekilpailuja oli 1 527 ja 
o anottajia yhteensa 17 262. Kursseja ja leireja 
oli kertomusvuonna 27 ja niissa osanottajia 611. 
Kansainvalisessa urheilutoiminnassa rautatie
laiset ovat olleet tiiviisti mukana, osallistumalla 
rom. US! :n mestaruuskilpailuihin kahd , a eri 
lajissa. 

Tyontutkimu- ja 

rationalisointitoiminta 

Liikenteenhoi4olli8et tutkimukset 

Kertomusvuonna on a loitettu tutkimukset Ji i
kennepalvelua mittaavien aikastandardien Jaati
miseksi ratapihatyoskentelyn osalta. Tntkimuk
set kappaletavaran kasittelytyon normittamiseksi 
tavarasuojatyossa tyovoiman ki,i.yton uunnit
telua ja tarkkailua varten sekii kustannu stan
dardien peru taksi on suoritettu loppuun. 
Kayttopiirien muodostamista silmiillii. pitiien on 
tutkittu kane- ja liikennepiirien valista yhteis
tyota, niiden toimistojen tyonjakoa seka rata
verkon to iminnallista jakoa pii1·ien a Jayksikoiden 
uudelleen organisointia silmiillii pitiien. 

Tyoajan lyh ntiimisesta aiheutuvia euraa
muksia liikennehenkilokunnan maariiiin on selvi
telty seka laadittu rautateiden talous uunni
telmaa varten laskelmia tyovoimamiiiiriiennu -
teiksi vv. 196 -1972. 

Ylivieskan asemalla on tutkittu kappaletava
ran kasittelykustannuksia, T6616n asemalla kap
paletavaraliikente n hoidon jarjestelyii ja ur· 
meksen asemalla vaunukuorma- ja kappale
tavaraliikennetta ratapihan raide- ja tilantar
peen selvittiimiseksi. Vainikkalan uutta asema
rakennusta varten on laadittu huonetilaohjelma. 

Junaturvallisuussiiiinnon uusimistyotii on avus
t ttu tutkimuksilla. 

TT etovoiman kayttiHi ja liikkuvan l~aluston huoltoa 
koskevat tutkimukset 

Pasilan varikolla on suoritettu tyontutkimus 
moottorikaluston huoltoon tarvittavan tyovoi
man maarittiimiseksi. 

Tampereella on tutkittu vet.urimiesten alotus
ja lopetusaikoja nudella veturitall illa seka 
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moottorikaluston huoltotoita. iihkoalueen toi-
mintojen siirtamismahdollisuuksista Tamperoen 
asemalta konepiirin muiden tilojen yhteyteen 
suoritettiin tutkimus. 

Seinajoen varikolle laadittiin suunnitelma Dm 
7-vaunujen huollon siirtamiseksi vanhalta tal
Jilta uudelle. 

Oulun varikolle laadittiin moottorihuollon 
uudelleenj iirjestelysuu nnitelma. 

Junien kulkuaikojen laskemiseksi tietokoneilla 
suoritettiin kertomusvuonna koeajoja eina-
joen- Kemin viililla. 

Rataan ja rakennuksiin liittyviit tutkimukset 

VaJtionhalJinnon maarakennusalan standardien 
laadintaa varten on rautatierakennuksilta ja rata
piireistii k riitty tilastoaineistoa sekii aloitettu 
taman pohjalla laajamittainen maiira-, teho- ja 
kustannusstandardien laadinta. Valtionhallinnon 
maarakon_nusalalla on myos osallistuttu tyon
tutkimuskoulutuksen jiirje telyihin ja opetuk
seen sekii avustettu maarakennusalan ajoitus
toimikuntaa suorittamalla eriiitii tilasto- ja 
haastattelututkimuksia talla alalla. 

Yhteistyossii. rajiiytysaineiden valmistajien ja 
kayttiijien kan sa on kokeiltu eri rajaytysaineita 
ja -menetelmiii. Rautatien rakonnustoissa on 
suoritettu kalliolouhinnan tutkimuksia, valvon
taa ja kustannustarkkailun suunnittelua. 

Radan ja radanvar ien rik:karuohojen ja vesaik
kojen myrkyttiimistii varten on laadittu m r
kytysohjehna sekii valvottu sen toimeenpano. 

Tyokoneiden kustannuslaskentaperu teiden 
miiiirittelyii varten on suoritettu valmistelutoita 
ja tutkimuksia. 

Tampereella on osallistuttu vapautuvien veturi
tallitilojen tulevan kii.yton suunnitteluun. 

Pasilaan on laadittu ratao aston huonetila
suunnitelma. 

Hankintaa ja varastointia koskevat tutkimukset 

Helsingin ja Hyvinkiian paiivarastoissa on uo
ritettu urak:katyohinnoitteluun liittyviii tyon
tutkimuksia. 

Tampereen ratapiiri sa on avustettu varasto
ja sosiaalitilojen keskittiimistii koskevaa sel
vittelytyotii. 

Vilppulassa on tutkittu ke h.-uskorjaamon ja 
-varaston toiminnan jatkamisen tarpeellisuutta. 

Joensuussa on tutkittu koncpiirin varaston
pitea sokii eri osastojen 6Ijyhankintojen ja 
-varastojen keskittii.mismahdollisuuksia. 
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Pieksiimiien sivuvarastolla on suoritettu tyon
tutkimuksia henkilokunnantarpeen miiarittami
seksi sekii selvitetty tarvittavan oljyvaraston 
suuruus ja alustavasti ohjelmoitu hankintapii.rin 
ja paavaraston sii.rto Kuopiosta Pieksamiielle. 

Oulun varikolla on suoritettu kiiteisvaraston 
henkilotarpeen miiiirittely. 

Alkuvuodesta jatkettiin myos tavaravaunujen 
ta varanimiston laatimista. 

Piii.ikonepajoissa suoritetut tutkimukset 

Tyontutkimusten paiikohteena on ollut vau
nujen korjaus- ja rakennustoiden sekii veto
kaluston korjaustoiden rationalisointi menetelmia 
ja apuvalineita parantamalla. Tiihan toimintaan 
on liittynyt urakka-aikojen maarittaminen. Tyon
tutkimukset on konepajoissa suoritettu paaasiassa 
paikallisten tyontutkimuselinten voimin. 

Seuraavassa esitetaan suoritettu tyontutkimus
ja rationalisointitoiminta paakonepajoittain. 

Pasila: Tavaravaunujen valmistussarjoista on 
tutkittu ja urakoitu Kas-, Hk.a-, Hdka-, Gbk-, 
Ob-, Ggi- ja Gks- seka tukkipankkovaunut ja 
tukkipankot. Tyomenetelmia parannettaessa on 
suojakaasuhitsauksen lisiiantyvalla kaytollii suu.ri 
merkitys. 

Nosto-osastolla on pyorakertasorvin ja pu
ristuskoneen tyot tutkittu ja urakka-ajat maari
telty. Aluskehysosastolla on suoritettu tutki
mukset uuden levyleikkurin urakka-aikojen maa
rittamiseksi . Matkustajavaunujen korjauskus
tannusten valvomisen tehostamiseksi ja tutki
muskohteiden maaraamiseksi on keratty suu
rehko tilastoaineisto seka suoritettu tutkimuksia 
ja urakoiden maarittelya putki-, lammityslaite
ja sahkotoissa. 

Lisiiksi on suoritettu tyonkulku- ja tilankaytto
tutkimuksia sekii tutkittu ja urakoitu telien ja 
jarruvarustinosien valmistusta. 

Hyvinkaa: Kertomusvuonna ovat tarkeimpina 
tyontutkimuskohteina olleet pyoraprofiilin sor
vaus mekaanisesti ohjatussa pyorasorvissa, sylin
teriholkkien koneistus kopiosorvissa, nojapalan 
valmistus, takomon tuoteluetteloiden ja tyo
maaraarvioiden laadinta, taloussuunnitelman laa
dinta vuosille 1968-1972, eri osastojen tyo
paikkajarjestelyt, veturikorjauksen kustannusten 
nousun selvittely, levyjousien valmistus ja kor
jaus, veturien tyonsuunnittelun ja korjauskortis
ton uudelleenjiirjestely seka veturien korjaus
ohjeet . 

Turku: Kertomuskautena on tyontutkimus- ja 
rationalisointitoiminta keskittynyt paaasiassa ns. 

MEC-tutkimukseen, jossa analysointityota on 
jatkettu. 

Lisaksi on suoritettu ajankiiytto- ja Gtt
tutkimuksia, MTM-koesovellLltus, toiden ja tyo
paikkojen uudelleenjarjestelyja, korjausmaiirays
ten selvittelyii jne. 

Pieksamaki: Kertomuskauden huomattavim
mat rationalisointi- ja tyontutkimustehtavat 
ovat olleet sailiovaunujen pesu- ja varusteiden 
korjaushallin, konepajan laajennusvaiheiden kaa
suverkoston ja sahkoistyksen, uuden kaasu
keskuksen, II A-vaiheen lattiarakenteen ja tyo
paikkakeskuksien, uuden rullalaakerihuoltamon, 
vaunujen romutus- ja pesualueen, telien pesu
laitoksen, pyorakertojen hiekkapuhalluslaitok
sen, sailiovaunujen tripesulaitok en ja hydrau
listen nostopukkien suunnittelu, uuden pajan 
varustelu, telien korjaus- ja muutostoiden me
netelmien kehittaminen ja tyopailtkajarjestelyt, 
esitutkimukset ja -tyopaikkajarjestelyt pyora
kertojen rengastuksessa kaytettavan nestekaasu
kuumentimen vaihtamiseksi induktiolmumenti
meen seka pyorakertojen optisen tarkastus
koneen asennustoiden esitutkimukset. 

Lisaksi on suoritettu useita tutkimuksia 
urakka-aikojen mii.arittamiseksi erilaisissa toissa. 

Kuopio: Konepajan laajennus on kertomus
vuonna aiheuttanut erilaisia jarjestely- ja suun
nittelutehtavia. Tyontutkimuksia on suoritettu 
paiiasiassa koneistus -, kattila- ja viilaosastoilla. 
Niihin liittyvana on maaritelty urakka-aikoja 
noin 70 kpl. Rationalisointitoiminnasta mai
nittakoon, etta Vr 11-veturien korjauksen siirty
minen Kuopioon on aiheuttanut erilaisia jat
jestely- ja suunnittelutoita. Kattiloiden kor
jauksissa on siirrytty kayttamaan CO 2 -hitsaus
laitetta, ja osa maalauksista suoritetaan sahko
staattisella ruiskumaalauksella . 

Dieselveturien korjaukseen siirtymi.sta varten 
on hankittu piirustuksista valokopiot kaikista 
vaihtoveturisarjoista ja otettu kaytt66n tassa 
yhteydessa arkistointimenetelmia. 

Vaasa: Kertomusvuoden aikana on tyontutki
muksia suoritettu hiikkilavojen korjauksessa, 
uusien hakkilavojen valmistuksessa, automaatti
kytkimen asennustehtavissa, jarrutonkan ripusti
men valmistuksen hitsausvaiheessa ja Veto-Jussi
pienveturin maalauksessa. Lisaksi on aloitettu 
rata-autojen tayskorjaustoiden tutkiminen. 

Oulu: Ome-vaunujen korjaustoista on suo
ritettu lisatutkimus, ja miiaritelty 30 uutta 
urakkaa. 

Aluskehysosastolla on suoritettu tyopaikka
varastojen ja kulkuteiden uudelleenjarjestelyja 



ja nosto-osastolla on suoritettu tutkimuk ia tyo
paikkavarastojen ja tyopaikkojen jarjesttimiseksi 
uudelleen. 

Telivaunujen nosto- ja jarrutoista seka telien 
pikakorjauksesta suoritettujen tutkimu ten pe
rusteella on naita toita urakoitu. 

Lisaksi on tutkittu ja kehitetty eraiden vau
nunosien korjaus- ja valmi tusmenetelmia. 

M uu toiminta 

Keskushallinnon osalta toiminta on lahinna 
kohdistunut erilaisten lausuntojen ja selvitte
lyjen laadintaan, organisatiokysymyksiin, toi
mistotilojen jii.rjestelyihin, standardisointiin, lo
makerationalisointiin, alotteiden kasittelyyn, 
toimikuntatyo kentelyyn ja rationalisointialan 
koulutuk ·een. Erityisen maininnan an aitsee 
valtion talonmiesten tyomii.aratoimikunnalle kes
kushallinnosta kiisin suoritettu laaja tutkimustyo. 

Kertomusvuonna on saatu valmiiksi tai uusittu 
13 standardia seka otettu valmi teltavaksi useita 
muita VR-standardeja. Lisiiksi on osalli tuttu 
yleiseen standardisointityohon niin kotimaassa 
kuin myos kan ainvalisten rautatiejiirjestoj n 
puitteissa. 

Lomakkeita ja muita painotuotieita on tar
kistettu I 689 kpl. Niista korjattiin 237 kpl. 
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uusittiin 248 kpl ja poistettiin kaytOsta 64 kpl. 
Uusia lomakkeita suunniteltiin 115 kpl ja 
vedoksia tarka tettiin 368 kpl. Painotuotteiden 
luettelon uusimistyo saatiin loppuunsuoritetuksi. 

Uusia alotteita saapui 96 kpl. Kertomusvuoden 
aikana saatiin loppuunkiisitellyiksi Ill alotetta, 
joista 27 palkittiin. 

Kertomusvuonna on jii.rjestelytoimiston hen
kilolmntaa osallistunut mm. seuraavien toimi
kuntien tyoskentelyyn: valtionhallinnon maa
rakennusalan tyo- ja kustannusstandardien laa
dintaa valmisteleva toimikunta ja tyoryhmat, 
valtion talonmiesten tyomaaratoimikunta, val
tionhallinnossa palvelevien vahtimestarien, sii
voojien ja sairaala-apulaisten toita selvitteleva 
toimih~ta, valtion rakennusmestru.'ien palkka
suhdetoimikunta, junaturvallisuussaannon uusi
mistoimikunta, liikennevirkamie ten koulutuksen 
uusimistoimikunta, liikenneosaston piitevyystut
kintojen uusimistoimikunta seldi. Helsingin kau
pungin satamak:omitea. 

Tyontutkimushenkilokunnan kouluttamiseksi 
konepajoihin ja varikoille jarjestettiin 4-
viikkoinen tyontutkimuskurssi, jolla opettajat 
ja kolme oppilasta olivat jarjestelytoimisto ta. 
Lisaksi on osallistuttu eri tavoin valtionhallin
nossa jarjestettyihin rationalisointialan koulutus
tilaisu uk iin. 

II. TALOU D ENHOITO JA TARIFFIPOLITIIKKA 

Tariffion rakenn e ja ta·o 

Valtionrautateid n tariffisaant06n tehtiin 4 
piiivanii lokakuuta 1966 annetulla asetuksella 
n:o 492/66 muutoksia, joiden vaikutuksesta 
henkilotariffit nou ivat vuoden 1967 alusta lukien 
menolipputariffin mukaan laskettavien lippujen 
osalta keskimiiarin 5. s % :lla ja kuukausilippu
tariffin mukaan laskettavien lippujen osalta 
21.1 %:lla. Keskimiiarainen korotus kaikkien 
lippujen osalta oli 7. 8 %· Saman asetuksen mu
kaan nousivat kuukausilippujen hinnat uudel
leen I. 7. 1967 lukien keskimaarin 15.4 %:lla, 
mika merkitsi I. 8 %:n kokonaiskorotusta. 

Asetuksella 492/66 korotettiin myos tavara
liikenteen tariffeja 1. 1. 1967 lul~:ien keskimiiarin 
6. 8 % :lla. Korotus toteutettiin siten, etta matka
tavaran, rahtikappaletavaran (luokat A, AI ja 
A2) ja vaunukuormaluokkien 4--7 rahteja koro
tettiin noin 5 %:lla seka vaunukuormaluokkien 

10, Hl, H2 ja vajaapainoluokan 11 rahteja 

noin 11 % :lla. Kiitotavaran ja ylimi:iaraisen 
junan mak ut jaivat ennalleen. Sanotulla ase
tuksella alennettiin katetun vaunun korotus 
11 %:ksi entisen 29 %:n asemesta. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio 
muutti 16. 2. 1967 pii.ivatylla kirjelmalla n:o 
487/720-67 eraiden alennuskuljetusten kor
vauksia 1. 4. 1967 lukien toistaiseksi siten, etta 
halkojen ja polttoturpeen seka lannoitetun 
kasvuturpeen osalta korvaus muutettiin 30 % :ksi 
entisen 48 % :n asemesta, erinaisten puunjatteiden 
osalta 18 %ksi entisen 26 %:n asemesta seka koti
maisen . ohran, rukiin ja vebnan osalta 10 ~0 :ksi 
entisen 18 %:n asemesta. Tama merkitsi asiak
kaiden maksamien rabtien kohoamista halkojen 
ja turpeiden osalta 36 %:lla seka puunjatteiden 
ja viljan osalta 11 %: lla. Samalla kirjelmalla 
lopetettiin aikaisemmin Pohjois-Suomesta ete
laan kuljetetuille perunoille myonnetty alennus
korvaus ja alennettiin Neuvostoliitosta Suomeen 
tnotavien haapapaperipuiden alennuskorvaus 

J 
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vuodon 1967 ajaksi entisesta 30 % : ta 18 % :iin. 
Viimeksi mainitun alennuksen pionentaminen 
merkitsi n. 17 % :n korotu ta asiakkaiden maksa
miin rahteihin . 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion 
2. 3. 1967 paivatylla kirjelmalla n:o 487 /720- 67 
laajennettiin alennuskulj tuskorvausten alaisia 
rahtitasoituksia siten, etta Kokkolan pohjois
puolelta on vientitavaran rahti Keskisten sata
maan sama kuin Leppaluodon satamaan sina 
aikana, kun Leppaluodon satama on jaaesteid n 
vuoksi sulkeutuneena, ja rahtitasoituJ;:sen alaisiin 
eteltin satamiin sama kuin Kaskisten satamaan 
sina aikana, kun Kaskisten satama on jaa
esteiden vuoksi sulkeutuneena. Tama rahtitasoi
tus myonnetaan myo · Pietar aarcsta (Leppa
luodosta) lahetetylle vientitavaralle (Kulkulai
tosten ja yleisten toiden ministerion kirjelma 
n:o 892/720- 67/2498, 3. 5. 67). Ensiksi maini
tulla kirjelmalla myonnettiin myos kado ta joh
tuvana tilapai ena jarjestelyna heinan ja muun 
korsirehun rahdeista belmikuun 15 paivan ja 
kesakuun 30 paivan 1967 valiseksi ajaksi muualta 
Suomesta Simon ja en pohjoispuolella oleville 
maaraJiikennepaikoille Jiihetettaes a 40 <}0 :n alen
DUS. Vanerituotteiden ja lastu- soka kuitu
levyjen rahti maarattiin samassa yhteydessa 
Mikkelista Hankoon samaksi kuin Mikkelista 
Hillon satama.an. 

Valtioneuvosto myonsi ll . 5. I967 (Kulku
laitosten ja ylei ten toiden ministerion kirjelmii 
n:o 280/720- 67) Misista Raaheen kuljetettavalle 
rautarikasteelle erikoisalennuksen, jonl;:a suuruus 
on 3,50 mk tonnilta. Alennus tuli voimaan 1. 3. 
1967 lukien. Valtionrautateille korvattavan eran 
enimmaismaaraksi vahvi tottiin vuoden 1967 
aikana 900 000 mk . Tata maaraii uurennettiin 
17 5 000 markalla 2. 11. 1967 paivatylla kulku
laitosten ja yleisten toiden ministerion kirjel
malla n:o 2208/720- 67. 

Varusmiesten lomamatkoja koslwvan toivo 
musaloitteen n :o I58/66 ja kulkulaitosten ja 
yleisten tOiden ministerion 27. 4. 1967 paiviitylla 
kirjelmalla n:o 4I8/722- 67 antaman suostu
muksen perusteella rautatiehallitus on tehnyt 
sopimuksen puolustnsministerion ja rajavartio
laitoksen kanssa, etta puolustuslaitos maksaa 
I paiviista heinakuuta 1967 lukien 50 ° 0 sotilas
lipun hinnasta niista varusmiesten lomamat
koista, joitten maksamisoen se osallistuu, ja 
etta varusmiehet voivat matkustaa rajoitta
mattomasti kayttaen 2 luokan meno- tai rneno
ja paluulippuja 50 %:n al nnuksin. Ensiksi mai
nitut lomalipnt ovat varusmiesten kannalta 

ilmaisia ja on niiden luknmaara varusmiesta 
kohden kaksi kortaa aikaisempaa suurempi eli 
4- 6 kpl. 

Asetulcsen 492/ 66 tariffisaantoon tehtyjen muu
tosten yhteydessa rantatiehallitus korotti 38 §:n 
4 lisamaii.rayksen mukaiset vaunukuormien va
hi=at maksut l. I. 1967 lukien noin 15 %:lla 
miiariiamalla ontiset maksupernsteiden rajapainot 
4 400 ja 8 500 kiloa 4 800 ja 9 500 kiloksi. Tariffi
saannbn 50 ja 51 §:n edellyttamia kappaletavaran 
lisamaksun painorajoja syrjarait ita liikennoi
taessa muutettiin siten, etta entinen alle l 000 
kilon raja muutettiin 1 500 kiloksi, I 000- 1 900 
kg muutettiin I 500- 3 000 kg:ksi. 2 000- 2 900 
kg muutettiin 3 200- 4 000 kg:ksi ja 3 000-
3 800 kg muuteUiin 4 200--4 600 kg:ksi. Kan
n ttavat maksut jiiivat. entisiksi. amalla koro
tettiin tariffisaannon 52 :n mukainen vaihto
tyossii kaytetyn veturin minuuttimaksu 1,70 
mk:ksi ja raidetraktorin minuuttimaksu 0,80 
mk:ksi. Entiset maksut olivat 1,50 mk ja 0, 7 5 mk 
minuutilta. Vahimmat maksut nousivat vas
taavasti 15,00 ja 7,50 mk: ta 17,00 ja 8,00 mk:aan. 

Rautatiehallitnk en myontamia Rauman ja 
Mantyluodon satamien rabtitasoituksia koskovia 
maiirayksia muutettiin 13. 3. 1967 lukien siten, 
etta Nokialta ja sita kauempana olevilta lahetys
asemilta on Mantyluotoon sama !<Uin Ranman 
satamaan. Entinen raja-asema oli Lielahti . 

Rautatiehallitus muutti 16. 5. I967 lukien 
kuljetusneuvojen rahclitusperusteita siton, etta 
entiset eri kuljetusneLlVOille miiaratyt tariffi
painot poistottiin jane maarattiin rahditettavaksi 
yleisten kookkaasta tavarasta voimassa olevien 
maaraysten mukaan. Poikkeuksen mnoclostavat 
enaa vain lastenvamtut, polkupyorat ja moottori
polkupyorat joille edelleenkin on vahvistottu 
tariffipainot. 

Rautatiohallituksen 5. 7 . 1967 tekeman osi
tyksen porusteella vahvisti valtioneuvosto 24. 10. 
1967 paivatylla asetuksella n:o 450/67 valtion
rautateiden tariffisaantoon muutoksia, jotka 
astuivat voimaan 1. l. 1968. Ne merkitsivat 
henlziloliikenteen tariffien kohoamista keski
miiarin 6. 3 % :lla ja tavaraliikenteen tariffien 
kohoami. ta keskimaarin 6.1 Ofo:lla. 

K a n s a i n y ii 1 i n e n t a v a r a- j a 

h nkiloyhdysliikenne 

Tavaraybdysliik nteessa pohjoismaiden rauta
teiden kesken sovellettavista tariffeista annottiin 
10 paivana maaliskuuta 1967 asetus n:o I35 /67, 
joka tuli Yoimaan 15 paivasta maaliskunta 1967 



samoin kuin asetukseen perustu\·a uusi pobjois
mainen tavaratariffi. Kyseiscn tariffin mukaan 
lasketaan Suomen-Ruotsin liikenteessa vaunu
kuormien rabdit molempien maiden yhteen las
ketulta matkalta. Edella sanotl.m johdosta tuli 
Tornion kautta tapabtuva ·sa liikenteessa kayt
toon nelja rahtiluokkaa (NET 1- NET 4) ja 
Naantalin kautta tapabtuvassa liikenteessa yksi 
luokka, joka vastaa kalleinta NET l luokkaa. 
Tariffiin on sittommin tehty erinaisia korjauksia. 
mm. NET 4 rahtiluokka on poistettu vuoden 
1968 alusta lukien. 

Kulkulaitosten ja yleisten to iden ministerion 
17. 8. 1966 pfiivatylla kirjeella . aaduin valtuuk
sin rautatiehallitus on sopinut SJ:n kanssa 
tavarayhdysliik.enteen aloittamisesta 15. 3. 1967 
lukien junalauttaa. kayttaen Naantalin- Tuk
holman valilla. Lauttalinja on merl•itty CIM:n 
59 artiklan edellyttamaa.n keskustoimiston luet
teloon rautatielinjoja tiiydentavaksi laivalinjaksi 
ja se korvaa vuonna 1956 tehdyn sopimuksen 
perusteella tapahttmeen tavarayhdysliikenteen 

uomen Hoyrylaiva Oy:n, Hoyrylaiva Oy Boren 
ja tockholms Rederiak-tiebolag Svean laivoja 
kayttaen. Mainittujen laivayhtioiden ja Oy 
Siljavarustamon kanssa tehtiin uusi paaasiassa 
henkilOliikennetta koskeva yhdysliikennesopimus, 
joka tnli voimaan I. 3. 1967 lukien. 

Rautatiohallitus on ll piiivana lokakuuta 1967 
tekemallaan paiitoksella liittynyt vuoden 1968 
alusta lukien Pohjoismaiden-Ranskan tariffi 
liittoon seka erinaisiin artikkelitariffeihin. 

Kansainvalinen tavaravaunuliitto (RIV) on 
hyvaksynyt valtionrautatiet liityntiijaseneksi 
vuoden 1968 alusta lukien, mika merkitsee sita, 
etta rautatiehallituksella on mahdollisuus solmia 
sailioidenvaihtosopirnuksia liiton jasenrautatei
den kanssa . Pohjoismaiden rautatciden kesken 
on myos tehty sopimus sailioiden vaihdo ta 3. 3. 
1967 lukien soka SJ:n kanssa lisaksi 3. 8 . 1967 
sopimus vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
junalautalla, jossa ei kuljeteta matkustajia. 

Kansainvalista tavaraliikennetta koskevat toi 
mitusohjeet ovat tulleet voimaan uutena pai
noksena l paiva ta kesakuuta 1967 lukien 
(Kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen III). 
CIM:n soveltamismaarayksiin (PIM) tehtiin eri 
maiden kesken sovitut muutokset ja annettiin 
lisaksi lausuntoja niiden vastaisista uudistus
suunnitelmista. 

Suomen ja SNT-Liiton rautatieraja~:~ekakomi
tean kokonksessa Helsingissa 12- 19 piiivina 
syyskuuta 1967 sovittiin transitolahetyksiin 
sovellett.aYista kuljetusmaarayksista Suomen 
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osalta. Suomesta SMGS-maihin transitona SNT
Liiton rautateiden kautta tapahtuvasta rahdin
maksamismenettelysta, kreosootti01jyn kulje
tuksiin kaytettyjen sailiovaunujen pa1auttami
sesta kuormausjatteineen, luovutusjunien kul
jettamis sta suoritettavasta maksusta, SNT
Liiton vaunujen kayttoajan lyhentamisesta sekii 
vaunujen vastaano tarnisesta ilman sivupuskimia 
eraissa tapauksissa, toimituspoytakirjan laati
misen ajankohda ta tavaran vajauksien ja liika
maiirien selvittelyssa m. Kokouk essa tehtiin 
muutoksia ja lisayksia Matkustajain, matka
tavaran ja tavarain kuljetustariffiin ja sen liit
teisiin sekii rautatieraja opirnultseen. Tariffin 
liitteiden muutoksilla vahvistettiin =· kautta
kuljetusliikenne aantalin-Tukholman juna
lauttaa kaytettaessa (tariffin liite 3) ja autojen ja 
mu:iden tavaroiden transitokuljetuksista Suomeen 
ja Suomen kautta muihin maihin kaytiin alusta
vasti kirjeenvaihtoa. 

Kansainvalisen henkiloliilienteen osalta on mai
nittava, etta Oy Siljavarustamon liikennoima 
laivalinja Turku- Tukholma ilmoitettiin CIV:n 
59 artildan edellyttiimaan keskustoirniston luet
teloon ybdeksi l>:ansainvaliseen henkiloliikentee
seen kuuluvaksi TLl.l'un-Tukholman valiseksi 
laivalinjaksi. Valtionrautatiet on niin ikaan 
liittynyt Vl.Wnna 1966 TCV-tariffin pnitteissa 
luotuun kongres ialennusjarjestelmaan, jonka 
mukaan kansainvalisten kongressien osanotta
jille myonnetaan 20- 30 %:n alennus useimpien 
Euroopan maiden rautateilla. 

Kuljetusmaksujen ja tilitysten 

tarkastus 

Tarka tustoimisto on kertomusvuonna vahvis
tettujen ohjeiden mukaan tarka tanut kuljetus
ym. maksujen maksuunpanon ja tilityksen koti
maisessa honkilO· ja t,avaraliikenteessa niin myos 
yhdysliikenteessa. Edelleen on tilien ja lasku
tusten perusteella todettu ja tarkastettu yhdys
liikenteessa olevien kotimaisten liikennelaitosten 
tulo-osuudet. 

Henkiloliikenteen osalta on tarkastus aiheutta
nut 491 hyvityslaskua raha-arvoltaan 9 094,43 
mk. 51 takaisinmaksumaaraysta raha-arvoltaan 
842,50 mk ja 2 040 veloituslaskua yhteismaaral
taan 28 936,86 mk. Tavaraliikenteessa on annettu 
159 hyvityslaskua arvoltaan ybteensa 17 188,45 
mk ja 6 738 takaisinmaksumaaraysta yhteis
maaraltiiiin 490 814,15 mk. Veloituslaslmja on 
tavaraliik nteessa kirjoitettu 8 954 kpl yhteiselta 
raha-arvoltaan 488 771,10 mk Tavaraliikenteen 
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tilityksen korjauskehoituksia on lahetetty 150 kpl 
ja tilioikaistma on virheelli yys korjattu 362 
tapauJ,sessa. Matkatarkkaajat ovat suorittanoet 
liil!:ennepailwilla ja matkatoimistoissa 1 230 kas
san- ja lippuvaraston tarkastusta. Tarkastus
toiminnan yhteydessa on tehty 110 muistutusta, 
joiden johdosta on ryhdytty erilaisiin toimen
piteisiin. 

Kaluston ja tarvea in eidon 

tarkastus 

Kertomusvuonna on tarkastustoimiston toi
mesta suoritettu kaluston taysinventoinnit kone
pajoilla ja konepiireissa seka tarveaineiden tays
investoinnit polttoaine- ja puutavarapiirin poltto
ainevarastoissa, yhdessa piiavarastossa, kahdessa, 
ratapiirissa, yhdessa 1wnepiiris a, yhdella ra,uta
tierakennuksella seka kylUistyslaitoli:silla. Li aksi 
on suoritettu ra-utatiesuojelutarvil!:keiden tar
kastuk et ja kaluston hylkaystarkastukset eri 
osastoilla. 

Rautatietilasto 

Vuonna 1967 valmistuneet rautatietilastot ovat 
seka rakenteeltaan etta as iasisalloltaan paa
piirteittain edellisina vuosina julkaistujen tila-s
tojen kaltaiset, silla tilastoinnin kehittamiseksi 
ja uusimiseksi tarkoitetut toimenpiteet oivat 
viela ole ehtineot niihin vailmttaa. 

.Tulkaisu >>Rautatietilasto vuodelta 1965 (vuosi
julkaisu S.V.T. XX)•> valmistui kesakuussa, minka 
jall!:een toiminta kohdi tui saman julkai un 
vuotta 1966 koskevien tietojen kokoamiseen. 
Vuoden 1966 tietoja sisaltavat perustilastit val
mistuivat tavara- ja junaliikennetilastojen osalta, 
huhtikuussa ja, henkiloliikenteen osa-lta touko
kuun aikana,. Taman jall,een on laadittu vuoden 
1967 perustila-stoja. VR kuuka-usitilasto on kerto
musvuonna ilmestynyt edelleenkin jonkin verran 
myohii.styneena. 

Kertomusvuoden aika.na, on pantu alulle eraita 
toimenpiteita, joiden ta-rkoituksena on kehittii.a 
ja uudistaa rautatietilastoja siten, etta ne vas
taisuudessa paremmin palvelisivat johdon ja eri 
organisaa,tioportaiden tarpeita, mm. Rautatie
tilaston vuosijulkaisua on ryhdytty tiissa mie
lessa kehittamaan. .Tullmisusta on tarkoitus 
poistaa tarpeettomaksi kayuyt ja merkityksoltaan 
vahapatoinen tietous. Aikasarjaesityl<sia pyri
tii.an laajentamaan 5 vuotta kasittiiviksi liihinna 
kiskoliikenteen kayttoomai uutta, henkilokuntaa 
ja taloutta koskevissa tauluissa seka muiden 

a,iheiden osalta yleistauluissa. Tilastotietojen 
valmistamisnopeutta pyritii.iin niin ikiiiin lisiiii
maan. 

Kertomusvuoden alliana on eraita tilasto
kiisittelyn laskenta-, koodaus- ja tarkkailuvai
heita asteittain siirretty tietokoneilla suori
tettavaksi . Mm. liikkuvan kaluston tilastoinnissa 
on veturi-ilmoitusten ja henkiloliikenteen junien 
junailmoitusten kasittely siirretty tietokoneella 
hoidettavaksi. Tilastomateriaalin kasittelyu ja 
siihen liittyviiu muun tilastotoiminnan asteit
taista siirtiimi ta tiotokoueille jatketaan del
leon. 

Laskoutatoimi 

Vuoden 1967 ail!:ana on jatkettu vuonna 1965 
aloitettua laskentatoimen kehittiimistyotii. Paino
piste ou kuluvana vuonna ollut eri toiminta-
ektoreiden tavoitebudjetoinnin kaynni tami

sessa, seka vuonna 1968 voimaan astuvan uuden 
tulo- ja meuoarvion rakennemuutoksen aiheutta
mien tehtavien hoitamisessa. Koska rautateiden 
tilijarjestelmiin on oltava integroitu, ts . kail!:kia 
laskennan sektoreita palveleva, on kuluvana 
vuonna valmisteltu rautateiden uudet tilipuitteet 
sekii niihin niveltyviit kustannuspaikka- ja kus
tannuslajijaottelut, jotka astuivat voimaan 1. 1. 
1968. Samanaikaisesti tilipuitteiden kehittiimis
tyon kanssa on avustettu tietokonetoimistoa 
suunniteltaessa laskentatoimen tietojenkasittelyu 
siirtamista tietokoneelle siten, etta ensi vuoden 
alusta hallinuollisen kirjanpidon seuraaminen ja 
stsatsen laskenuan kustannustietojen reluste
rointi tapahtuvat samasta perusmateriaalista 
tie to koneella. 

Maksuliike 

Valtionrautateiden koko maksuJiike, rautatie
rakennusten maksuliikettii lukuunottamatta, kes
kitettiin toukokuun 1 paivii tii 1967 lukien tili
toimistoon. 

Samoin keskitettiin mainitu ta piiivasta lukien 
. ekalaisten tulojen perimisen ja liikennepaikkojen 
tilitysten valvonta tilitoimistoon. 

Pall!:kojen maksamisjarjestelmii.a on vuoden 
1967 aikana kehitetty siten, etta ratapiirien tyon
teki joiden palkkoja on ryhdytty maksamaa.n 
rabalaitosten valityksellii . 

Virkamiesten palkkojen laskentaa on vuoden 
1967 aikana kehitetty siten, etta lisapalkkojen 
laskenta on siirretty tietokoneiden avulla tapah
tuvaksi. 



Antomaattinen tietojenkasittely 

Valtionrautateiden hallinnosta tammikuun 5 
paivana 1967 annetulla asetuksella perustettiin 
talousosastoon tietokonetoimisto, joka sai maalis
kuun 16 paivana kayttoonsa tietokoneen, IBM 
Systeemi/360 ryhma 30. Kone kasittaa keskus
yksikon lisaksi reikakorttien Juku- ja lavistys
yksikon, rivikirjoittimen, reikiinauhan lukuyksi
kon, nelja levymuistiyksikkoa ja viisi magneet.ti 
nauha-asemaa tarvittavine ohjausyksikkoineen. 
Kayttojarjestelmaksi valittiin Operating System/ 
360, joka on riittavan monipuolinen ja sopiva 
myos tietokoneen mahdollisia laajennuksia sil
malli:i.pitaen. 

Oman koneen kayttoon siirtymiseen valmis
tauduttiin etukateen siina maarin kuin se testaus
mahdollisuuksien yms. takia oli mahdollista. Teh
tavassa onnistuttiin niin, etta koneen kaytto
tuntimaara oli jo toukokuussa 375 ja kesakuussa 
427. Kayttoaika huhtikuun alusta vuoden lop
puun oli 3 325 tuntia eli keskimaii.rin lahes 370 
tuntia kuukaude sa, minka lisaksi valtion tieto
konekeskuksen konetta kaytettiin vuoden aikana 
vielii, noin 630 tuntia. 

Reikakorttikoneilla aikaisemmin suoritetuista 
toista siirrettiin rum. kirjanpidon tilierittelyt, ns. 
valirahojen laskenta seka juna-, tavara- ja hen-
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kilOliikennetilastot omalle tietokoneelle. Valtion 
tietokonekeskuksen koneella aikaisemmin suori
tetuista toista ohjelmoitiin ja siirrettiin omalle 
koneelle sisainen kirjanpito, seka joukko palkan
Jaskentaan kuuluvia listauksia. 

U usina sovellutuksina aloitettiin rahtisovellu
tus aluksi tilityksen tarkastuksen osalta, kuljetus
kaluston kayton tilastointi vetovoiman osalta, 
matkustajalaskenta ja henkiloliikenteen junien 
tilastointi. 

Tilastomatemaattisten ohjelrnien ja lineaarista 
ohjelmointia koskevan ohjelmakirjaston seka 
Project Management Systemin sovelluttaminen 
aloitettiin ja ohjelmia kaytettiin myos tuotanto
ajoihin. Useita rakennustekniikkaan kuuluvia 
ohjelmia valmistui lahinna sillanrakennuksen 
tarpeisiin. 

Suunnittelu- ja ohjelmointityota tehtiin jo 
tuotantoajoon saatujen sovellutusten lisaksi tu
levia sovellutuksia silmi:i.llapitaen. Tulo- ja meno
arvion rakenteessa seka sisaisessi:i. kirjanpidossa 
vuoden 1968 alusta toimeenpantavat muu
tokset aiheuttavat kirjanpitosysteemin taydelli
sen uudistamisen. Tavaraliikenteen tilastointi
systeemi tullaan vuoden 1968 alusta liittamaan 
integroituun tavaraliikenteen tilitys-, laskutus
ja tilastointijarjestelmiian, joten tami:i.kin sys
teemi oli kokonaan uudistettava. 

III. RATA JA RAKENNUKSET 

Kiskonvaihto 

Viime vuosina Riihimiien- Toijalan rataosalla 
suoritettua kiskotuksen vaihtoa K 43/K 54 jat
kettiin ja saatiin se piii:i.tokseen vaihdon kiisit
ta.essa nyt ll. 8 km lantisti:i. raidetta Turengin ja 
Hameenlinnan valilla. Savon radalla jatkettiin 
vastaavanlaista vaihtoa eri kohdissa Kouvolan 
ja Voikosken vii.lilla 7.6 km pituudelta ja rata
osalla Lappeenranta-Imatra 3. 4 km pituudelta. 
Lisak i suoritettiin tii.llaista vaihtoa 4. 2 km mat
kana itii.isella raiteella valillii Siitama-Orivesi. 
K 30 kiskojen vaihto raskaampiin, eli K 43 ja 
K 54 kiskoihin muodosti kuitenkin vaihdoista 
paiiosan. Niinpa vaihdettiin tiillaista kiskotusta 
rataosalla Iisalmi-Sukeva K 54 kiskoihin 39.8 
km ja Sukevalta Kajaaniin seka osittain Kajaanin 
-Kontiomaen valilla K 43 kiskoihin yhteensa 
47.o km pituudelta. Viimeksimainitusta on kui-
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tenkin vaihtoa jo aikaisemmin radassa olleisiin 
kiskoihin 4. 6 km. Karjalan radalla jatkettiin 
ki kotuksen vaihtoa K 30/K 43 Uimaharjusta 
Lieksaan eli 54.8 km. 

Kaikkiaan suoritettiin vaihtoa uusiin kiskoihin 
201. o km ja jo aikai emmin radassa olleisiin 
27. s km pituudelta. 

Katkeaman tai murtuman takia jouduttiin 
raiteista poistamaan 656 kiskoa, mika luku on 
yksi pienimmista. kiskonkatkeamaluktma rauta
teillamme. 

epelointi 

Sepelointityot oli keskitetty paaosaltaan rata
verkoston itaisille ja pohjoisille rataosille. Niinpa 
rataosalla Valtakunnan raja-.Joensuu-Kontio
maki- Oulu suoritetut tyot kasittivat 60 % rato-
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jerome koko sepeloidysta pituudesta. Rinnan 
kiskovaihdon kanssa sepeloitiin 60.9 km pituu
delta, tosin puolivalmiiksi, rataosaa J oensuu
Lieksa. Rataosalla Oulu-Kontiomaki jatkettiin 
toita Ahmaksen ja Kontiomaen valilla 32. 4 km 
matkalla. Sepe!Ointi oli taallakin osittain vajaata. 
Laurilasta aloitettiin sepe!Ointityot Rovaniemen 
suuntaan. Etelampana suoritetuista toista mai
nittakoon kiskonvaihdon yhteydessa suoritetut 
sepeloinnit 11. 9 km matkalla rataosalla Iisalmi
Ka.jaani ja 9. 6 km matkalla rataosalla Imatra
Parikkala. 

SepelOity paaraidepituus lisaantyi kertomus
vuonna 166.1 km ja oli sita vuoden paattyessa 
2 930 km vastaten 48. 4 % paaraidepituudesta. 
Raidesepelia kaytettiin 463 000 m 3 • 

Sillat ja tunnelit 

Tammikuulla valmistuiva.t Saimaan kanava
tyon yhteydessa rakennetut Pontuksen alih.-ulku
silta ja kanavan ylittavan rautatiesillan perus
tukset La.uritsa.lassa. Taman jatkuvan teras
palkkisillan siltalohkot koottiin maalla yhte
naiseksi 184 m pituiseksi sillaksi, joka sitten 
siirtovaunuilla vedettiin perustuksilleen ja avat
tiin liikenteelle 29. 10. Saimaan syvavayla
jarjestelyjen aiheutta.ma Kyronsalmen rautatie
sillan muutostyo Savonlinnassa aloitettiin alus
rakenteiden osalta vuoden lopulla. 

Naantalin junalauttasillakkeen rakennustyot 
saatiin piiatokseen junalauttaliikenteen alkamis 
paivaksi, joka oli 15.3. 

Pieksamaelle valmistui ratapihan ylittava 7 · 
aulckoinen ylikulkusilta. Se on esijannitetty 
betonilaattasilta, jonka pituus on 183 m ja 
leveys 18. 6 m . 

Alikulkusiltoja rakennettiin 14. Naista mai
nittakoon jo edella esiintyneen Pontuksen sillan 
lisaksi ns . Ohitustien sillat Lappeenrannassa, 
Masalan silta Kirkkonummella ja Kalkun silta 
Tampereella. 

Tunnelinrakennustoista mainittakoon radan
oikaisulla Savonlinna--Paaskylahti olevan Ky, 
ronniemen lapi jo vuonna 1965 louhittuun rata
tunneliin liittyvan betonitunnelin alustavat tyot. 

Rakennukset 

Asuinrakennuksia sisaltyi talonrakennusohjel
maan ainoastaan Ruukkiin rakennettu 2-huo
neiston tala . Se on puusta ja tilavuudeltaan 

630 m 3 • Peruskorjauksen yhteydessa laajennet
tiin J aalangassa asuntotaloa lisahuoneella. 

Tyontekijain sosiaalista huoltoa varten raken
nettiin liikenneosastolle huoltorakennukset Pita
janmaelle ja Malmille seka koneosastoa varten 
Lahteen. Rakennukset ovat puisia tehdasval
misteisia ns. viipaletaloja. 

Ensimmaisella vuosineljiinneksella saatiin paa
tokseen Naantalin junalauttaliikenteen tulliase
man rakennustyot. Rakennus on kivesta tila
vuudeltaan 9 340 m 3 ja olivat sen rakennus
kustannukset 1 810 500 markkaa. Tampereen 
Viinikkaan valmistui 3-kerroksinen yhteenlaske
tulta kerrosalaltaan 1 580 m 2 ja tilavuudeltaan 
5 700 m 3 oleva toimistorakennus. Riihimiien 
uudelle tavararatapihalle valmistui 3-kerrok
sinen junatoirnistorakennus. Sen tilavuus on 
3 040 m 3 kasittiien erilaisten laite- ja tyohuonei
den obelia myos huolto- ja vaestosuojatilat. 
Rakennuskustannukset olivat 755 000 markkaa. 

Lappilaan, Kuusankoskelle ja Ruukkiin raken
nettiin liikennepaikkarakennus. Naista ensiksi
mainittu on kivesta, tilavuudeltaan 460 m 3 

ja rakennuskustannuksiltaan 145 000 markkaa. 
Kiloon siirrettiin ja uudelleenrakennettiin laituri
talo Kuusasta. Ylivieskan asemarakennuksessa 
suoritettiin mainittava laajennustyo. 

Kcskeneraisista talonrakennustoista mainitta
koon vuoden jiilkipuouskolla aloitetut Riihimaen 
asetinlaiterakennus, Pieksamaen vaestonsuoja ja 
Kuopion konepajan laajennustyo, joista kaksi 
viimeksimainittua on annettu urakoitsijalle suo
ritettavaksi . Helsinkiin perustettavan tietokone
keskuksen laitteista valmistuivat ilmastointilait
teet, heikkovirta-asetelmat ja sisaiset puhelin
la.itteet. Maaliskuulla voitiin ottaa kiiyttoon 
sinne sijoitettu IBM-360/40 tyyppinen tietokone. 

Maa.-alueiden lunastaminen 

Ra.danoikaisuja ja ratapiha.laajennustoita va.r
ten toimeenpantiin eri puolilla. rataverkostoa 
maanlunastuksia.. Niinpa luna.stettiin Porin 
radan oikaisuja va.rten alueita. N okia.n-Kalkun 
valilla 5. 7 ha, Kiikan-Aetsan valilla 2. 9 ha ja 
Risteella l. s ha.. Rata.piha.la.ajennusta varten 
lunastettiin la.ajimmat alueet Pieksamaella, missa 
eri maanomista.jilta. lunastettiin niita yhteensa 
46. 9 ha lunastushinnan oltua 547 558 markkaa. 
Korson ra.ta.pihalaajennusta varten pakkolunas
tettiin l. 9 ha. alue ja asuntotaloa varten 0. 3 ha. 
tontti. Riihimiiella ostettiin 4. 2 ha sorakuoppa
alue hintaan 150 000 markkaa. 
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laiturit 

Pasilan tavararatapihan lansiosassa edellisena 
vuonna aloitettu ra1teiston taydentaminen saa
ti.in paatokseen. Uutt~:~. raidetta rakennettiin 
kaytetyista kiskoista I. a km. Pieksamaen jar
jestelyratapihan laskumaen hydra1.uiset raide
jarrut otettiin kokeilujen jalkeen koekayttoon 
13. ll. Riihimaen jarjestelyratapihalle hankittiin 
6 kpl lansisaksalaisia hydraulisia Thyssen-W 
raidejarruja asennettuina kolmeksi kaksoisjar
ruksi ja otettiin niinikaan koekayttoon 14. 10. 
Turun radan lahtokohdan muutos- ja siirtotoita 
Toijalassa jatkettiin rakentamalla vastapenke
reita ja vahvistamalla pcngerpainumia. Naanta
lin junalauttasataman raiteisto valmistui kasit
taou K 43 raiteita 5. 4 km, josta ruotsalaisella 
raideleveydella 3. a km. Tampereen Viinikassa 
saatiin paatokseen edellisena vuonna aloitettu 
ns. va1.mupajan raiteisto ja jatkettiin moottor.i
veturien huolto- ja korjaushallin raiteiston raken
tatwsta. Sahkoistamisen aiheuttama Kirkko
nummen ratapihan Jaajtmnustyo j11 siihen liittyva 
itapaan kaarteen loiverums R 600 m-R 800 m 
suoritettirn niinikaan. Mainittakoon viela Ori
veden ratapihan raiteistossa suoritettu- kisko
tuksen ja vaibteiden vaibto sekii routivien maa
lajien vaihto kahden raiteen alta Rovaniemella. 

Kokkolaan rakennettiin 4 000 m 2 laa;juinen 
kuormaus- ja pw·kausalue seka sille tavara
laituri ja laituri autojen junasta purkamista 
varten. Ylivieskan 7 100 m 2 laajuinen tavara
asema-aukio kunnostettiin poistamalla routivaa 
maata 12 000 m 3 ja salaojittamalla alue. Riibi
maen henkilOaseman laitureita kunnostetti.in ja 
jatkettiin yhteensii 1 500 m. Tyo aiheutti laitu
reiden perustusten seka samanaikaisesti suori
tettuna lapikulkuraiteiden raidepohjan kaivua 
45 200 m 3 • Hameenlinnassa kestopaallystettiin 
henkilolaitureita 5 700m 2, Loimaalla laitLrreita ja 
asema-aluetta 4 050 m 2 ja Seinajoella tavara
aseman edustaa 3 900 m 2 • 

Radanoikaisut ja perusparannus 

Porin radalla olevalla Risteen radanoikaisulla, 
josta osa oli edellisena vuonna valmistunut, 
jatkettiin toita Pahakosken sillalta Tampereen 
suuntaan olevalla osalla. Se valmistui, kisko
tettiin K 54 kiskoilla ja otettiin liikenteelle 6. 6. 
Tiima oikaisun osa lybensi ratapituutta 100 m 
ja koko oikaisu 713 m. Toijalan- Tampereen rata-
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osalla Kuljun etelapuolella rakenteilla ollut ns. 
Vanattaran oikaisu, josta osa oli kiskotettu jo 
vuonna 1965, kiskotettiin K 54 kiskoilla val
miiksi ja otettiin liikenteelle 29. 6. 

V almistuneista radanoikaisuista mainittakoon 
viela Oulun radalla Kauhavan-Harman seka 
Eskolan-Sievin viililla olevat. 

Savon radalla jatketti.in oikaisutoita eri rata
osilla eri tyovaiheisina. Kouvolan-Mikkelin 
rataosalla oli viisi tyokohdetta, joista kaksi 
Kouvolan ja Harjun valilla. Nailla kabdella 
oikaisulJa, joita paastaan kiskottamaan tulevan 
vuoden puolella, eliminoidaan viisi pienisateista 
kaarretta. Voikosken ja Varpasen valisella oikai-
ulla, jolla niinikii.iin paasti.in kiskottamisvai

heeseen, valtetaiin kolme jyrkkaa kaarretta. 
Pieksamaen-Kuopion rataosalla olevalle Suo
nenjoen ja Pi_rttiselau valiselle oikaisulle tule
vista kolmesta ratatunnelista louhittiin viimeisin 
noin 380 m pituinen tunneli. Tunnelit ovat nyt 
valmiiksi louhittuja, mutta k:iskottamatta. Porin 
radan koneellista kunnostamista jatkettiin nyt 
rataosalla Peipohja- Pori. Tarkistettiin ja vir
heellisyydet korjaten palautettiin rom. kaar
teiden oikea matemaattinen asento. Rataosalla 
Seinajoh-i-Vaasa jatkettiin kiskojen jatkoshit
sausta termiittihitsaten aikaisempina vuosina 
50 m pituisiksi hitsatut kiskot yhtenaisiksi, vain 
paaraidevaihteiden katkaisemiseksi kiskojonoiksi. 
Raskailla ja kevyilla raiteentukemiskoneilla seka 
ajoittain automaattisella nosto-, oikaisu- ja 
tukeroiskoneella varustettu radankunnostustyo
kunta tyoskenteli rataosalla Seinajoki-Kokkola 
kunnostaen rataa 186 km. Mainittakoon, etta 
tyokunnan yhteenlasketut palkkamenot seka 
koneiden korjaus-, tarveaine- ja polttoaine
kustannukset olivat tyokaudelta keskimaarin 
95 pennia raidemetrilta. Pieksamaen ja Huuto
kosken valilla suoritettiin ns. Siikamaen rata
leikkauksen perusparannus poistamalla routivaa 
maata 16 800 m 3 ja ajamalla vastaavasti uutta 
raidesoraa 20 600m3 • Karjalan radalla jatkettiin 
perusparannustoita paiiasiassa Joensuun-Ntrr
meksen rataosalla, jolla vahvistettiin tukikerrosta 
ajamalla 142 500 m 3 lisiia _raidesoraa ja suori
tettiin perusnostoa 99 km:n pituudelta. 

Kaksoisraiteet ja uudet rataosat 

Rakenteilla ollut kaksoisraide Siitama-Orivesi 
avattiin liikenteelle 4. 9. Sen pituus on 9. 7 km ja 
kiskotettu K 54 kiskoilla. Kaksoisraidetyomaalla 
Suinula- Siitama, jota hoidetaan siirtotyomaana, 
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valmistui ns. Sayniijiirven oikaisu. joka yksi
raiteisena avattiin liikenteelle 18. 12. 

Kertomusvuonna avattiin liikenteelle rataosat 
Parikkala-Siikiiniemi, pituus 92. 9 km, Sieppi
jarvi-.Akasjoki, pituus 38. 5 km ja Herajarvi
Ilomantsi, pituus 17. km. Naista kaksi ensiksi
mainittua on kiskotettu K 54 ja viimeksimainittu 
K 30 kiskoilla. 

0 p a s t i n- j a t u r v a I a i t t e e t 

Releasetinlaitteita valmistui Karkkuun, Tuo
miojalle ja Haukiputaalle. Mainittavia muutos
toita tehtiin Kirkkonummen, Tmengin ja Har
vialan releasetinlaitteissa. 

Hsetoimista linjasuojastusta valmistui ja otet
tiin kayttoon kaksiraiteisella Riihimaen-Tu
rengin rataosalla 22 raidekilometrin matkalla. 

Mekaanisia asetinlaitteita valmistui Kirknie-
Kauhavalle, Kankaalle, Ruukkiin, 
Hilloon, SyrjiUin, Vihtariin ja 
jonne viimeksimainitulle rata
automaattiset laskumakitmva-

meen, Poriin, 
Hirvinevalle, 
Pieksamaelle, 
pihalle lisaksi 
Jaitteet. 

Valo- ja aanivaroituslaitoksia valmistui 24 
ta oristeysta varten. Rakennettii:n 7 puolipuomi
Jaitosta, joilla kolmessa tapauksessa korvattiin 
aikaisemmat tiepuomit. Muutos- ja uudistus
toita tehtiin kuudessa valo- ja aanivaroitus
laitoksessa ja kolme sellaista poistettiin kaytosta. 

Sahkoistaminen 

Rataosan Pasila-K.irkkonummi sahkoistamls
tyossa saatiin ajojohdinpyJ.vruden perustukset 
valetuiksi. Kauniaisten-Espoon valilla korvat
tiin sahkoistamisen esteena ollut Tuomarilan 
kiviholvisilta teraspalkkirakenteisella jalankulku
sillalla. 

Kilon syottoaseman ja Masalan vii.likytkin
laitoksen rakennustyot on tehty. a ennustyot 
jatkuvat. 

Makkylan ja Leppavaaran valilla aloitettiin 
ajo- ja paluujohdinten veto 8. 12. Vuoden loppuun 
mennessii oli ajojohdinta asennettu 2. 52 km. 

Ratspihakoneistot ja laittoet 

Junalauttaliikenteen aiheuttamia siirtokuor
maamisia varten pystytettiin Naantalin sata
maan 30 tn tehoinen siirtokuormausnosturi. 
Tampereen Perkion ratapihalle asennettiin 22 m 
kiiiintolava, Vaskiluodon oljysatamasta purettiin 
2 000 m 3 oljysiiilio ja korvattiin se 7 000 m 3 

iiiliollii uusittuine putkistoineen. 

Tyokonehankinnat 

Rataosa ton raidenosturikantaa vahvistettiin 
Lokomo Oy:ltii hankitulla 25 tn nostovoimaisella 
no turilla. Kotimaisista hankinnoista mainitta
koon lisiiksi 9 ratatyovaunun ja niiihin liitettii
vien 5 vaihteenpuhdistusharjakoneen ja 4 lumi
auran osto. Autokantaa tiiydennettiin 3 henkilo
ja 10 pakettiautolla. 

Sveitsistii ostettiin automaattinen raskas rai
teen nosto-, oikaisu- ja tukemiskone, jollaisia on 
rautateillemme toimitettu jo edellisinakin vuo
sina, ja raiteen tukikerroksen tiivistyskone. 
Myos Itiivallasta ostettiin raskas raiteentukemis
kone ja lisaksi vaihteentukemiskono. 

Puutarhatoiminta 

Talvi oli siiasuhteiltaan normaali, helmi- ja 
maaliskuu jopa normaalia liimpimiimmiit. Etelii
Suomessa piiastiin aloittamaan puistotyot huhti
kuun lopuJla. Alkukesii oli sateinen ja viileii . 
Kesakuun alussa Iaski yolampotila paikoitellen 
alle nolla-asteen aiheuttaen vaurioita ryhma
kasveissa. Loppukesa oli sitten suotuisaa kasvu
kautta. Pelargoniat, fuchsiat, jopa ruusmyh
matkin kukkivat maan etelaisimmii sa, osas a 
vielii marraskuun lopuJia . Lumi satoi joulukuun 
ensimmiii ella viikolla. 

Kuten edellisinakin vuosina, kohdistettiin nyt
kin piiahuomio liikennepaikkojen viihtyisyyden 
parantamiseen. Kiiytossii oli yhteensii l 198 
kukkauurnaa ja 269 kukka-amppelia. Erilaisten 
taimien kokonaismenekki oli 329 000 kpl. 

Kaupallista toimintaa jatkettiin paitsi keskus
puutarhasta Nuppulinnasta, myos Kouvolan, 
Kuopion ja Oulun varataimistoista. Brutto
myynnin kokonaisarvo oli 29 251,50 mk, jos a 
lisaysta ed llisen vnoden myyntiin l 9. s %-
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IV. RAUTATIERAKENNUKSET 

Vuonna 1967 olivat tyot kaynnis a Joensuun
llomantsin, Kaulinrannan-Kolarin, Tampereen 
- Parkanon-Seinaj oen, Pari.kkalan-Onkamon, 
Jamsankosken-Jyvaskylan ja Juankosken
Lui.konlahden rautatierakennuksilla seka vii
meistelytoiden osalta Jyviiskyliin-Suolahden ra
dan muutostyolla. Lisiiksi tehtiin muutos- ja 
perusparannustoitii. rataosilla Helsinki-Pasila ja 
Siilinj ii.rvi-J uankoski. 

Rautatierakennuksittain jakaantuivat tyot ja 
maii.rii.rahojen kiiytto seuraavasti: 

Joens u u n-I I oman t sin r aut at i e

rakennus 

Rata sisaltyi 3 paivana kesakuuta 1938 annet
tuun lakiin rautatierakennuksista vuosina 1939-
1946, mutta lain vanhennuttua eduskunta teki 
11 paivanii marraskuuta 1949 uuden piiatoksen 
tyon aLoittamisesta. 

1. Varojen kiiytto 

A. V ar inaiset maa.rarahat 

Rataosa Joensuu-Tuupovaara valmistui. 
vuonna 1960. Saman vuoden tammikuun 14 pai
viina teki valtioneuvosto paatoksen rataosan 
Tuupovaara-Herajarvi rakentamisesta ja se 
valmistui vuoden 1963 aikana ja luovutettiin 
rataosaston hoitoon 1 paivana tammikuuta 1964. 

Lokakuun 24 piiivana 1963 valtioneuvosto vah
visti rataosan Harajiirvi-llomantsi suunnan ja 
antoi mainittua rataosaa koskevan rakennus
luvan. Radan koko pituus on 70.7 km, josta 
osuuden Herajarvi-Domantsi pituus on 17.7 km. 
Jyrkin noususuhde tiillii ratao alla on 12 °/ 00 , 

kaarresateet ovat vahintaan 2 000 m, paitsi Hera
jarven liikennepaikalla 1 000 m. 

Tama loppuosa radasta luovutettiin yleiselle 
liikenteelle elokuun 1 pii.ivasta alkaen ja rata
piirin hoitoon syy kuun 1 paivasta alkaen. 

Rautatierakennuksen toiminta paattyi koko
naisuudessaan elokuun viimeisena patvana ja 
kaikki lopputyot jii.ivat ratapiirin hoidettaviksi. 

Siirtynyt vuodelta 1965, 19 Pl. !:22/65 ........... .. .. . . . 241 070,31 
533 03 ,91 

2 200 000,00 
Siirtynyt vuodelta 1966, 19 Pl. !:16 a/65 ............... . 
Myonnetty vuodelle 1967, 1 Pl. II:27 .... . .. . .. . ........ . 2 974 109,22 

Kaytetty vnonna 1967 ......... . ................ . ... . . 2 389 584,70 
365 000,00 Sii.rretty 8. ratapiirille . ....... . ........ ................. . 2 754 584,70 

219 524,52 Jaljella 31. 8. 1967 .......................... . .......... . 

2. Suoritetut tyot 

A. Ratapenger ojineen 

Vuoden aikana on kuljetettu autoilla lisamaata 
penkereisiin sekii. soraa autoilla eristys- ja vii.li
kerroksiin. Seuraavassa taulukossa esitetaan ko. 
tyot eriteltyina: 

Tyolaji 

PengE>rrystyot 
Laslru-, sivu- ja niska-

ojien kaivua ....... . 
Maata rataleikkauks;sta. 

penkereeseen ja sivuun 
Lisiimaata penkereeseen 
Ojien louhinta ....... . 
Rataleikkauksien lou-

hinta ......... . ... . 
Eristys- ja viilikerrosta 

B. Piiiillysrakenne 
Soraa tukikerrokseen .. 

I v. 1967 

k-m' I mk I 
Vv-
1949-1967 
k·m' 

793 34 599,48 173 777 

1 236 4 090,19 830 435 
63 391 349 62 ,16 873 651 

2 718 

65 5 535,97 5 068 
30 717 152 454,59 101 496 

10 455 70 859,26 33 225m3 

Piiii.raidetta on ki kotettu kii.yt~tyilla K 30 
kiskoilla 13.315 km ja ivuraidetta samoin 
1.193 km. 

C. Rummut ja sillat seka muut kiinteat laitteet 
llomantsin teriisbetoninen ylikulkusilta (pl 

167, jm 12.4 + 15.5 + 12.4 m) valmistui. 
Kiintea palkkinosturi a ennettiin Ilomantsin 

liikennepaikalle. 
Henkilolaituri (72 m) rakennettiin Ilomantsin 

liikennepaikalle betonielementeista. 

D. Tiet ja tasoitukset 
Tiet valmistuivat o ittain. Herajii.rven tulotie 

luovutettiin tie- ja ve irakennuslaitokselle. 
Maukkulan ja Domantsin liikennepaikoilla on 

suori.tettu tasoitustoita (tayt. 36 318 m 3 ) . 

E . Rakennukset 
Domantsissa aloitettiin kahden valtionrauta

teille lunastetun asuinrakennuksen peruskorjaus
tyot. Niissa on huoneita kaikkiaan 12. 



30 

K au l i n r a n n a n- K o 1 a r i n r a u t a t i e

rakennus 

Laki Kaulinrannan-Kolarin (-Akiisjoen) ra
dasta annettiin 23 paivana joulukuuta 1959 ja 
rakentamistyot aloitettiin valittomasti. Radan 
koko pituus on 124.4 km. Rataosa Kaulinranta
Pello (42 .16 km) avattiin yleiselle valiaikaiselle 
liikenteelle 3. l. 1964 ja rataosa Pello-Sieppi-

1. Va1·ojen kayuo 

A. Varsinaiset miiiirarahat 

jarvi (43.10 km) l. 12. 1965 va!iaikaiselle tavara
liikenteelle taysin vaunukuormin, seka saman
laiselle liikenteell rataosat Seippijarvi-Kolari 
(2l.ass km) l. 12. 1966 ja Kolari-Akasjoki 
(17.713 km) l. 9. 1967. Koko rata luovutettiin 
l. 10. 1967 lukien jaljella olevine toineen 6. rata
piirille. 

Vuoden 1967 aikana suoritettiin viimeistely- ja 
sepelointitoita. 

Siirtynyt vuodelta 1966, 19 Pl. 1:16 a /66 ............... . 299 346,39 
37 043,28 

6 500 000,00 
43 932,05 

Siirtynyt vuodelta 1966, 19 Pl. !:16 b /66 ........... . ... . 
Myonnetty vuodelle 1967, 18 Pl. Il:27 a . . .......... . . .... . 
Myonnetty vuodelle 1967, 18 Pl. Il:27 b (pakkol.) .... . . . .. . 6 880 321,72 

Kaytetty vuonna 1967 . .. . ... . ... . ... . . . ...... . .. . .... . 5 553 968,02 
1 200 000,00 Siirretty 6. ratapiirille ..................... . . . .......... . 6 753 968,02 

126 353,70 Jaljella 30. 9. 1967 (luov. rt:lle) ...... . ...... . . .. . . ...... . 

2. Suoritetut tyot 

A. Ratapenger ojineen 

Mainittuja toita on tehty paaasiassa valilla 
Kolari-Akasjoki. 

Seuraavassa taulukossa ne seka paallysrakenne
tyot esitetaan eriteltyinii: 

TyOiaJi 

I 
V. 1967 I Vv. _:__:_.:....:..c,,----- 1960-1967 
k-m• mk k-m' 

Pengerrystyiit 
Lasku-, sivu- ja niska-

ojien kaivua . . . . . . 2 251 
Maata rataleikkauk-

7 592,20 528 826 

sista penkereeseen ja 
sivuun ........... . 

Lisamaata penkeree-
seen . . . . . . . . . . . . . . l12 575 

Ojien louhinta ... . . . 

- 862 769 

77 872,29 1 410 229 
3 472 

Rataleikkausten lou-
hinta ......... ... . 

Eristys- ja viilikerrosta 

B. PiiaUysrakenne 
Sorastamista ..... . . . 
Sepeliiintiii ......... . 

4 004,44 40 024 
630 020 

- 19 631m3 

41 981 1 410 919,05 155 888m3 

Sepelia on kuljetettu Pello ta junilla ja tuke
mista suoritettu koko radalla. Vuoden aikana on 
valmistettu raidesepelia 116 894 i-m 3 • 

K 54 kiskoilla on kiskotettu paaraidetta 6. 9 9 o 
km ja kaytetyilla K 30 kiskoilla sivuraiteita 
(Kolari, Akasjoki) 0.949 km. Kevytta kisko-

tusta (K 30) on vaihdettu raskaaseen (K 54) 
22.546 km valilia Turtola- Naarnijoki. 

C. Tiet ja ta oitukset 

Joillakin liikennepaikoilla suoritettiin tasoitus
toita (tayt. 22 669 m 3 ). 

D. Pakkolunastus 

Ylitornion ja Kolarin k1.mtien alueilla on ollut 
kaynnissa maa-alueiden pakkolunastustoimi
tukset ja Kolarin kunnas ·a valilla Yllasjoki
Akasjoki maa-alueidon maanmittaustoimitukset. 

E. Turvallisuus- ja merkinantolaitteet 

Akaslompolon maantien ja rautatien risteyk
seen on valrnistunut aani- ja valomerkkilaitteet . 
F. Heikko- ja vahvavirtalaitteet 
Kolarin- Akasjoen valille on rakennettu jtman
lahetyslinja. 

T a m p e r e e n - P a r k a n o n - S o i n a

joen rautatierakennus 

154 km pitkiin radan rakentamisesta on atmettu 
laki 13 paivana tamrnikuuta 1961. Ratasuunnan 
vahvisti valtioneuvosto 29. 6. 1961 ja toiden 
aloittami luvan antoi kullmlaito ten ja yleisten 
toiden ministerion tyovoima-asiain osasto 5 
paivana joulukuuta 1961. 

Kertomusvuoden aikana on rakennustoita 
jatkettu rataosalla Vahojarvi- Seinajoki ja tyot 
aloitettiin myos rataosalla Lielahti- Vahojarvi. 



1. Varojen kaytto 

A. Varsinaiset maara.rahat 

Siirtynyt vuodelta 1966, 19 Pl. 1:16 a/66 ............. . . . 1 378 806,63 
16 800 000,00 Myonn etty vuodelle 19 6 7, 18 Pl. II: 2 7 . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Kaikkien ratojen yht. pakkol. maariirahasta (1 000 000,00) 
18 Pl. II:27 b ........................................ . 2 300,00 18 181 106,63 

18 074 266,42 

106 840,21 

Kaytetty vuonna 1967 .. ... . ...... . .. ....... . ... . ....... . 

Siirtynyt vuodelle 1968 

B. Tyollisyysmaararahat 

Myonnetty vuodelle 1967, 
Kaytetty vuonna 1967 

18 Pl. XXIII:! ......... . ..... . . 280 000,00 
280 000,00 

C. Kaytetty varoja vuonna 1967 kaikkiaan .. .... . ........... . 18 351 966,42 

2. Suoritetut tyot 

A. Ratapenger ojineen 

Toita on tehty paaasiassa rataosalla Vaho
jarvi-Seinajoki ja myos jo Lielahden-Vaho
jarven valilla. Eristys- ja valikerrossoraa on 
kuljetettu autoilla ja junilla paiiasiassa Iso
kankaan sorakuopasta ja junilla Alavuden sora
kuopasta. 

Eriteltyina on mainittuja toita seka paallys· 
rakennetoita suoritettu seuraavasti: 

Tylllaji 

I 
v. 1967 I Vv. ---;-1 ----- 1961-1967 
k·m' mk 1 k-m' 

Pengerrystyot 
Lasku-, sivu- ja uiska-

ojien kaivua . . . . . . . . 33 364 181 609,17 443 256 
Maata rataleikkauksista 

penkereeseen ja sivuun 
Lisamaata penkereeseen 
Ojien louhintaa ..... . 

44 867 
46113 
4 005 

216 723,40 751114 
292 221,59 1 281 075 

63 82,44 28 216 
Rataleikkausten louhin-

taa . . . . . . . . . . . . . . . . 16 251 309 559,48 
Eristys- ja viilikerrosta 355 928 2 388 305,56 

B. Paallysrakenne 
Sorastamista . . . . . . . . 4 310 18 554,19 
Sepe!Ointia . . . . . . . . . . 27 296 1 057 918,55 

281048 
8 1980 

4 310 
48 273 

Sepeli on kuljetettu autoilla ja junilla Routa
kalliosta radan pohjoisosalle. Sepelia on val
mistettu eri laatuja yhteensa 191 037 tonnia. 

Piiaraidetta on kiskotettu K 54 kiskoilla Par
kano-Seinajoki valilla 59. o 40 km ja Parkanossa 
yhdysraidetta Porin suuntaan 2. 1 7 5 km seka 
sivuraiteita 0. 4 o o km. Kaytetyilla K 30 kiskoilla 
on kiskotettu si vuraiteita 2. 3 2 s km ja yhdys
raidetta Haapamiien suuntaan 0. 4 8 8 km seka 

puolustuslaitoksen raidetta Isokankaan sora
miiessa 2. 8 52 km. Viidessa, viela painuvassa 
paikassa Parkanon-Seinajoen valilla on nau
lattu raidetta kaytotyilla K 30 kiskoilla yhteensa 
5.475 km. 

C. Rummut ja sillat 

Yksi teriisbetoninen ratarumpu (d = l.o m) 
valmistui ja samoin Lamminkosken terasbeto
ninen alikulkusilta (pl 760) omana tyona. Ran
narinsalmen (pl 738) ja Peraseinajoen (pl 1340) 
ratasiltain esijannitetyt terasbetoniset Janne
rakenteet rakensi urakoitsija. Rannarinsalmen 
alikulkusillan rakentaminen aloitettiin. 

D. Tiet ja tasoitukset 

Pengerrys- ja tasoitustoita on suoritettu tulo
teilla ja risteilysiltapaikoilla Parkanon-Seina
joen valilla. Samalla valilla on suoritettu lii
kennepaikkain tasoittamisia (leikk. 7 390 m 3 , 

tayt. 68 305 ms). 

E. Pakkolunastus 

Pakkolunastustoirnitusten alkukokoukset on 
pidetty Nurmon, Ilmajoen ja Seinajoen kuntien 
alueilla. 

P a r i k k a 1 a n - 0 n k a m o n r a u t a t i e

rak e nnu 

13 piiivana tamrnikuuta 1961 annettiin laki 
taman radan rakentamisesta ja valtioneuvosto 
vahvisti radan suunnan 21. 12. 1961. Rakenta
mislupa annettiin 17. l. 1962. Radan pituus 
Parikkalasta Joensuun-Niiralan radan liittymii.
kohtaan (Sakii.niemen vaihteeseen) on 92. 8 6 km 
ja siita edelleen uusitun radan pituus Tikkalaan 
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5. 4 6 km. Lisaksi muutettiin Parikkalasta Savon
linnaan johtavaa rataa 2. 58 km. 

Rataosa Sakaniemi-Puhos (27. u km) avat
tiin valiaikaiselle vaunukuormaliikenteelle l. 12. 
1965 ja rataosa Parikkala-Puhos (65.42 lrm) 
samanlaiselle liikenteelle l. 12. 1966 seka samana 

1. Varojen lcaytto 

A. Varsinaiset miiararahat 

paivana koko rataosa Sakaniemi-Parikkala 
rajoitetulle lapikulkevalle tavarajlmaliikenteelle. 
Henkiloliikenne aloitettiin 28. 5. 1967. Koko rata 
luovutettiin ratapiirin hoitoon syyskuun 1 pai
vastii alkaen ja sen hoidettaviksi jaivat myos 
viimeistelytyot. 

Siirtynyt vuodelta 1966, 19 Pl. 1:16 a .. .. . . .......... . . . 1 719 773,40 
263 883,32 

5 200 000,00 
Siirtynyt vuodelta 1966, 19 Pl. 1:16 b kisk .... . ........ . 
Myonnetty vuodelle 1967, 18 Pl. II:27 . . ...... . . .. .... . . . . 7 183 656,72 

Kiiytetty vuonna 1967 ................................ . 2 573 838,33 
400 000,00 

4 080 000,00 
Siirretty Jamsankosken- J yvaskylan rautatierakennukselle .. . 
Siirretty 8. ratapiirille .................................. . 7 053 838,33 

129 818,39 Jaljella 31. 8. 1967 (siirretty 8. rp:lle) ................ . . . . . 

2. Suoritetut tyot 

A. Ratapenger ojineen 

Vuoden aikana on suoritettu paiiagiassa luiskien 
verhoamista. 

Seuraavassa taulukossa pengerrystyot ja piial
lysrakennetyot esitetaan eriteltyina: 

Tyolaii 

I 
V. 1967 I Vv. 

-k----m-.-1;--m-k___ m~-
k-m' 

Pengerrystyot 
Lasku-, sivu- ja niska-

ojien kaivua . . . . . . . . 1 793 
Maata rataleikkauksista 

penkereeseen ja sivuun 468 
Lisii.maata penkereeseen 207 
Rataleikkausten louhin-

taa ............... . 
Tunnelin lou.hintaa ... . 
Eristys- ja valikerrosta 

B. Pii.ii.llysrakenne 

16 921,35 208 187 

8 269,78 1 883 444 
7 181,27 790 534 

5 405,61 96 361 
1323 

6 397,36 1112 962 

Sorastamista . . . . . . . . . 2 293,23 2 544m3 

Sepelointia . . . . . . . . . . . 32 032 399 441,04 238 244m3 

Sepeli on kuljetettu junilla ja raide tuettu 
kauttaaltaan tayteen korkeuteen. 

C. Rummut, sillat ja muut kiinteat laitteet 

Syrjasalmen ratasillan terasosat maalattiin . 
Kiintea palkkinosturi asennettiin Kiteen lii

kennepaikalle. 
HenkilOlaiturit on rakennettu Saaren, Kesii

lahden ja Kiteen liikennepaikoille sekii raskaan 

tavaran korkeat kuormauslaiturit Poiksiltaan, 
Kesiilahteen ja Kiteelle . 

D. Tiet ja tasoitukset 

Vuoden aikana valmistui teita yhteensa 8.518 
km (keskeneriiisiksi jiii 2. 914 km). Tiet luovu
tettiin tie- ja vesirakennuslaitokselle, paitsi 
Rautalahden ja Puhoksen tulotiet ja Lepikon
Kiteen maantien siirto. 

E. Pakkolunastus 

Pakkolunastustoimitukset jiiivat viela kesken 
kaikkien kuntien alueilla. 

F. Heikko- ja vahvavirtalaitteet 

Kaksijohtoinen kuparinen puhelinlinja on ra
kennettu Kesalahden-Tikkalan valille ja asen
nettu ulkovalaistuslaitteet Saaren, Kesalahden 
ja Kiteen liikennepaikoille. 

Jams ank osken - Jy vask ylan 

rautatierakennus 

Laki 53 km pituisen radan rakentamisesta 
annettiin 13 paivani:i. tammikuuta 1961 ja radan 
suunnan vahvisti valtioneuvosto 8 paivi:i.na mar
raskuuta 1962. Radan varsinaiset rakennustyot 
aloitettiin v. 1964 valilla Jyvaskyli:i.-Saynatsalo. 

Vuoden aikana on toita jatkettu rataosalla 
Jyvaskyla-Jarnsankoski. Vuoden loppupuolella 
keskitettiin tyot paaasiallisesti rataosalle Jyvas
kyla-Saynatsalo. Keljonlahden satamaraiteen 
(2. 6 km) rakennustyot aloitettiin. 
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1. Varojen kaytto 

A. Var inaiset maararahat 

iirtynyt vuodelta 1966, 19 Pl. 1:16 a./66 ......... ..... . . 205 897,71 
4 850 000,00 Myonnetty vuodelle 1967, 18 Pl. II:27 a .................. . 

Siirretty Parikkalan-Onkamon rautatierakennukselta (ja 8. 
ratapiirilta) 18. Pl. II:27 a ... ... .... . . . . . . .. . ......... . 700 000,00 

15 000,00 Myonnetty vuodelle 1967, 18 Pl. II:27 b 1 ) ........ ... .... . 5 770 897,71 
5 374 527,62 Kaytetty vuonna 1967 ................ . .............. . 

iirtynyt vuodelle 1968 396 370,09 

B. Tyollisyysmaararahat 

Myonnetty vuodelle 1967, 18 Pl. XXIII:! ................ . 320 000,00 
320 000,00 Kaytetty vuonna 1967 ...................... . ........ . 

') pakkolun. 

Kaytetty varoja vuonna 1967 kaikkiaan .......... . ....... . 5 694 527,62 

2. uoritetut tyot 

A. Ratapenger ojineen 

Toita on suoritettu eriteltyina seuraavasti: 

T~·olaji 

I 
V. 1967 I Vv. 

_k;...:-m....::.:•:..:.c,l-r_ll_k ___ t~.~-

Pengerrystyot 
Lasku-, sivu- ja niskaojien 

kaivua, . . . . . . . . . . . . . . 11 698 60 079,59 64 778 
.M:aata rataleikkauksista 

penkereeseen ja sivuun 101 964 530 257,71 1 019 732 
Lisamaata penkereeseen . . 39 899 230 539,55 129 650 
Eristyskerrosta . . . . . . . . . 2 039 6 992,72 32 407 
Ojien louhintaa . . . . . . . . 64 3 ES9,48 1 47 
Rataleikkausten louhintaa 67 07 872 67\J,52 203 541 

B. Paallysrakenne 

epelia on valrni tettu eri laatuja yhteensa 
57 105 tonnia. 

1. V m·ojen kaytto 

A. Varsinaiset miiariirahat 

C. Tunnelit, rummut ja sillat 

Paasivuoren ja Keljonkankaan (I ja II) tun
neleita on 1ouhittu 1 357 m eli 56 904 m 3 • Vv. 
1964- 1967 1 539 m eli 63 491 m 3 . 

Ratarumpuja betoniputkista valmistui 14 kpl 
ja lisaksi Keljonkankaan satamaraiteelle 3 kpl. 

Myllypuron r atasilta (pl 110) ja Tikka-Mikon 
ylikulkusilta (pl 510) valrnistuivat. 

Lihantuottajain teriisbetoninen alikulkusilta 
(pl 490, jm 8.65 + l O.so + 8.65 m) ja yksi teras 
aaltolevytunneli (pl 491, d = 3. m) rakennet· 
tiin . 

Juanko kem - Luikonlahden 

rautatierakennus 

Valtioneuvosto teki piiiitoksen radan rakenta
misesta 25 piiiviina, helmikuuta 1965 ja vahvisti 
samalla taman 28 k:m pituisen radan suunnan. 
Kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerio antoi 
luvan toiden aloittamisesta viela samana vuonna. 

iirtynyt vuodelta 
Myonnetty vuodelle 
Kaytetty vuonna 

1966, 
1967, 

19 Pl. 1:16 a /66 ............... . 434 763,93 
5 590 000,00 

iirtynyt vuodelle 

1967 

1968 

B. Tyollisyysmiiiirarahat 

18 Pl. II:27 a .................. . 

Myonnetty vuodelle 1967, 1 Pl. XXIII: I ...... ... .. .. ... . 
Kaytetty vuonna 1967 ................ . ...... ........ . 

Kii~rtetty varoja vuonna 1967 kaikl<iaan ............... . .. . 

6 024 763,93 
5 768 358,36 

256 405,57 

680 000,00 
680 000,00 

6 448 358,36 
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2. Suoritetut tyot 

A. Ratapenger ojineen 

Pengerrystoita on tehty koko vi:ililla .Juankoski 
-Luikonlahti. Mainittuja ti:iita on ·uoritettu 
eriteltyina seuraavasti: 

Tyolaji 

Pengerrystyot 
Lasku-, sivu- ja niska-

I 
V. 1967 I Vv. 
------- - 1965-
k·m• I mk 1967 

k~m 3 

ojien kaivua 18 727 77 955,73 37 530 
Maata rataleikkauksista 

penkereisiin ja sivuun 528 158 2 264 708,28 1 009 795 
Lisamaata penkereeseen 117 659 333 889,35 224 772 
Ojien louhintaa . . . . . . 87 3 388,09

1 

243 
Rataleikkauk ien lou-

hintaa . . . . . . . . . . . . 66 974 976 205,38 118 303 
Eristyskerrosta . . . . . . 1 502 6 263,11 1 502 

B. Tunnelit . rummut, sillat ja muut k:i.inteat 
laitteet 

1. Varojen kaytto 

A. Varsinaiset miiararabat 

Terasbetoninen alikulkusilta (pl 6, jm = 

13. 1 o m) rakennett:i.in. 
Ratarumpuja valmistui betoniputkista 16 kpl 

jayksiterasbetonista (l.o X 2.5 ro) . 

C. Pakkolunastus 

Pakkolunastustoirnitus jatkui Muuruveden 
kunnan alueella. 

.Jyvaskylan - Suolahden radan 

muutostyi:i 

.Jyvaskylan- Suolahden 40.6 km pituisen rata
osan liikenneteknillisesti epaedullisten nousu- ja 
kaarresuhteiden muuttamiseen vastaamaan siihen 
liittyvien ratojen rakentarnisessa kaytettyja tek
nillisia maarayksia antoi valtioneuvosto raken
tamisluvan 20 paivana maaliskuuta 1958 ja 
myi:insi tyollisyysvaroja 11. 9. 1958, jolloin 
rakennustyi:it aloitettiin saman kuukauden 
aikana. 

Siirtynyt vuodelta 
Kaytetty vuonna 

1965, 19 Pl. 1:25/65 ........ .... ... . ........ . ........ . 64 733,06 
10 426,85 1967 .... . ..... . ............................. . . . .. . .. . 

Siirtynyt vuodelle 1968 ................... . ............................ . 54 306,21 

2. Suo1·itetut tyot 

A. Turvallisuus- ja merkinantolaitteet 

Linjasuojastuslaitteiden asentarninen jatkui 
.Jyvaskylan-Leppaveden vii.lilla. 

Helsinki - Pasila 

ratapihamuutos 

Helsingin kaupungin uudet asemakaavamuu
tokset, rautateiden sii.hki:iistys ja Helsingin ja 

1. Varojen kiiytto 

A. Varsinaiset mii.ararahat 

Pasilan ratapihojen abtaus ja vanhanaikaisuus 
olivat ne syyt, joiden johdosta katsottiin perus
teelliset laajennus- ja parannustyi:it mainituilla 
ratapihoilla valttii.mii.tti:imiksi. Asiaa kiirehti 
viela rantaradan sahki:iistyksen edi tyminen. 
Kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerii:i 
sisallytti sitten mainitut tyi:it vuoden 1967 
tyoohjelmaan (kirj. n:o 0. 177/67, 12. 1. 1967). 
Rataosaston johtaja antoi maarayksen toiden 
aloittamisesta 1 paivana syyskuuta 1967 tar
koitukseen myonnetylla maararahalla . 

Toita on teetetty piiaasiassa urakoitsijoilla. 

Myonnetty vuodelle 1967, 18 Pl. 1:29 (a) 3 ..................... . .. . ...... . l 135 525,81 
905 156,20 Ki:iytetty vuonna 1967 ... . ................ .. ............... . .. ....... . . 

Siirtynyt vuodelle 1968 .. .. ... ............. .. ...... . ... . ............ . .. . 230 369,61 



2. Suoritetut tyot 

A. Ratapenger ojineen 

Huomattavimmat tyi:it olivat Elaintarhan Ish
den ruoppaus, kallioiden louhinta ja Pasilan 
kaatopaikka-alueen tasoitus. 

Pengerrys- ja paallysrakenneti:iita on suoritettu 
eriteltyina seuraavasti: 

TyOla.jl 

Pengerrystyot 
Massan vaihtoa ... .. . . ..... . 
Maata leikkauksista ........ . 
Kallion louhintaa .... . . . ... . 
Eristys- ja vii.likerrosta 

B. Pii.iillysrakenne 
Sepelointia .............. . . . 

1. Varojen kiiytto 

A. Varsinaiset maararahat 

v. 1967 

k·m' 

19 101 
84 781 
27 227 

4 090 

420 

I mk 

119169,76 
216100,62 
190 693,33 

22 848,11 

110 005,37 
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Urakoitsija on valmistanut sepelia eri laatuja 
yhteensa 28 703 i-ms. 

C. Rummut ja ratasillat 

Urakoitsija on aloittanut Elaintarhanlahden 
ratasillan muutostyot. 

Siilinjarven-Juankosken 

rataosan perusparannustyi:i 

Siilinjarven- Juankosken 42 km pituisen rata
osan perusparannustyi:i sisallytettiin rataosaston 
vuoden 1967 lisaohjelmaan ja kulkulaitosten ja 
yleisten ti:iiden ministerion tyovoimaosasto 
myi:insi varoja kirjelmallaan n:o C 840/67, 3. 2. 
1967. Tyo maarattiin talli:iin rautatierakennus
toimiston valvontaan ja rakennuspaallikon joh
dettavaksi. 1. 11. 1967 se siirrettiin kokonaan 
rautatierakennustoimiston hoidettavaksi. 

Myi:innetty vuodelle 1967, 19 Pl. 1:19 a (2)/66 ............ . 50 000,00 
254 083,43 
210 000,00 

18 Pl. II:29 a ( 4)/67 ............ . 
18 Pl. II:29 b /67 ............... . 514 083,43 

74 480,82 

439 602,61 
Kaytetty vuonna 1967 

Siirtynyt vuodelle 1968 ................................. . 

B. Tyollisyysmaararahat 
Myi:innetty vuodelle 1967, 18 Pl. XXIII:! ................ . 60 000,00 

60 000,00 Kaytetty vuonna 1967 .................................. . 

C. Kaytetty varoja vuonna 1967 kaikkiaan 

2. Suo1·itetut tyot 

A. Ratapenger ojineen 

Pengerrystoita ja paallysrakennetoita on suori
tettu paaasiassa Siilinjarven-Kuuslahden valilla 
seuraavasti: 

TyoJa.JI 

Kuivatus- ja pengerrystyiit 
Sivu-, niska- ja laskuojien kai-

vua ..................... . 
Maata eikkauksesta penkeree-

seen ja sivuun ........... . 
Lisamaata penkereeseen ..... . 
Eristyskerrosta .. . ........ . . . 

B. Pai1llysrakeune 
Sorastamista ..... . ... . ... .. . 
Sepeliiintia . . .. . .... . ...... . 

I v. 1967 

k·m' I mk 

1 721 4 981,51 

16 857 47 537,44 
1538 4 417,65 
2 349 6 035,49 

988m3 10 340,88 
32 15,30 

134 480,82 

C. Tunnelit, rummut, ratasillat ja muut kiinteat 
rakenteet 

Yhta ratarumpua (pl 2584, "' 120) on jatkettu. 

Ratatutkimukset 

Uudenkaupungin-Kiukaisten ratasuunnan 
maastoon on asetettu merkkeja ja vaa'ittu 
korkeuspisteita ja sen jalkeen suoritettu ilma
valokuvaus suunnittelukarttaa varten. 

Luikonlahden-Sysmajarven ratasuunnan kart
tojen piirtarnista on jatkettu ja tayskoneellinen 
tutkimus suoritettu maastossa. 

Vuoden 1967 kaynnissa olleiden rautatie
rakennusten rakennustyohon kaytetyista maara
rahoista on la.adittu oheinen ta.ulukko, josta 
ilmenee varojen kaytto vuositta.in seka yhteis
maara. 



Rautatie- ja ratarakennuksilla kdytetyt mddrdrahat: 

Vuosi Joensuun- Jyvaskyliin- I Kaulin- Tampereen- Parikkalan- Jamsiin- Juankosken- Helsinki- Siilinjarven-
Ilomantsin Suolahden I rannan- Parkanon- Onkamon kosken- Luikonlahden Pasila Jnankosken 
rautatie- rada.n Kolarin Seinajoen rautatie- Jyvaakylan rautatie- ratapiha- rataosan 
rakennus muutostyo rautatie- rautatie- rakennus rautatie- rakennus muutos perusparanous 

rakennus raken nus 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 ... . 2112 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 4 690 117,21 4541177,71 
1961 .... 1 015 959,38 7 293 334,54 7 724 435,39 654123,55 
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 211454,29 6 658 299,55 4 973 257,81 153 130,02 
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 183128,74 10 339 843,41 10 876 807,42 13 893 955,29 4 938 767,86 1092 836,20 
1966 .... 2 720 418,84 100 020,50 9 478 651,22 10 188 332,80 14 448 458,83 5 451 075,12 3 847189,79 
1967 . . .. 2 389 584,70 10 426,85 5 553 968,02 18 354 266,42 2 573 838,33 5 777 127,62 6 448 358,36 905156,20 134 480,82 

Yhteensa I 33 983 332,49 I 24 333 050,75 I 57 594 933,07 I 57 790 264,34 I 46 816 022,35 I 19 322 864,77 I 11 388 384,35 I 905156,20 I 134 480,82 

Lisaksi on kdytetty vuonna 1967: 

J oensuun- Ilomantsin rautatiera-
kennus (rt) . .. . ...... - - . - .. . 

Parikkalan-Onkamon rautatie-
rakennus (rt) ........... - .. . 

Kaulinrannan-Kolarin rautatie-
rakennus (rt) _ . ___ .. _ . . ____ _ 

J yvaskylan-Suolahden muutos-
tyo (rt) ................... . 

Lahden- Loviisan muutostyo 
(pakkolunastus) ......... . .. . 

Luumaen- Lappeenrannan rauta
tierakennus (pakkolunastus) . . 

198 207,15 

642 039,72 

402 483,03 

10437,69 

495,87 

636,56 

Yhteensd on kdytetty vuonna 1967 : 

Rautatie- ja ratarakennukset _ . 43 401 507,34 
Rautatietutkimuhet . . . . . . . . . . 27 526,76 



37 

V. KULJETUSKALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET 

Vetureita sekii. moottorivaunuja 

j a niiden rakenteen kehittii.mistii. 

koskevat tyot 

Pii.ii.osan vetw·eita ja moottorivaunuja koske
vista toistii. aiheutti kertomusvuonna uuden 
dieselvetovoimakaluston hankinta, joka kuiten
kin oli jonkinverran suppeampaa kuin edellisinii. 
vuosina. Dies lkaluston obelia onenevii.ssii. mii.ii.
rin tehtii.viii. antoi tilattujen sii.hkomoottori
junien hankinta. Huomattavan osan diesel
kalustoa koskevista tehtii.vistii. muodostivat -ra
kenteilla olevan moottoroidun kaluston tyon ja 
tarveaineid n tarkastukset sekii. votw·eid n vas
taanottokoeajot luovutu tarkastuksineen. 

Kertomusvuonna valmistui 19 kpl uusia 1 400 
hv tehoisia, Voith L 216 rs-vaihteistolla, hoyryn
kehittimellii. ja 2-akselisilla teleillii. varustettuja 
Sr12-dieselsekajunavetureita. Nii.istii. Lokomo Oy 
valmisti 11 ' ja Valmet Oy 8 veturia. Kaluston 
osarakenteiden, kuten aluskehysten, telien, akse
linkayttolaitteiden ja pyorakertojen tarkastuk
set toimitettiin piiaasiassa Lentokonetehtaalla ja 
Lokomolla. Vaativia yksityi ia rakenne-elimia, 
kuten jousia, hammaspyoria ja telinrunkoja tar
kastettiin taman ohella mro. Fiskars Oy:n teh
tailla ja Valmet Oy:n Rautpohjan tehtailla. Tar
kean osan tarkastu toiminnasta muodo ·tivat 
niinikaan Srl2-veturien dieselmoottoreiden koe
kaytto ja tarkastus seka Ruotsin rautateiden 
Tukholman paikallisliikennetta varten tilaamien 
Xl-sahkomoottorijunien ensimroaisten koneisto
telien tarkastaminen Tampella Oy:n tehtaassa. 

Kertomusvuonna laadittiin rataosaston rata
kuorma-autoja ja liikenneosaston vaihtotyorata
autoja koskevat rautatieteknilliset roii.iireet seka 
valvottiin Sahkoradat Oy:n vuokraaroan kaivin
koneen muuttamista kiskoilla liikkuvaksi. Muita 
pitempiaikaisia suunnittelutehtavia olivat Vapiti
automaattikytkimien asentamista Vvl5-, Svl2-
ja Hrl3-vetureihin seka mainittujen kytkimien 
hyodyllisyytta koskevat tutkimukset, mahdolli
suuksien selvittaminen muuttaa joitakin Vv13-
ja Vvl2-vetw·eita Naantalin lauttasatamaa sil
mallapitii.en raideleveydelle 1 435 mm ja sar
jan oi irtosementinkuljetusvaunujen sailiota 
koskevien lujuuslaskujen tarkastaminen. Jonkin
verran tyota aiheuttivat myos sahkoveturien 
konstruktion yksinkertaistamista koskevat tutki
mukset. 

Valmet Oy:n Lentokonetehtaan kanssa kaytiin 
lukuisia sahkomoottorijunaa koskevia neuvotte-

luja junien suunnittelun jatkuessa kulloinkin 
ajankohtaisiksi tulleiden teknillisten yksityis 
kohtien selvittamiseksi. Vrl2-dieselvaihtovetu
rien suunnittelun alettua Lokomo Oy:lla mainitun 
toiminimen kanssa kaytiin vastaavasti useita 
naiden vetureiden rakenneyksityiskohtia koske
neita neuvotteluja. Huoroattavan ajan vaativat 
myos Sv12-, Sr12- ja Hrl3-veturien seka 3-vau
nuisten dieselmoottorijunien takuuseen liitty
vien kysymysten selvittelyt. 

Ulkomaille tehtyjii. virkamatkoja olivat matka 
Saksaan ja Sveitsiin tehtavii.nii perehtya eri.i.iden 
naissii. maissa kaytossa olevien siihkomoottori
junien teknillisiin yksityiskohtiin seka matka 
Englantiin kiskoautokalustoa varten tilattujen 
varapyonen tarkastamiseksi ja vastaanotta
miseksi Taylor Bros ' Co Ltd:n tehtaalta 
Manchesterissa. 

Ennen kertomusvuotta ja sen kuluessa liiken
teeseen saadu a moottoroidussa liikkuvassa ka
lustossa kayttokokemu ten peru teella aiheelli
siksi osoittautuneiden rakennemuutosten suun
nittelu koski 3-vaunuisten dieselmoottorijunien 
ohella Svl2-, Srl2-, Hrl-, Trl- ja Tvl-vetureita. 
Taman suunnittelun muodostivat osaksi kalustoa 
valmistaneiden tehtaiden kanssa kaydyt neu
vottelut, osaksi rautateiden omille konepajoille 
annetut kirjalliset ohjeet. Taman ohella annettiin 
kaluston kayttohenkilOkunnalle ohjeita diesel
veturien ja -junien kayttoa seka koneistojen kor
jausta ja huoltoa koskevissa yksityistapauksissa. 

Valtionrautateiden kiinteita laitteita koske
neita pitkaaikaisia suunnittelutebtavia olivat 
Ardelt-nosturin boyrykattilan lujuustarkastelun 
toimittaminen, Mikkelin kyllastyslaitoksen kyl
lastyssylinterin muutostyon loppuunsaattaroinen 
ja Oulun konepajan ruiskumaalaamon paine
sailion lujuustarkastehm toimittaminen. 

Vaunujen ja niiden rakenteen 

parantamista koskevat 

suunnittelutyot 

Henkilovaunujen osalta selviteltiin edellisena 
vuotena valmistuneilla, ensimmaisillii terasraken
teisilla yhdistetyillii 2. luokan paivii- ja konduk
toorivaunuilla, sarja EFit, saavutettuja kaytto
kokemuksia. Vaunusarjan piirustukset seka edel
lisena vuonna tehdyn koekuormituksen selostus 
saatiin valmiiksi. Terii.srakenteisen makuuvaunun 
edellisena vuonna aloitettua suunnittelua jat-
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kettiin. Vaunumallista laadittiin teknilliset, 
rautatiehallituksen vuoden loppupuolella hyvak
symat maareet. Niissa vabvistettiin smmnitelta
van makuuvaunun pituudeksi pu kimineen 
26.4 m, ulkoleveydeksi 3.074 m, korkeudeksi 
kiskon barjasta 4. 2 s m, makuubyttien luku
maariiksi 11 seka vaunun mukavuus- ja palvelu
tasoksi muiden maidf'n rautateiden uusien 
makuuvaunujen taso. Miiiireissii vaunu hyvi:i.k
syttiin yleisvaunuksi siten, etta makuuhytteja 
voitaisiin tarpeen mukaan pitiia joko paiva- tai 
yokaytossa, yokayto a sijattuna vaihtoehtoi
se ti l, 2 tai 3 henk--iloll . Makuuvaununhoitajan 
hytille asetettiin vaatimukseksi mahdollisuus 
hoitaa siita tarkoituksenmukainen tarjoilu kyl
mine ja lampimine juomineen. Vaunumallin 
aluskehys suunniteltiin siten, etta siina myohem
min voidaan kayttaa automaattikytkinta. Teras
rakenteisten matkustajavaunujen. sarjat OEit ja 
Eit, la.mmitys- ja tuuletuslaitteisiin suunni
teltiin parannuksia. Koska teriisrakent i et mat
kustajavaunut ovat kesiilla liimmenneet liikaa, 
alettiin kokeilujen jiilkeen asentaa OEit-, Eit- ja 
Eikt-sarjan vatmuihin ns. tropiikkipuhaltimia. 
Matkustajavatmujen merkintoja selvennettiin. 
Erityisesti tutkittiin betonipolkyilla varustetuilla 
rataosilla havaittuja vaunukorin variihtelyjii. 

Posti- ja lenniitinhallituksen teriisrakenteisten 
postivaunujen, sarja Pot, lujuuslaskuja tutkittiin 
ja piirustuksia tarkastettiin. Vaunuja ja niiden 
osia kiiytiin tarkastamassa ja niista neuvottele
massa eri valmistusvaiheissa Valmet Oy:n Lento
konetehtaassa eka suorit ttiin vaunujen vas
taanottotarkastukset ja koeajot. 

Katettujen tavaravatmujon osalta suurimman 
tyomaariin aiheutti lammin- ja jaahdytysvau
nujen suunnittelu- ja piirustustyo. Kysymyksessii 
oli neljii vaunusarjaa, joiden peru rakem1e valit
tiin samaksi. Lammin atmut, sarja Gg, suun
niteltiin varu.stettavaksi nestekaasukatalyytti
lammityslaitteilla, joita myos kokeiltiin. Lammin
ja jiiahdytysvaunut, sarja Ggi, suunniteltiin 
jiiiihdytettiivaksi luonnollisella jiialla ja tarvit
taessa lammitettiivaksi katalyyttilaitteilla. Niiita 
vaunuja valmi tui jo kertomusvuonna. Lihan
kuljetusvaunuihin, sarja Ggil, sutmniteltiin sa
manlaiset liimmitys- ja jiiahdytyslaitteet kuin 
Ggi-vaunuihin. Niihin smmniteltiin myos vau
nun kattoon asennettavat 1..-uljetuskiskot ja niilla 
liikkuvat lihakoukut. Seinat suunniteltiin sisa
puolelta piiiilly tettavaksi ruostumattomalla te
rii.ksella. Pakastevaunut, sarja Ggig, sutmni
teltiin varustettavaksi kompressorijiiiihdytys
koneistolla, joka pitaa vaunun lampotilan vakio-

liimpoisena valinnan mukaan lampotilojen 
-22°0- + 12°0 valilla. Tyo jatkui yli vuoden 
vaihteen. Vanhoissa lamminvaunuissa, sarjat 
Ggk ja Ggv, ilmenneiden vikojen johdosta teh
tiin parannussuunnitelmia. Uusien siirtokatto
siirtoseinavaunujen, sarja Gks, rakenteisiin suun
niteltiin aikaisempiin vatmuihin nahden paran
nuksia, mm. siirtoseinien ja katon tiiviyttii 
parannettiin. 

Sailiovatmujen osalta aiheutti runsaimrnin 
suunnittelu- ja piirustustyotii 4-akselinen irto
sementin kuljotusvaunu, sarja Soi, jonka tyh
jennys tapahtuu paineilmalla. Vannu suunni
teltiin siiiliovatmujen standardialnskehyl<selle, 
jonka pituus puskimineen on 12.6 m. Koevaupun 
kokeiluun paiistiin jo kertomusvuonna. Toinen 
4-akselisten sailiovaunujen suunnittelu- ja pii
rustustyo koski bituminkuljotusvaunua, sarja 
Soeb. Sen sailion tilavuudeksi valittiin 60 m 3 

ja bitumin sulanapitami tii varten sailioon suun
niteltiin hyva eristys ja lieskaputkilammitys. 
Vaunun suunnittelu jatkui yli vuoden vaihteen . 
Edelliselta vuodelta jatkunut sulan rikin kuljetus
vaunun, sarja Soer, suunnittelutyo saatettiin 
valmiiksi. Naissii 4-akselisissa vaunuissa, joita 
Pasilan konepaja valmisti, on eristettyjen ja 
hoyrylammity putkistolla varustettujen sailioi
den tilavuus 30 m 3 . Pienempien, 2-akselisten 
sailiovatmujen osalta mainittakoon natriLtm
kloraatinkuljetusvaunun, sarja Sfc, sutmnittelu. 
Sailiovaunuista annettiin lausuntoja yksityisille 
toiminimille. Ne sisal ivat seka kaytto- etta 
rakentamisohjeita ja koskivat rom. kloraatin. 
irtosementin, mantyoljyn, polttooljyn, bitumin. 
nesteldoorin ja sulan rikin kuljetusvannuja. 

Avonaisista tavaravaunuista mainittakoon, 
etta usein jouduttiin tutkimaan malminkuljetus
vaunuja koskevia kysymyksiii . Ome-sarjan vau
nujen peiton kiinnitys suunniteltiin Outokumpu 
Oy:n tekemien kokeilujen porusteella. Uusien 
malminkuJjetu. vatmujen uunnittelua varten teh
tiin perusteellinen tutkimu. , jossa pyrittiin sel
vittamiiiin vaunujen huoltoa, kuljetusvaatimnk
sia jne. koskevia kysymyksia, pyrkien erityisesti 
ottamaan huomioon kayto sa olleiden malmi
vaunujen heikkoudet talviolosuhteissa. Kaato
vaunujen, sarja Kas, hydraulisten lait;teiden 
hankintaa valmisteltiin. Suursailioiden kuljetus
vatmujen, sarja Svs, kiinnityslaitteita varten 
laadittiin piirustuksia ja tarkastettiin Pasilan 
konepajan naitii vaunuja varten laatimia pii
ru tuksia. Autonkuljetusvatmuja, sarjat Haa ja 
Hac, varten laadittiin piirustuksia. Nama yksi
kerroksiset vaunut suunniteltiin Ek-vaunujen 



aluskehyksille. Kaksikerroksisten autonkuljetus
vaunujen Wihuri-yhtyman Teijon tehtaiden pii
rustuksia tarkastettiin ja taydennettiin. Vanhojen 
Hdk-vaunujen aluskehyksille rakennettavien 
30 m 3 likaavan tavaran kuljetukseen tarkoitet
tujen vaunujen suunnitteluun otettiin osaa ja 
vaunujon prototyyppi valmistettiin Pasilan kone
pajassa. Itaisen yhdysliikenteen asettamien vaa
timusten vuoksi suunniteltiin Hk-vatmnjen mnut
tamista A3-automaattikytkimilla varustetuiksi 
Hka-vaunuiksi ja vastaavasti Hdk-vaunujen 
muuttamista Hdka-vaunuiksi. Matkustaja- ja 
tavaravaunujen telien rakenteisiin suunniteltiin 
muutoksia, jotka johtuivat mm. su.unniteltavien 
uusien vaunujen rakenteesta, esim. Unicupler
automaattikytkinten kayttoonoton teloille a et
tamista vaatimuksista. Suunnittelua ja hankintaa 
varten tarvittavia maiireita laadittiin. Lasku
makien raidejarrujen kayttoonoton johdosta 
joudu.ttiin tutkimaan pyoriikertojen pyoranle
veyksia ja pyorien maalauksen ja niissa e. iin
tyvan lian vaikutusta vaunujen jarruuntumiseen 
seka antamaan asiasta lausunnot. Erikoiskulje
tuksien kuormausohjeita laadittiin ja annettiin 
lausuntoja kuormausehdotuksista mm. sahatava
ran nippukuormaamisesta seka laadittiin kasky
lehtea varten kuormaus- ym. ohjeita. 

Suunnittelu- ja piirustustoiden ohella vastaan
otettiin vaunuja ja vatmunosia seka valtion
rautateiden etta yksityisten toiminimien t.eh
taissa. 

Veto- j a v au n u k a lust on jar r u

laitteita ja niiden parantamista 

k o s k e vat . u u n nit t e l u- y m. t y o t 

Naantalin lauttasatamaan Ruotsin valtion
rautateilta vuokratun vaihtovetu.rin jarrujarjes
telman rakennetta ja toimintaa selvitettiin hen
kilokunnan koulutusta silmi:illapitaen. 

Kertomusvuonna valmistuneista Srl2-sarjan 
vetureista viidentoista paineilma- ja jarrulaitteet 
tarkastettiin vastaanottokoeajojen yhteydessa. 
Muiden kertomusvuonna valmistuneiden vetu
reiden paineilma- ja jarrulaitteidon tarkastami
sesta annettiin tarvittavat ohjeet asianomaisille 
ja valvottiin ko. toimintaa. 

Kertomusvuonna tehdyistii muutostoista mai
nittakoon vetokaluston jarrutonkkiin, jarruton
kan kenkiin ja anturoihin kohdistuneet piirus
tusten yhteniiistamis - ja taydennystoimenpiteet 
ja eraiit paineilmalaitteisiin tehdyt muutokset. 
Edelli cna kertomusvuonna alulle pannut. kay-
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to sa oleviin hiekoituslaitteisiin liittyneet toi
mintahiiirioiden selvittelyt saatiin piiiitokseen ja 
annettiin ohjeet useassa veturisarjassa kiiytetyn 
SglO-hiekoituslaitteen muu.toksista seka neuvo
teltiin hiekoituslaitteiden valmistajien kanssa 
mahdollisista uusista varmatoimisista suoritus
muodoista. 

Kertomusvuonna saatettiin paiitokseen edelli-
en vuoden lopulla aloitettu kaksiakselisen lam

min- ja jiiiihdytysvaumm, sarja Ggi, ilma- ja 
ruuvijarrulaitteen snunnittelutyo ja toimitettiin 
prototyyppivauntm tarka tukset AC2D-kuorma
jarruautomaatin valmistajan edustajien kanssa. 
Sarja on varustettu edellamainituntyyppisellii 
portaattomalla kuormajarrulla, joka tayttaa 
UIC:n 120 km/h rakennenopeutta varten suun
nitellun vaunun jarrulaitteelle asettamat vaati
mukset. 

Muusta uuden kaluston hankintaanlii.ttyneesta 
toiminna-sta mainittakoon VR Pasilan kone
pajalla valmistuneiden tavaravaunujen jarru
voiman miiiiritykset, en immiiisten valmistus
erien jarrulaitteiden va-staanottotarkastuksot sekii 
vaunujaoston toimittamien jarrulaitteiden vas
taanottota-rka tusten valvonta. 

Unicupler-tyyppisen automaattikytkimen asen
nusmahdollisuutta silmiillapitiien laaditt:i:l. muu. 
tospiirustukset Kl4- ja Kl4 kj -te lien jarrulait
teista. Muutostyota edelsivat ko. jarruvivustojen 
liikkeisiin liittyneet selvittelyt. 

Mainitun automaattikytkimen asennusmah
dollisuutta varten tehtiin tarvittavat muu
tokset Hkk-, Gks-, Kas-, So-, B o-, Soe- ja oer
sarjan tavaravaunujen jarrula-itepiirustu.ksiin 
sekii laadittiin alu tavat jarrulaitepiirustukset 
ko. automaattikytkimen asentamiseksi Hk- ja 
Ob-sarja-n vaunuihin. 

Kertomusvuoden lopulla pantiin myos alulle 
sutmnittelutyo BGN-jarrusylinterien korvaa
mi eksi CK-jarrusylinterilla kasijarrullisissa- Min
don-Deutz-teleissa. 

Tarkastettiin useitten rata- ja liikenneosaston 
erityyppisista liikkuvista tyokoneista hankki
mien tarjousten paineilma- ja jarrulaitteita kos
kevat kohdat, neuvoteltiin ko. laitteisiin liitty
vistii yksityiskohdista rata- ja liikenneosaston 
sekii eri hankkijoiden edustaj ien kanssa, tay
dennettiin mainittujen tyokoneiden tarjouspyyn
toihin tai tila-uksiin liittyneita teknillisia miiiireita 
sekii suoritettiin toimitcttujen tyokoneiden paine
ilma- ja jarrulaitteiden vastaanottotarkastuksia. 

Yksityisten teollisunslaitosten hankkimien ve
turien paineilma- ja jarrulaitteiden konetelmilliset 
kiiyttoonottotarkast.ukset (8 kpl) sekii Pot-sarjan 
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postivaunujen paineilma- ja jarrulaitteiden vas
taanottotarkastukset toimitettiin. 

Jarruvarustinosien lisenssivalmistukseen liit
tyvan aineiston kasittoly jath.<Ii kii ittiien lahinna 
DRV2-saiitajiin piirustusten tarkastamisen ja 
taydentamisen seka Usenssisopimuksien alaisten 
laitteiden piirustusmuutosten selvittelyn ja saat
tamisen valmistusportaan tiedoksi. 

Sisaista koulutustoimintaa varten on laadittu 
opetuskuvia jarruvarustinosista sekii avustettu 
vaunumiesoppikurssin ohjelman suunnittelussa 
ja opetusmateriaalin kokoamisessa. 

S TL:n vaunuista koottujen yhteniiisten 
junien jarrutuskyvyn parantamiseksi on annettu 
konetoimistolle ohjeet kuormajarrun kiiytostii . 

J arrusylinterien miinniintiivisteisiin kohdistu
neita tutkimuksia on jatkettu. Yhteen Gks
vaunuun kokeilutarkoituksessa asennettu AC3-
kuormajarruautomaatti on ollut tarkastelun alai
sena. 

Jarrutuskyvyn selvittiimiseksi on kertomtts
vuonna tehty pysiihtymismatkakokeita mm. eri
laisilla kitkapiiiillysteillii varustetulla Dm9-juna
rungolla, Hr12- ja Hr13-vetureilla sekii SNTL:n 

' vaunuista kootuilla koksi- ja harkkorautajunilla 
kuormajarrun ori asennoilla. 

Sattuneista junavaurioista laadittiin selvityk
siii ja annettiin lausl.mtoja. Kettukallion sei
sakkeen luona 7. 7. 67 sattuneen vam·ion johdosta 
jouduttiin toimittamaan laajahkoja tutkimuksia 
vauriossa osallisena olleen ratakuorma-auton 
jarrutu kyvyn selvittiimiseksi . Isohaaran luona 
27. 7. 66 sattuneen yhteenajon johdosta annettiin 
todistajalausunto Kemin raastuvanoikeudessa . 

L ii m p o-, v e s i-, vie m ii r i- j a 

ilmastointiteknillisten 

laitosten suunnittelu 

Kertomusvuoden kulues a tehtiin konetelmilli
sen toimiston liimpo- ja terveysteknillisessii 
jaostossa L VI-suunnitelmia rakennuksia ja lai
toksia varten. 

Suunnitelmat, jotka sisiiltiiviit liimmityksen, 
koneellisen ilmanvaihdon, vesijohto- ja viemari
laitteet, tehtiin Kannuksen asemarakennusta, 
Riihimiien asetinlaiterakennusta, Lappilan asuin
rakennusta ja Kokkolan huoltohallia varten. 

Liimmitys-, vesijohto- ja viemiirilaitteiden 
suunnitelmat tehtiin Oulunkyliin asemaraken
nusta sekii Kirkkonummen, Kolhon, Ilomantsin 
ja Ruul,in asuinrakennuksia varten. 

Koneelli ta ilma tointia tai ilmanvaihtoa sekii 
liimmitystii koskevat suunnitelmat tehtiin Hii
meenlinnan ja Pyhiisalmen asemarakennuksia, 
Kemin viiostonsuojaa ja Riihimiien vaunun
korjauspajaa varten. 

Pelkkiiii ilmanvaihtoa koskevat suunnitelmat 
tehtiin Hameenlinnan, Karjaan, Lahden, Iisal
men ja Keravan viesti- ja releasetinlaite
huoneita, Pasilan junatoimistoa, Kontiomiien 
veturitallia, Mikkelin kylliisty laitosta, Riihi
miien postitalon viestilaitetiloja, Kouvolan huol
torakennusta ja peitekuivaamoa, Helsingin ase
man postin, hotellipalvelun y.m. tiloja, rautatie
opiston tupakointihuonetta, rautatiehallituksen 
henkilohissin konebuonetta, Kemin tavaratoi
mistoa sekii Perkion toimistorakennuksen akku
huonetta varten. 

OljyHimmity laitteiden suunnitelmat t!)htiin 
Jyviiskyliin, Hyvinkiitin, Rauman ja Riihimaen 
veturitalleja, Kouvolan, Kemin, Turun, Kajaanin 
ja Porin tavara-asemia, Lappeenrannan, Pei
pohjan, Seiniijoen, Kajaanin, Turtm ja Pieksii
miien asuinrakennuksia, Tikkurilan, Malmin, 
Pihlajaveden, Messukyltin, Parkanon ja Porin 
asemarakennuksia, Turun huoltoautotalloja, Ou
lun kasvihuonetta ja Lahden rakennustnestarin 
toimistoa varten. 

Kaukoliimmityslaitteiden suunnitelmat teh
tiin Tampereen asemarakennusta ja Lahden 
veturitallia varten. 

Vesijohto- ja viemiirilaitteiden suunnitelmat 
tehtiin Imatran asuinrakennusta, Pasilan kone
pajan puutyoosastoa ja Malmin huoltoraken
nusta varten. 

Smmnittelu- ja piirustustoiden obelia ovat 
liimpo- ja terveystelmillisen jaoston insinoorit ja 
telmikot toimittaneet sekii yksityisten putki
liikJ,eiden etta Pasilan konepajan asentamien 
laitosten vastaanottotarkastuksia sekii antaneet 
liimpo-, v i- ja ilmanvaihtoteknillistii alaa kos
kevia lausuntoja. 

Konepajat 

Kertomu vuonna oli valtionrautateillii 7 paa
konepajaa, nimittiiin Hyvinkiiiin, Pasilan, Turun 
Vaasan, Oulun, Kuopion ja Pieksiimiien kone-
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pajat. l. piiiviinii maaliskuuta 1967 liitettiin 
siihkotyokunnat Hyvinkiian konepajan alaisuu
teen. Kaikki konepajat tyoskenteliviit vuoden 
aikana 6-piiiviiisin tyoviikoin pait i 8. 5.- l. 10. 
1967 viilisenii aikana, jolloin konepajat tyoskente
liviit 5-paiviiisin tyoviikoin tyoehtosopimul<sen 
mukaisesti. 



1. HyvinkCian konepaja 

Konepaja on edelleen toiminut moottorivetu
rien korjaamona. Huoltoon kuuluneitten moot
toriveturien kokonaismaara oli vuoden lopussa 
296. Kiskohitsaamo oli kaynnissa 3 / 4 kapasi
teetilla. Moottoriveturien korjauksen ohella suo
ritettiin rom. seuraavat tyot: 

Korjattiin 531 kpl veturin turboahtimia, 
90 kpl servomoottoreita, 251 kpl ilmakompres
soreja, 2 554 kpl erilaisia moottoriveturin pump
puja, 290 kpl siiatajia, 53 kpl esivoitelupumpun 
moottoreita, 367 kpl kaynnistysmoottoreita, 3I6 
.kpl tuulilasin pyyhkijoita, 311 kpl erilaisia 
sahkomoottoreita, 96 kpl veturin kompressorin 
moottoreita, 287 kpl webastoja, 102 kpl piia
generaattoreita, I28 kpl apugeneraattoreita, 2I7 
kpl ratamoottoreita, 202 kpl latausgeneraatto
reita, 311 kpl erilaisia moottoreita, 25 kpl eri
laisia vaihdelaatikoita, ilmasailioita 39 kpl tTk) 
ja 62 kpl (Sk) seka 256 kpl jousia, 3 962 kpl 
vaunun jousia, 20 kpl K 60-vaihteen ja 38 kpl 
K 43-vaihteen kielisovituksia, 10 kpl K 60-vaih
teen ja 22 kpl K 43-vaihteen risteyksia. 

Valmistettiin 1 900 kpl vaunun ja 52 kpl vetu
rin jousia, 3 874 kpl vetokoukkuja, 531 kpl 
moottorin sylinteriputkia ja I20 kpl polttoaine
putkia, 335 kpl luistiventtiileja, 500 kpl hoyry
lammity: johdon kytkimen paita, 110 kpl moot
toriveturin kytkinlamelleja, 1 2IO kpl manta
puskimen paita, 840 kpl tavaravaunun siirto
koukkuja, 1 kpl irtosementin ja I kpl rib.-in ja 
20 kpl oljyn kuljetusvaunun sailioita, 222 kpl 
Ss 26-vatmun ja 20 kpl Ss 30-vaunun sailioita, 
3 296 kpl jousipukkeja, 2 I83 kpl jarrukolmioita, 
8 090 kpl erilaisia vaunun osia, 17 700 kpl 
jousen ripustinlenkkeja, 35 483 kp1 ripustin
lenkin nojia, 6 600 kpl jarrutonkan ripustimia, 
4 620 kpl sivupylvaan kettinkia, 3 000 kpl 
vetositeita, 3 000 kpl akseliaukon vahvisteita, 
800 kpl laakereita, 2 320 kpl laakeripesan ohjai
men siteita, 500 kpl pistotulpan sisaosia, 1 100 kpl 
vaunun apukytkimia, 250 kpl sotilaskaminoita, 
18 kpl magneettikehan aihioita, 1 400 kpl maa
kaapelimerkkeja, 35 kpl yksinkertaisia vaih
teita, 20 kpl kaksipuolisia risteysvaihteita, 1 
raideristeys, I5 kpl vaihteen risteyksia, 245 kpl 
vaihteen risteyksien karkikiskoja ja 40 kpl siipi
kiskoja, 150 kpl raiteen eristysjatkoksia seka 
40 paria raidepuskimia. 

Sorvattiin 3 200 kpl laakeripesia, 767 kpl 
veturin pyorakertoja ja 420 kpl vaunun pyoria. 
Sorvattiin ja rengastettiin 60 kpl rata-auton 
pyoria seka rengastettiin 154 kpl veturinpyoria. 
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Hiottiin 283 kpl johtokiskoja ja polkytettiin 
5 k-pl kaksipuolisia risteysvaihteita, 2 kpl kaksois
vaihteita seka 50 kpl yksinkertaisia vaihteita. 

Valettiin rautavalua: 6 514 kpl laakeripesia, 
2 420 kpl laakeripesan kansia, 17 5 kpl kaato
arinoita, 16 507 kpl arinarautoja, 970 kpl moot
torin sylinteriholkkeja, 872 kpl hananpesia, 
2 OI4 kpl kannatusrullia, 4 518 kpl oven pyoria, 
1 645 kpl valitOnkkiii, 19 960 kpl jarrukenkia, 
24 742 kpl jarTutonkkia ja 97 411 kpl jarru
anturoita. Valettiin SG-valua: I27 kpl puskimen 
mantiii ja I56 kpl tuppiloita, I 965 kpl veto
korvakkeita, I 503 kpl satulalaattoja, I 5I5 kpl 
painelaattoja ja 4 430 kpl pyoravivun ripusti
mia. 

Konepaja on suorittanut rom. seuraavat ra
kennus- ja laitetyot: Puutyoosaston ja malli
varaston sisustustyot (kesken), rautavalimon 
mekanisoinnin jatkaminen (ke ken), rautavali
mon valopihan betonointi ja varustaminen lumen
sulatusvastuksilla, rontgenfilmien kehityshuone 
laitteineen laboratorion yhteyteen (kesken), 
veturikorja-amorakennuksen vesikattojen perus
korjaus (kesken), ohutlevyosaston siirto kattila
pajarakennukseen vaihdeosaston yhteyteen (kes
ken), kattilapajarakennuksen tyokaluvaraston 
siirto levyhallin yhteyteen, hiekkapuhalluskopin 
rakentaminen, levyhallin ja takomon ikkunoiden 
peruskorjaus (kesken), Svi2 moottorin ja MAN 
WSV jarrun jaahdytysjarjestelma, konttoreiden 
korjaus, kaukolammitystunnelin ilmanvaihto, 
teleosaston hallin maalaus seka esipesuhuoneen 
ja teleosaston tyonjohtajien konttoreiden kor
jaus (kesken). 

Konepajalle hankittiin vuoden aikana seuraa
vat koneet ja laitteet: Sylinteriporakone, hoonaus
kone, mittalaite hoonausreikien mittaukseen, 
2 kpllmorma-autoja, tyokaluhiomakone, kollek
torin jyrsinlaite, hitsauslaite jousipukkia varten, 
ultraaanipesulaite, 2 kpl venttiili-istukan hioma
koneita, hitsaussauman viistouskone, 2 h-pl koysi
nostimia, kierTejousien testausvaaka, mutterin 
kiristyskone, kuumennusuuni pienia sahkomoot
toreita varten, 2 kpl hitsauspoytia, monistus
kone, 4 kpl suojakaasuhitsauslaitteita, sahko
nostin, jatemylly ruokajatteita varten, korkki
massan ruiskutuslaite seka traktorin peravaunu. 
Sahkotyokuntien sumehkot tyomaat: 

Turvalaitetyot, releasetinlaitteet: Masala, Es
poo, Hameenlinna, Uusikyla, Karkku, Kausala, 
Riihimaki, Haukipudas, Kirkkonummi, Yli
vieska, Turenki, Murtomaki, Tuomioja, Varkaus 
ja Kannus; laskumakilaitteet: Pieksamaki ja 
Riihimaki; linjasuojastus: Pasila-Kirkkonummi, 
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Riihimaki-Toijala ja Jyva kyla- Leppavesi; 
valo- ja tianivaroituslaitteet 49 kpl eri liikenne
paikoilla seka mekaanisten asetinlaitteiden sahko
asennuksia 33 l{pl eri liikennepaikoilla. 

Vahvavirtatyot, sahkoasennustyot Pieksamaen 
konepajalla ja Savonlinnan veturitallilla; rata
pihavalaistuksia 18 kpl eri liikennepailwilla ja 
sahkoradan maadoitukset rataosalla Pasila
Ki.rl{konumrni. 

Viestilinjatyot, vuosikorjaukset,: Tw·ku-Uusi
xaupunki, Karjaa-Hanlw, Joensuu-Var
kaus, Pieksamaki-Kuopio, Pieksamaki-Par
kano, einajoki-Ylivieska, Nut·mes- Kontio
maki, Kauliranta- Pello seka Laurila-Kello
selka; rakennustyot: Parikkala- Sakiiniemi ja 
Kolari- Akasjoki; siirto- ja korotustyot 56 kpl 
eri liikonnepaikoilla ja rataosilla . 

Selektoriasennuk et: Kemi- Tornio, Pello
Kolari, Rovanierni-Kernijarvi, Iisalmi- Kon
tiomiiki, Kokkola-Ylivieska, Kerni-Rovaniemi. 

Kaapelityot, kaukokaapeli: Kauniainen-Kirk
konummi; sahkoradan ohjaus- ja valaistuskaa
pelit: Huopalahti-Kirkkonummi, siirtotyot: 
Helsinki-Pitajanmaki ja Kouvola- Voikoski; 
seka paikalliskaapeloinnit: Riihimaki, Pieksa
maki, Turun atama, Salo. Karjaa, Iisalmi ja 
Kuopio. 

2. Pasilan konepaia 

Konepaja on toiminut edelleen uusien vatmujen 
valmistajana ja matkustajavaunujen seka moot
torivaunujen Dm 4 korjaajana. Vuoden lopussa 
oli huoltoon kuultmut 21 kpl moottorivaunuja. 
Korjaustoiden obelia suoritettiin seu.raavat huo
mattavat tyot: 

Valmistettiin uusia vaunuja: 4 kpl teras
runkoisia henkilovaunuja sarjat EFit, 10 kpl 
4-aks. sailiovaunuja sarja B ·o, 344 kpl katettuja 
tavaravaunuja sarja Gbk, 4 kpl lammin- ja 
jaahdytysvaunuja sarja Ggi, 50 kpl 2-aks . 
kaatovaunuja sarja Kas, 153 kpl 4-aks. avonaisia 
tavaravaunuja sarja Ob ja 20 kpl 2-aks. suu.r 
sailioiden kuljetusvaunuja s.arja Svs, 11 kpl 
sailiovaumm alustoja arja Sfc, 1 kpl sarja Sol ja 
5 kpl sarja Sti. 

Muutettiin vaunuja: 

Hdk-vatmuja muutettiin 150 kpl automaatti
kytkinvaunuiksi, 76 kpl hakkeenkuljetusvau
nuiksi, 74 kpl nippukuljetustelineilla varustetuiksi 
vaunuiksi ja 1 kpl hiekankuljetusvaunuksi; 3 Cei
vaunua, 3 Eis-vatmua, 10 EK-vaunua ja 1 F
vaunu muutettiin BG-vaunuiksi, 1 EK-vaunu 

Lv-vaun~si, 8 Eiv-vaunua 
F-vaunua BF-vaunuiksi ja 
vaunuiksi. 

Eiv-vatmuiksi, 4 
2 F-vatmua XF-

Suoritettiin mm. seuraavat huomattavat tyot: 
Tm·un tavaratoimiston lampoke kul,sen ja 

Riihimaen vaunukorjauspajan muuttaminen vesi
lammitteisiksi ja oljylamrnityksella toimiviksi, 
Pitajanmaen ja Malmin tavara-asemien huolto
rakennuksien ve i-, viemari-, lampo- ja oljy
lammityslaitteiden asennustyot, Tikkurilan a e
marakennuk en lampolaitteiden muutos oljy
lammityk ella toimiviksi, Seinajoen veturitallin 
ja oljyvaraston lampola,itteiden muutos vesi
lammityksella toimiviksi, Pasilan varikon kahden 
hoyrykattilan ja kahden vesilammityskattilan 
muutos oljylammityk ella toimiviksi, uuden liim
polinjan asennus lamminilmakojeille ja lammin
vesivaraajalle seldi paavesijohdon uusiminen, 
Helsingin ratapihan paahoyryjohdon asennus 
Himpokeskuksesta entiseen pajarakennukseen ja 
paahoyryjohdon yhdysputken asennus He perian 
vaunu.pesulaitoksen kattilahuonee eon saakka 
seka Pasilan konepajan kaukolampolaitteiden, 
kattilan syottoveden kasittelylaitok en ja hoyry
kattilan asennustyot . 

Konepajalle hankittiin vuoden aikana seuraavat 
koneet ja laitteet: 

2 haarukkatrukkia, traktori, 1 pylvas· ja 1 
penkkiporakone, tyokalujyrsinkone. 4 sahko
hitsauskonetta, 2 sahauskonetta, 3 siltanosturia, 
l kuorma-auto, 1 polttoleikkauskone seka l 
ruiskumaalauskono. 

3. Tu1·un konepafa 

Konepaja on korjannut paaasiassa Dm 6- 7 
ja Dm. 8-9 moottorivaunuja liitevatmuineen 
seka tavaravatmuja. Vuoden lopussa oli huoltoon 
kuulunut Dm 6-7 moottorivaunuja 207 kpl ja 
Dm 8- 9 moottorivaunuja 48 kpl seka liite
vaunuja 202 kpl. 

Lisaksi suoritettiin mm. seu.mavat tyot: 
Korjattiin 128 kpl dieselmoottoreita (Valmet 

815 D), 214 kpl vaihdelaatikoita, 147 kpl suun
nanvaihtolaatikoita, 193 kpl vetoteleja, 66 kpl 
juoksuteleja, 745 kpl vesi- ja ilmawebastoja, 
51 kpl Breda die elm.oottoreita, 34 kpl apu
kayttolaitteita, 30 kpl vetovaumm ja 25 kpl 
valivaunun juoksuteleja. 

Suoritetut rakennustyot: 
Pikakorjaamon huoltokanavan muutostyo val

mistui maaliskuussa, kahden huoltokanavan ja 



1attian pinta1aattojen rakennustyo lokakuussa 
ja konepajan uusi sisaantulotie valmistui marras
kuus a 1967. 
Seuraavat uudet koneet hankittiin: 

2 hiekanpuhalluskonetta, ruiskumaalauskone, 
metallivannesaha, tunnelipesukone, kuorma-auto, 
iskunvaimentajan koetu penkki, keskioporakone, 
kiertokankien hioma- ja porauskone, 4 kaanto
nosturia j a painei lmakom pressori. 

4. Vaasan konepafa 

Konepaja on toiminut kevyiden hoyryveturien 
ja tavaravaunujen korjauskonepajana. Huolt;oon 
kuu1uneita vetureita oli vuoden lopussa 114. 
Lisiiksi konepaja suoritti seuraavat tyot: 

Korjattiin 16 lumiauraa, 12 pienveturia, 8 
raidetraktoria, 11 ratavaihtotyoautoa, 1 1aituri
traktori, 1 raide-, 4 Demag- ja 2 Orton-nosturia, 
14 haarukkatrukk a, 1 raiteentukemiskone, 3 316 
hakkilavaa, 371 hakkivaunua, 31 piensailio
vaunua, 332 jarrukenkaa, 37 kuormaussiltaa, 
13 raidetraktorin vaihde1aatikkoa seka 14 pyora
kertaa. 

Asennettiin vetur ihin 46 kpl ja vaunuihin 
10 kpl nusia pyoriinrenkaita sekii. Hk-vaunuihin 
124 kpl automaattikytkimia, vaihdettiin vetu
reihin 3 kpl katti1oita, suoritettiin 13 kp1 katti-
1oiden taystarkastuksia ja 7 kpl sisapuolisia tar
kastuksia, sorvattiin 86 kpl hoyryveturien ja 
33 kpl vaunujen pyorakertoja seka romutettiin 
136 tavaravaunua. 

Valmistettiin 800 kpl vaunun astimia, 2 950 kpl 
raiteen sideruuvin alus1aattoja, 600 kpl vaunun 
sivuovia, 500 kpl jarrukenkiii., 4 010 kpl jarru
kolmion varakannattimia, 600 kpl jarrulaitteen 
kiinnitys1evyja, 5 040 kp1 jarrutonkan ja 1 320 kpl 
pyorii.vivun ripustimia, 3 000 kpl hakkilavoja, 
455 kp1 ketjuvalityksia, 220 kp1 roiske1evyja, 
223 kp1 kuormaussiltoja, 4 100 kpl 1enkki
ripustimia, 7 polkupyoratelinetta, 150 kpl paaty
portin pidii.tinkaaria, 38 kpl siipiopastimen lyhtyjii. 
ja 110 kpl vaihdelyhtyja, 200 kpl taitto-oven 
vaantovipuja, 30 taitto-ovea, 5 000 teleskooppi
py1viiii.n kettinkia, 300 kpl Yaihteen pu.hdistus
rautoja, 400 kpl oljykannuja ja 150 kpl veto
kytkimen k-iinnitysja1koja. 

Konepajalle hankittiin sahkohitsauskone. 

5. Oulun konepaia 

Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjaus
konepajana. Vaunukorjaustyon ohella suori
tettiin seuraavat huomattavat tyot: 
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Valmistettiin 44 resiinaa, 95 resiinan pyoraa. 
278 kpl muita resiinan osia, 4 394 kpl erilaisia 
Mok:in osia, 30 800 kg vaum.mkattovoidetta; 
vatmunvaraosia: 273 kpl kaukalon osia, 425 kpl 
paadyn irtolautoja, 3 257 kpl tukipuomia, llO kpl 
vetolaitteita, 300 kpl jousenripustimia, 4 450 kpl 
ikkunaluukkuja, 5 458 kpl ovenpielia ja 4 282 kpl 
pylvaita. Sorvattiin 3 170 1-:pl vaunujen pyora
kertoja, 2 573 pyorakerrassa painekiilloitettiin 
akselitapit ja korjattavaan kalustoon a ennettiin 
3 497 kpl vanhoja pyorakertoja. 422 tavara
vaunua romutettiin. 

Konepajalle hankittiin vannesaha ja paine
ilmasailio. 

6. Kuopion konepafa 

Konepaja on korjannut hoyryvetureita seka 
Vv 13-14 ja Vr 11 moottorivetureita. Hoyry
vetureita oli huoltoon kuulunut vuoden lopussa 
250 kpl seka moottorivetureita 58 kpl. Veturien 
korjauksen ohella suoritettiin mm. seuraavat 
tyot: 

Suoritettiin 33 veturikattilan taystarkastusta. 
16 sisapuolista ja 2 kayttotarkastusta seka 38 
paineilmasailion tarkastusta, korjattiin 125 ilma
ja 107 voitelupumppua seka 99 turbogeneraat
toria, valmistettiin 7 900 tuli- ja lieskaputkf~a 

sekii. sorvattiin 519 pyorakertaa. Konepaja
koulun luokkahuoneessa ja huoltotiloissa suori
tettiin uudelleenjarjestely. Konepajalaajennuksen 
varsinaiset talonrakennustyot aloitettiin. 

Konepajalle hankittiin ruis1.'Umaalauskone. 

7. Pieksa,mi:ien konepaia 

Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjaus
konepajana. Vatmunkorjaustyon ohella suori
tettiin mm. seuraavat tyot: 

Romutettiin 1 169 hylattya vaunua, valettiin 
9 127 vaununlaakeria, sorYattiin 8 215 ja rengas
tettiin 7 31 pyorakertaa seka 17 5 Hk-vaunua 
varustettiin SA-3 automaattikytkinlaitteella. 
Suoritettiin Gks-sarjan vaunujen tiivistystyo ja 
Hh- ja Ht-vaunuja varten valmistettiin alustoja 
Hdk-vatmuista yhteensa 180 kpl. 

Vuoden aikana otettiin kayttoon sailio- ja 
lamminvaunujen varustinkorjausta varten raken
nettu terasrakenteinen halli. 
Konepaja on suorittanut mm. seUJ·aavat raken
nustyot: 

Porttivahdin ja vartiomiesten koppi, happi
ja a etyleenikeskusrakennus, trikloorietyleeni-
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Vaunujen korjaukset v. 1967 aikana 

Konepajat Henkilovaunuja j Tn.vara.vaunnja Kaikkl 

I vall- I pika- I yht. I tliys- I vlili- I pika- I yht. 
yhteensa 

tliys-

Pasila ......... . .. 
Turlrn ............ 
Vaasa ......... . .. 
Oulu ............. 
Pieksiimaki . . ...... 

Yhteensii 

Konepiirit 

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

Helsinki ........ 
Kouvola . . ... .. . 
Ttuku ........ .. 
Tampere .... . ... 
Seinajoki ..... . . 
Oulu ••••••• • • 0. 

Pieksamaki .. .. . 
Joensuu ••• 0 •••• 

Ybteensa I 
Kaikkiaan 

korjauksia 

64 
-
-
-
1 

65 

-
-
-
-
-
-
-
-

399 
12 
-

1 
-

412 

-
-
-
-
-
-
-

670 
5 
3 

16 
5 

699 

' 
14 998 

153 
510 
251 

84 
621 

96 
30 

16 7431 
17 442 

Vetovoimakaluston ko~·jaus v. 1967 

Konepajat Hoyryvetnrit 

Ll I L2 I L3 I L4 I L5 I L6 

Hyvinkaa . . .. ..... - - - - - -
Pasila • 0 •• • • •••••• - - - - - -
Turlrn . .. . ..... . .. - - - - - -
Vaasa ....... . .... 8 4 - 8 - -
Kuopio .... . ...... 26 14 3 - 9 -

Ybteensa 34 18 3 16 9 -

Konepiirit 

1. konepliri . .... .. . - - - - 1216 3 
2. l) .... . .. - - - - 2 250 13 
3. t ....... - - - - 39 3 
4. t •• 0 ••• • - - - - 1494 4 
5. l) ... ... . 6 1 1 3 2 477 -
6. & • 0 ••• • 0 - - - - 1450 1 
7. * •••••• 0 - - - - - -
8. » . . .. .. . - - - - 900 3 

korjanksla 

1133 278 
17 -
3 54 

17 1171 
6 1 424 

1176 2 927 

14 998 -
153 -
510 -
251 -
84 -

621 -
96 -
30 -

16 743

1 

I 
17919 2927 

23 
1 
2 

269 
438 

733 

128 
1117 

-
1379 

279 
2 

27 
766 

3 6981 
4 431 

174 
432 
145 
758 

1352 

2 861 

13 878 
5 422 
1 556 
5 783 
2 972 
2 769 
4 346 
1209 

37 9351 
40 796 

475 
433 
201 

2 198 
3 214 

6 521 

14 006 
6 539 
1556 
7162 
3 251 
2 771 
4 373 
1 975 

416331 
48154 

1 608 
450 
204 

2 215 
3 220 

7 697 

29 004 
6 692 
2 066 
7 413 
3 335 
3 392 
4 469 
2 005 

58 376 

66 073 

llfoottorivetnrit Moottorivannut 

A I Bl I B21 takuu-1 0 I D I huol- A I B I 0 ID I huol-tnrk. (vau- (pika) Jot Jot 
+ Bl rio) 

I 
22 52 40 27 10 105 18 - - - - -
- - - - - - - 8 5 6 32 -
- - - - - - - 23 70 22 83 -
- - - - - 3 - - - - - -
10 6 - - - 13 - - - - - -

32 58 40 27 10 121 18 31 75 28 115 -

- - - - 2 1 713 370 - I - 23 1 825 1 745 
- - - - 40 2 489 927 - - 6 963 199 
- - - - 7 139 3 - - 2 120 11 
- - - - 39 12 740 31 - - 3 1605 -
- 9 - - 10 3 052 173 - 8 11 2 427 -
- - - - 6 3172 211 - - 9 3 670 440 
- - - - - - 3 - - - - 18 
- - - - 3 - 59 - - 17 - 82 

Yhteensa I 61 1 I 1 1391 826,27~-~ 9,-, 
Kaikkiaan 40 19 4 19 9 835 27 32 67 40 

-,107,23 30511 7771-1 81 71110 61012 495 
27 117 23 426 1 795 31 83, 99 10 725 2 495 



Tehtyjen tyotuntien lukumiii:i?·a (1 000 h) 

v. 1967 

Pii.akonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 664.0 
Sahkotyokunnat . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 323.4 
Konepiirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 278.6 

v. 1966 

5 890.5 

1 241.8 

v. 1065 

6 159.8 

1 138.9 

45 

1 onepiirien sahkoalueet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.o 
------~------------~----------~-------------
Yhteensa 7 543.0 7 132.3 7 298.7 

Valmistuksen arvo (l 000 mk) 

Piiakonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 113.8 88 278.5 87 643.7 
Siihkotyokmmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 578.2 
Konepiirit . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 1 10 784.7 10 274.2 8 631.1 

-------T----------~----------~-----------
Ybteensii. 108 476.7 98 552.7 96 274.8 

Tyontekijoiden seka oppilaiden ja ha1·joittelijoiden 
lukumaa1·a (vuoden lopussa) 

Paiikonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 864 
iihkotyokunnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

Konepiirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 

2 873 

919 

2 993 

858 
Konepi irien siihkoalneet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 

------~------------~----------~-------------
Yhteensii. I 4 088 3 792 3 851 

Yhteenveto konepajojen suorituksista v. 1967 

Pasila I Hyvin· I Ttuku I Vnasa I Oulu I Kuop io I Picksii-~ Kouc- I Siihkli-klili. miiki pajat tyo-
ybtcensii kunnat 

1. Kiiytetty teriistii . .. . . . ton 8 076.0 1 862.5 49.3 364.0 1 054.0 128.7 200.0 11 734.5 -
2. Kiiytetty jarrutonkkiii ja 

anturoita .... . . . ..... . ~ 262.0 72.8 9.9 11.0 71.0 18.4 73.0 518.1 -
3. Kii.ytetty muuta vatu-

rautaa ..... . ......... & 101.0 - - - - 30.5 - 131.5 -
4. Kiiytetty messinkia ja 

pronssia ......... . ... . ~ 6.6 .2 3. 7 1.5 0.2 2.8 0.1 23.1 -
5. Kiiytetty valkomctallia » 1.1 - - 0.6 - 4.7 27.1 33.5 -
6. Valettu jarrutonkkiii ja 

anturoita 0 •••• • •••••• » - 1 758.6 - - - - - 1 758.6 -
7. Valettu muuta valurau-

taa . . ................ ~ - 845.8 - - - - - 845.8 -
8. Valettu messinkiii ja 

pronssia .............. * - 31.8 - - - - - 31.8 -
9. Valettu valkometallia .. )) 39.3 - - - - - 39.3 -

10. Kulutettu sahkovirtaa kWh 3 270 692 6 858 660 456 633 303 696 382 051 357 289 892 263 12 521 284 
11. Tehty tyotunteja yhteensa. 

(1 000 h) .. ......... . ..... 2 206.5 1 726.3 641.3 212.7 245.6 252.5 379.1 5 664.0 323.<l 
12. Tuotannon arvo (1 000 mk) 45 103.1 20 729.8 11336.0 3 -!62.5 4 440.5 3 694.8 6 347.1 95 113.8 2 578.2 
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laitos sailiovatmujen sisapuolista pesua varten, 
kuormauslaituri ja -raide, raiteet pesuhallille, 
hiekkapuhalluskatos pyorakertoja varten, pesu
hallin pohjatyot seka konepajan uudi rakennuk
siin liittyvat koneteknillis t ynna muut laite
tyot. 

Konepajalle hankittiin vuoden aikana mm. 
4 vaunun nostopukkia, 3 hitsauskonetta, hiekka
puhalluskone, siltanosturi, teleskooppityolava 
seka paloauto. 

K oulutustoirninta: 

Konepajakouluista vahnistui vuoden 1967 aikana 
79 veturinlammittajaa ja 46 ammattimiesta. 

Sahkolaitteet 

V ahvavirtalaitteet 

Valtionrautateilla ei · kertomusvuoden aikana 
kehitetty sahkoenergiaa omissa sahkolaitoksissa. 

Putkirakenteiset 32 m valonheitinmastot pys
tytettiin Vaasan, Tornion ja Kernijarven rata
pihoille seka 20 m mastoja Hameenlinnaan, 
Kokkolaan, Savonlinnaan ja Ouluun. Suunni
telmat valmistuivat ja tyot osaksi aloitettiin 
yhden 32 m ristikkorakenteisen maston pys
tyttamiseksi Rovaniemen ratapihalle ja 20 m 
mastojen kayttoon ottamiseksi Kouvolassa ja 
Rovaniemen varikolla seka ristikkorakenteisten 
pylvaiden pystyttamiseksi Inkeroisten ja Rova
niemen ratapihoille. 

Kesalahden, Saaren ja Ilomantsin uusille 
liikennepaikoille valmistui ratapiha- ja laituri
valaistus . Noin 30 muulla liikennepaikalla uusit
tiin tai parannettiin ratapibojen ja laitureiden 
valaistusta. Niista mainittakoon Hameenlinna, 
Koria, Kymi, Lahti, Lappeenrannan ratapihat, 
Lauritsala, Rauha, Rautjarvi, Nivala, Kemin 
matkustajalaiturit, Oulun valonheitinmastot, 
Aura, Humppila, Kylmakoski, Matku. Mellila, 
Kangasala, Karkku, Vihtari ja Nurmes. 

Sahkoistettavalla Helsinki-Kirkkonununi ra
taosalla aloitettiin uudentyyppisen ratapiha
valaistuksen asentaminen. Leppavaaran ja Jor
vaksen valisilla liikennepaikoilla valaistusjoh
dotus kaapeloitiin kokonaan ja hankittiin noin 
100 valomastoa, joiden asennus sahkoistysajo
johdon kannatinpylvaisiin saatiin kertomus
vuonna aloitetuksi. Valaisimet on erikoisesti 
kehitetty sahkoradan valaistusta varten siten, 

etta niissa voidaan kayttaa suurvalotehoisia 
korkeapainenatrium- ja monimetallilamppuja. 

Muiden ulkoalueiden valaistuksista valmistui
vat kayttokuntoon Helsingin aseman julkisivu
valaistus, Savonlinnan ja Kuivaniemen asema
teiden seka Tampereen ja Naantalin asema
aukioiden valaistus, Seinajoen varikon ulko
alueen, eraiden Riihimiien varastoalueiden ja 
Kuusanlammon nippunosturin valaistukset. 

Miehittamiittornien liikennepaikkojen oviluk
kojen ja valaistuksen ohjausta kytkinaikakel
loilla jatkettiin. 

Tampereen Perkion sahkoistetty kaantolava 
valmistui ja Kotkan kiiiintolava uusittiin. 

Taipaleen kanavan kiiiinto illan piiiikeskus ja 
siihkojohdotus sekii Kyronsalmen kiiiintosillan 
liityntii uu ittiin. Naantalin junalauttasillak 
vahnistui. 

Useiden uusien rakennusten ·iihkoasennu -
tyot saatiin loppuun suoritetuiksi. iiistii mai
nittakoon Helsingin asematunneliin liittyvat 
siihkotyot, Naantalin asema- ja tullirakennus, 
Pieksiimiien konepajan III A-raken.o.usvaiho, 
Lappilan, Kuusankosken ja Ruukin asema
rakennulu;et, Riihimaen junatoimisto, Tampe
reen Perkion varikon toirnistorakennus ja Ruukin 
2 perheen asuntotalo. 

Pieksamiien >>sillam vaestOsuojan, Kuopion 
konepajan laajennuksen, Riihimaen asetinlaito 
I-rakennuksen, Imatran tavara-aseman ja Kok
kolan malmivaunujen huoltohallin iihkotyo
suunnitelmat vahnistuivat ja tyot osaksi aloi
tettiin. 

Varsinaisten rakennuskorjausten ja -muutos
toiden yhteydessii uusittiin siihkolaitteita ja pa
rannettiin sisiivalaistusta lukuisilla liikennepai
koilla ja eri tyopistei sii. Niiita tyokohteita olivat 
mm. Kouvolan vanha veturitalli ja Savonlinnan 
veturitallin huoltotilat. Iisalmen veturitallin 
siihkoasennukset saatiin liihes valmiiksi ja Kon
tiomaen veturitallin siihkotyot aloitettiin. Kou
volan ja Riihimaen vaunukorjauspajojen, Lap
peenrannan ja Kouvolan tavara-a ernien, Nur
meksen tavaratoimiston ja -suo jan, Miintyluodon, 
Oriveden, J oensuun, Ylivieskan, Rovaniemen ja 
Varkauden asemarakennusten ja tavara uojien 
siihkoasennuksia uusittiin. Lisiiksi jatkettiin 
huoneistokorjansten yhteydessii toimisto-, tyo
huone-, korjaamo- ja varastotilojen, asema
ravintolain, vahtitupien sekii as"mtotalojen 
huolto- ym. tilojon valaistuksen nusirnista ja 
parantamista useissa tyokohteissa. 

Laadittiin suunnitelmat mm. Imatran, Kar
jaan ja Kemijiirven veturitallien siihkotoistii . 



Uusia n1uuntamoita rakennettiin Tampereen 
Viinikan ratapihalle ja Rovaniemelle (puisto
muuntamot,) s kii. Lappeenrantaan ja Rlihi
maelle. amassa yhteydessii. suoritettiin myos 
syottOkaapeloinnin uudelleenjarjestelyja. Suun
nitteilla ovat uudet muuntamot Pieksii.miien 
>>sillan•> viiestosuojaan ja Pasilan varikolle. 
· Kouvolan varikon ja junatoimiston muun
tamoita laajennettiin, Kemin muuntaja vaih
dettiin suurempaan ja Kuopion muuntamon ylii.
jiinnite nostettiin. Pasilan varikon muuntamon 
suurjii.nniteverkkoa muutettiin ratatoiden vuoksi . 
Lauritsalan kaantosillan vanha muuntamo pu· 
rettiin ja myytiin. 

Uusia varavoimakoneita asennettiin Rova
niemen siihkotaloon, Lahteen, Riihimaen jtma
toimistorakennukseen ja Turun aseman vaesto
suojaan, josta rakennettiin myos varavoima
verkko as maa ja viestilaitteita varten. 

Suunnitelmat laadittiin Pieksiimiien, Kemin 
ja Kuopion viiestOnsuojien varavoimalaitok
sista. 

Naantalin siirtokuormausnosturi ja vatmun
vetolaitteet sekii Riihimaen vaunukorjauspajan 
vaununosturi saatiin kiiyttokuntoon. Puutavara
no tureita otettiin kiiyttoon Kiteellii, llomant· 
sissa ja Viekissa. Kajaanin puutavarano. turia 
Yarten rakennettiin oma muuntamo. 

Rautatierakennuksilla tehtiin majoitus-, huolto 
ym. rakennusten siihkotoitii. ja laadittiin smm
nitelruia seka tehtiin kompressorien yms. tyo
koneiden sahkoliityntoja. 

Liikennepaikkarakennusten, henkilotunnelien 
ja lait.ureiden varustamista sahkovalaistuilla 
loiste- ja neonputkikilvilla jatkettiin. Useiden 
liikennepaikkojen sii.hkoliityntoja uusittiin 3· 
vaiheisiksi. Saaksjarven ja Rauman asemara
kennuk ien iihkolammityksestii laadittiin suun
nitelmat ja tyot aloitettiin. Rakennuksissa kiiy
tetiiiin varaavaa yosii.hkoHimmitystii. tayden
nettyna snoralla sahkolii.mmi yksellii.. 

Liikennepaikkojen sahkotariffeja seurattiin jat
kuvasti rautateille edullisimman tariffin kiiyt
toon ottamiseksi. Huomattavimmat tariffimuu
tok et tapahtuivat Ylivieskassa, Rovaniemella 
ja Lappeenrannassa joiRsa siirryttiin suurjii.nnite
tariffiointiin. 

Ra·utateiden si:ih lcoistys 

Sii.hkoradat-yhtio on jatkanut rataosan Hel
sinki- Kirkkonummi sii.hkoistyksen suunnittclu
ja rakennustoita yhteistoiminnassa valtionrauta
teiden kanssa. 
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Ratajohtopylvaiden perustustyot on saatu val
miiksi lukuunottamatta Helsinki-Pasila aluetta, 
jonka osalta ei ole voitu vielii tehda sijoitus
suunnitelmiakaan raiteistosuunnitelmien puuttu
misen takia. 

Perustuksia on valettu 492 kpl (712 m 3 } ja 
haruspalkkeja asennettu 212 kpl. Teriispylviiitii 
on pystytetty 834 kpl (282 t) ja puupylvaitii 
151 kpl. Kiiii.ntoorsia on asennettu 219 kpl. 
Johtimien veto aloitettiin vuoden lopulla. Paluu
johdinta vcdettiin 14 km ja ajojohdinta 3 km. 
Imnmuuntajia sijoitettiin kannatuspylviiisiinsa 
28 kpl ja 25 kV erottimia 22 kpl. 

110 kV voimajohto Kilon syottoasemalle val
mistui rautatiehallituksen j a Imatran V oima 
Oy:n valisen sopimuksen mukaisesti. 

Kilon syottoaseman rakennus- ja asennustyot 
edistyivat niin pitkiille, etta koekii.ytto voitiin 
suorittaa 20. 12. 67. Masalan valikytkinlaitoksen 
rakennnstyot saatiin valmiiksi ja asennustyot 
aloitettiin. Pa ilan valikytkinlaitoksen rakennus
tyon aloittaminen piti siirtaa seuraavaan vuo
teen, kun Helsingin kauptmgin jnlkisivulauta
kunta ei byvaksynyt kytkinlaitoskennojen pii
rustuksia. 

Kaukokayttolaitteiden asennus Alppilan kes
kusvalvomossa ja liikennepaikoilla sujui Sii.hko
liikkeiden Oy:n kanssa solmitun sopimuksen 
mukaisesti. 

Rataosan Pasila-Riihimaki sahkoistyksen tyo
selitykset valmistuivat Imatran Voima Oy:n 
tekeminii. joulu1.-uussa. 

Sahkoteknillinen toimisto on osallistunut tilat
tujen sahkomoottorijunien sahkolaitteiden suun
nittelunn. 

Liikkuvan kalu<Iton sahkolaitteet 

Kertomusvuoden aikana osallistuttiin Hr 12-
ja Hr 13-dieselsii.hkoveturien kayton yhtoydessa 
esiintyneiden kysymysten selvittelyyn sekii tilat
tujen sahkomoottorijunien lopulliseen suunnitte
luun. 

Diesel-hydraulisen kaluston kayton tarkkailua 
jatkettiin ja annettiin kaluston siihkolaitteita 
koskevia lausuntoja seka suoritettiin veturi· 
tehtailla valmistuneiden veturien ahkoasennus
tarkastuksia. Laitteiden toimintaa tarkkailtiin 
myos koeajoilla. 

Rakennettavan vaunukaluston virrankehitys
ja valaistuslaitteet valittiin ja tilattiin . Sii.hkois
tysjohdon vetojunaan asennettiin sisa- ja ulko
valaistus sekii. sii.hkoverkko. Vaunukaluston 
kii.yttoa tarkkailtiin aikaisempien vuosien tapaan. 
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Sahkoteknillisen toimiston insinoorit ovat edel
leen huolehtineet liikkuvan kaluston sahko
laitteita koskevasta opetuksesta rautatieopis
tossa. 

V iestilaitteet 

Uusia kuparijohtoja vie tilaitteita varten ra
kennettiin linjatyokuntien toimesta kertomus
vuonna seuraavasti: 

Parikkala--Siikaniemi ....... . 
Kolari-Akasjoki ........... . 

185.6 johtokm 
16. 6 

Imatrankoski-raja ........ . . 9 . 4 

211.6 johtokm 

Uutta py1vaslinjaa rakennettiin viileille Kesa
lahti-Sakaniemi ja Kolari-Akasjoki yhteensa 
68.65 km. 

Terasjohtoja purettiin kaapoloiduilta linja
osilta ja johtojen uusimi. en yhteydessa 144.2 
johtokm. 

Vuosikorjaustoissa suoritettiin raskaskorjausta 
176. 6 ratakilometrilla ja kevytkorjausta 1 285. o 
ratakilometrilla. TiHloin kunnostettiin rauta
teiden omia johtoja 7 091.1 johtokm ja posti- ja 
lenniitinlaitoksen johtoja 7 587. s johtokm eli 
yhteensa 14 678. ll johtokm. 

Viesti- ja vahvavirtalinjojen rakennus-, siirto-, 
korotus- ja korjaustoiden yhteydessa 

pystytettiin rautapylvaita ....... . 

>) 

siirrettiin 
jatkettiin 
oikaistiin 
asennettiin 

)) 

uusittiin 

A-pylvaita ... . ... .. . 
(I) 

I) • • •. • • . . •. 

tukipuita .......... . 
haruksia ..... .. .... . 
orsia . .............. . 
eristimia ....... . ... . 
tark.erottimia .. . ... . 
ptmosjohtoja ... . . . . . 

tehtiin johdinjatkoja .. . .... . ... . 
kaivettiin kaapeliojaa .......... . 
a ennettiin ilmakaapelia . . ...... . 

8 kpl 
20 

3 742 
323 
394 

4 800 
931 

2 369 
1 881 

11 993 
160 

1978 m 
11 559 kpl 
13 927 m 
37 816 m 

Kaytetyista tarvikkeista oli osa kaapeloiduilta 
linjaosilta vapautunutta kayttokelpoista viesti
tarvikemateriaalia. 

Koska pylviiskanta niin viesti- kuin vahva
virtalinjoissakin on kokonaan kyllastettya (osa 
jalkikylliistetty cobra-menotelmalla), on pyl
vaiden uusimistoiden maiirii em. syysta huo
mattavasti vahentynyt. Kylliistetyista pylviiista, 

varsinkin vanhemrnassa ikaluokassa, on myos 
huomattava miiara eria tei en 1ahon viottamaa, 
joten niiiden uu iminen on lahivuosi n tavoite. 
Suur n osan linjarakennustyol..-untien toista antaa 
rataosasto rataoikaisujen yhteydessa seka tie- ja. 
vesirakennuslaitos yli- ja alikulkusiltojen ra
kennusvaiheessa. Myos ratapihavalaistusten uusi
mi tyot ovat huomattavat (riippukierrejohtoa 
n. 38 km). Lahitulevaisuudessa tulee olernaan 
huomattavasti vanhojen terasjohtojen uusimis
toita, mil~ali nyt saavutettu >>puhelutaso•> aiotaan 
siiilyttiii.i. 

Radanvarsiviestilinjoja ei kaapeloitu ollen
kaan. 

U Llsia sistiiinottokaapeleita laskottiin lisalmella, 
Pieksamaella ja Salossa. 

Eri liikennepaikoilla suorit,ett.iin pienehkoja 
kaapelitoiti:i. 

Maakaapelia laskettiin 11.2 m eli 472.6 johtokm 
Vesistokaapelia la-s-

kettiin ........ . . 190 meli 4.or. 

Sahkoistcttiiviille rataosuudolle Helsinki
Kirkkonummi laskettiin ohjauskaapelia 11. 9 km. 
ja samassa yhteydessii laskettiin valaistuskaa
peleita. 

Kaukokaape1in osuus Kauniainen- Kit·kko
nummi otottiin kayttoon. 

Kouvolan-Pieksiimiien koaksiaalikaapelin vii
livahvistinasemakopit kuljetettiin ja asennettiin 
paikoilleen yhteistoiminnassa posti- ja lennatin
hallitul<sen linjarakennustoimiston kanssa. 

Vuoden aikana siirrettiin ja asennettiin uudel
leen pllhelinkaytos a olevia kantoaaltolaitteita 
seuraava ti: 

1-kanavaisia 
3-
3-

12-

paatteita ....... . ..... . 
~) • • • • • • • • • • • 0 • • 

valivabvistimia . . .... . . 
valivahvistimia . .. . ... . 

10 kpl 
2 
1 
I 

Valtionrautateiden kaytossii oli vuoden lopussa 
kunsitoista 1-kanavaista, viisitoi. ta 3-kanavaista 
ja kahdoksan 12-kanavaista kantoaaltojiirjestel
maii . 

Hillo ja Vainikkala yhdistettiin automaattisen 
kaukovalinnan piiriin ja Perkiossa ('.rampere) 
otettiin kayttoon uusi automaattikeskus. 

Vuoden aikana suoritettiin kaukokirjoitin
verkossa laajennllstyo ja yhteyksien uudelleen
jarjestely. Automaattisia kaukokirjoitinkeskuk
sia asennottiin Helsinkiin, Kouvolaan, Pieksii
miielle, Oulmm ja Tampereelle. 



Muita kaukokirjoitinlaitteita asennettiin seu
raavasti: 
1-ka;n~ aisia kaukokirjoitinkanavapaiit-

teJta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 kpl 
2-ka:n~vaisia kaukokirjoitinkanavapiiiit-

teita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 
8-ka:n.~vaisia kaukokirjoitinkanavapaat-

teJta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pi~~~amaen .. laskumiien kaukokirjoitin-

JarJe telma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Selektorilaitteita taydennettiin vuoden aikana 
asentamalla induktiivisia selektoripubelimia rata
vartijain ja asemien kayttoon rataosilla Kemi
Tornio, Pello--Kolari, Rovaniemi-Kemijarvi, 
Iisalmi-Kontiomaki, Kokkola- Ylivieska yb
teen jobtoon seka Kemi-Rovaniemi kahteen 
jobtoon. Ainoastaan rataosalla Kokkola--Yli
vieska oli ennestiian selektorijarjestelmii, joten 
ita vain taydennettiin rinnakkaisjarjestelmalla. 

Muilla rataosilla ei ollut ennestaan selektori
jarjestelmiii. Uusien liityntojen lukumaiira oli 
84 kpl. 

Turun kuulutusjiirjestelmiiiin seka paaaseman 
etta sataman kayttoon asennettiin ka ettikuu
lutuslaitteet . 

Viiteen pieneen vaibtoveturiin asennettiin 
radiolaitteet, joibin kuuluu veturiradio ja kaksi 
kannettavaa radiopuhelinta. 

Kouvolan-Mikkelin valille asennettiin koti
mainen 12-kanavainen radiolinkkijarjestelma, 
minkii viilivabvistina.semat ovat Vuohijiirvella ja 
Miintybarjulla. 

Korjausjunien kiiyttoon hankittiin radio
kalustoa Pasilaan, Kouvolaan, Tampereelle, Piek
siimaelle ja Seiniijoelle. Kutakin korjausjunaa 
varten on tukiasema, liikennepaikan asema ja 
3 kannettavaa radiopuhelinta. Nama toimivat 
linjaradiojiirjestelmiin taajuuksilla. 

Pieksamiien laskumii.keen asennettiin 2 kiin
teiia radiovastaanotinta, joibin voidaan puhua 
kannetta vista radioliihettimista. 

Kouvolan konepiirin kiiyttoon hankittiin 2 
kannettavaa radiopuhelinta. 
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Pikapuhelinjiirjestelmia asennettiin tietokone
ja tilitoimistoon City-kulmaan, tariffitoimistoon, 
liikennetoimistoon, 7. liikenne- ja ratapiirin 
toimistoihin, JoensutUl sabkotaloon ja 4. liikenne
piirin toimistoon. 

Uusia kovaiiiinisjiirjestelmiii asennettiin Hel
singin aseman buoltorakennukseen ja Parik
kalan asemalle. Entisiii. jarjestelmiii laajennettiin 

aantalin lautta-asemalla, Seiniijoen lasku
miiessii, Lappeenra.nnan ratapihalla, Iisalmen 
ratapihalla ja Toijalan henkilotunnelissa. 

Putkipostijiirjestelmii. saatiin valmiiksi City
kulmaan ja sieltii a.seman liihettikeskukseen ja 
virkapostiin. 

Muita suurehkoja heikkovirtalaitteiden asen
nustoita olivat mm. tietokone- ja tilitoimiston, 
siihkoratojen valvontakeskuksen ja tariffitoi
miston heikkovirta-asennukset, henkilohaku- ja 
merkinantolaitteet tietokonetoinristoon, 7. lii
kenne- ja ratapiirin toimistoihin sekii 4. liikenne
piirin toimistoon, sii.hkoaikakellot Varkauden, 
Oriveden ja Vammalan asemille sekii 7. liikenne
ja ratapiirin toimistoihin, leimauskellot Pieksa
maen konepajalle, murtobalytyslaitteet piiakas
saan ja Joensuun tavaratoimistolle seka yovarti
jan valvontalaitteet Pieksiimaen konepajalle. 

Sahkotyokuntien alaiset turvalaitetyokunnat 
suorittivat v. 1967 aikana 65 sahkoisia turva
laitteita koskevaa tyotii.. 

Releasetinlaitteita valmistui 3, nimittiiin Kark
kuun, Haukiputaalle ja Tuomiojalle, minkii 
lisiiksi suoritettiin muutoksia Turengin ja Harvia
lan releasetinlaitteisiin. Laskumiikilaitteet val
mistuivat Pieksamiielle. 

Linjasuojastusta valmistui vii.lille Riihimii.ki
Turenki 23 km. 

Valo- ja iiii.nivaroituslaitoksia valmistui 29 kpl 
ja entisia uusittiin 7 kpl. Puolipuomeja asennet
tiin kuudelle valo- ja iianivaroituslaitoksin varus
tetulle tasoristeykselle. 

I. 3. 1967 lakkautettiin sahkoalueet. Niiden 
benkilokunta liitettiin konepiireibin. 

VI. VARASTOT JA HANKINNAT 

V a r a s t o- j a j a k e 1 us a i I i 6 t 

Vuoden 1967 aikana kehitettiin edelloen diesel
polttonesteen varastointia ja jakelua. Uusia suur
sailioitii. otettiin kayttoon Vaasassa (7 000 m 3 ) 

ja Oulussa (8000 m 3 ) samalla kun Vaasassa puret
tiin yksi sailio (1 200 m 3 ) ja Tampereella muu
tettiin yksi sii.ilio (1 500 m 3 ) kaytetyn moottori
oljyn varastosiiilioksi. Dieselpolttonesteen suur-

sailiotila lisii.ii.ntyi nain ollen ybteensii. 12 300 m 3 

ollen vuoden lopussa 121 100 m 3 • Lisaksi varus
tettiin Vaasan oljyvarasto lapivirtausmittareilla. 

Dieselpolttonesteen jakelusiiilioita rakennet
tiin Ylivieskaan (70 m 3 ), Kokkolaan (70 m 3 ), 

Kouvolaan (200 m 3), Lahteen (50 m") ja Toija
laan (33 m 3 ). Uudet nopeat jakelulaitteet asen
nettiin Kokkolaan, Iisalmeen, Ylivieskaan ja 
Ouluun. 
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H a n k i n n a t, k u l u t u s j a m y y n t i 

Valtion maksuvalmiuden turvaamiseksi on 
valtiovarainministerio vuosittain vahvistanut va
rastoihin sidottujen varojen enimmaismaaran, 
joka vuonna 1967 sai yleiskirjeen TM 15, 12. 1. 
1967 mukaan olla enintaan 80 % vuoden 1963 
lopussa varastoihin sidottujen varojen kokonais
maarasta, mikali valtiovarainministerio ei eri
tyisista syista ole myontanyt poikkeusta. Valtion
rautateiden varastotilin arvo sai taman mukaan 
olla kertomusvuonna enintaan 72 509 126 mk. 
Asetettu enimmaismaara kyettiinkin alittamaan 
varastotilin arvon ollessa tammikuussa 67 365 030 
mk ja joululruussa 72 133 768 mk. Lokakuussa 
tapahtw1een Suomen markan devalvaation jal
keen nousi varastotilin arvo kuitenkin niin 
nopeasti, etta vuoden vaihteessa naytti poik
keuksen anominen valtiovarainministeriolta vais
tamattomalta. 

Paavarastojen seka polttoaine- ja puu
tavarapiirin hankinnat olivat kertomusvuonna 
133 361 211 mk eli 5.7 % suuremmat kuin edel
lisena vuonna. Kokonaiskulutus vaheni 5. 4 % 
ja kokonaisvaihto kasvoi 0. 3 % vuoteen 1966 
verrattuna. 

Ulkopuolisille ostajille myyt.yjen tavaroiden 
arvo oli kaikkiaan 6 632 188 mk, joka on 3. 5 % 
enemman kuin edellisena vuonna. Varastotili
tavaroiden osuus sanotnsta summasta oli 
2 156 094 mk ja hyvitysten ja palautusten osuus 
186 950 mk, loppusumman 4 289 144 mk ker
tyessa kaytettyjen tavaroiden, romujen ja jat
teiden myynnista. Tuloutetut nettomyyntitulot 
olivat 3 048 726 mk, mihin summaan sisi.i.ltyi 
82 628 mk tilitavaroiden hinnankorotuksia. 

Ulkomaisten hankintojen osuus hanlrintaosas
ton kokonaishankinnasta o1i 31 634 585,66 mk 
eli n. 23.7 % o1tuaan v. 1966 n. 22.9 %, v. 1965 
n. 28.5 % ja v. 1964 n. 31.1 %· Tavara1ajeittain 
jakautuivat ulkomaiset hankinnat seuraavasti: 

Kivihii1ti.i. .......... . 
Pyorii.i. ja pyoranren-

kaita ........... . . 
Ratakiskoja ja raide-

tarvikkeita ....... . 
Terasti.i. ...... . . ... . . 
':!:e~i.i.~1evyji.i. ..... . ... . 
OlJya .............. . 
Sekal. tarvikkcit a . . . 

tonnin mk 

119 077.4 

1 591.2 

371.0 
2 735.7 
3 784.0 

14 906.2 

Yhteensa 

5 550 411,61 

l 213 207,73 

789 092,34 
l 691 801,89 
1 873 926,94 
l 220 405,14 

19 295 740,01 

31 634 585,66 

Yhteenveto tavarahankinnoista ym. suo?'ituksista paavara.stoittain 

PiUivarasto 

I 
Keskimilar. 
va.rnRtoarvo 

I Hankinnnt 

I 
I Knlutus 

I 
Kokouais
vaihto ') 

I 
Kokonais
kustannukset 

I 
Varaston 
kiertoiuku 

Helsinki .......... 11 862 722 36 283 750 
Hyvinkiiii ......... 12 062 243 23 533 995 
Turku 0 •••••••• ••• 7 536 152 15 286 094 
Oulu .............. 3 380 477 8 490 304 
Kuopio . . ......... 8 450 982 17 045 346 
Popu .. . ...... . ... 21125 574 32 721 722 

Yhteensa 64 418 150 133 361 211 
1 ) = hankinnat + suorat ostot + kulutus 

P o l t t o a i n e- j a p u u t a v a r a p i i r i 

Kertomusvuoden aikana hankittiin valtion 
polttoainetoimistolta (Vapo) halkoja yhteensa 
240 581 m 3 kokonaishintaan 5 550 411,61 mk 
eli keskimi.i.i.i.rin 17,60 mkfm 3 • 

Muuta puutavaraa hankittiin seuraavasti: 
Ratapolkkyja, mi.i.nty 360 221 kpl (5 528 197,55 
mk), vaihdepolkkyji.i. 4 270 kpl (93 917,30 mk) ja 
puupylvi.i.ita 849 kp1 (37 356,60 mk). 

Betoniratapolkkyja vastaanotettiin 40 000 kpl 
(1408922,75 mk), kivihiilta 119077.4 tn 
(5 550 411,61 mk eli keskim. 46,61 mkftn), 
koksia 630. as tn (68 539,81 mk) ja dieselpoltto
nestetta 123 043 750 nl (9 924 422,11 mk) . 

36 762 756 79 760 294 1 043 623 3.10 
22 842107 49 303 747 785 568 1. 89 
16175 404 35 399 472 575 34 2.15 

9 269 694 20 227 269 582 288 2.74 
16 096 512 36 633176 589 034 1.90 
37 130 452 70 642125 2 675 237 1.7 

138 276 925 291 966 083 6 251098 2.15 

Suoraan kuluttajille hankittiin lisaksi diesel
polttonestetti.i. 196 742 1 (23 392,15 mk), poltto
o1jya n:o 1 3 709 014 1 (356 120,05 mk) ja poltto
oljyi.i. n:o 4 6 112 540 kg (418 883,32 mk). 

Polttoaineiden jakelu rautateiden omaan kulu
tnkseen muodostui seuraavaksi: 

Halkoja ... . 
Kivihiilta .. . 
Koksia .. .. . 
Dieselpoltto-

nestetti.i. .. 
Polttooljyi.i. 

n:o 1 .. . .. 
Polttooljyi.i. 

n:o 4 ..... 

Kokonais-
kulutus 

167220.4ma 
1 151 146 dt 

6303.adt 

106 780 051 nl 

3 709 014 kg 

6 112 540 kg 

Veturi
kulutus 

44 644 m 8 

l 042 965 dt 

100 041 764 nl 



Edella mainittujen maanen lisaks.i myytiin 
r>~.utatielaisille 64 269. 5 m 3 ja asemaravintoloille 
ym. 241 m 3 halkoja seka merenkulkuhallitukselle 
15 244 dt kivihiilia .. 

Polttoaineiden varastoimis- ja jakelukustan
nukset: 
Halot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 866,26 mk 
Kivihiili . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 005,81 >> 

Dieselpolttoneste . . . . . . . . . . . 209 261,32 » 
----------------~---
Yhteensa 1 517 133,39 mk 

Polttoainevarastojen henkilOkunta oli vuoden 
alussa 29 tyonjohtajaa ja 178 tyontekijaa ja 
vuoden lopu sa 27 tyonjohtajaa ja 144 tyontekijaa. 

Kemian laborat, orio 

Kemian laboratorion tehtavien kokonaismaara 
oli kertomusvuonna 2 224. Edelliseen vuoteen 
verrattuna ovat metallianalyysit vahentyneet ja 
voiteluaineet vastaavasti lisaantyneet. 

Erillisina tutkimuksina on suoritettu koesarja 
eri tyyppisten veturien moottorioljyjen metalli
pitoisuuden kasvamisesta kayton aikana ja 
kokeilu koivuratapolkkyjen kylliistyksesta. Vaa
rallisten aineiden, varsinkin kloorin ja ammo
niakin lmljetusturvallisuuteen liittyvia kysy
myksia on kasitelty kasvavassa miiii.rin. 

Laaduntarkastus- ja kayttotehtii.vissa ei ole 
tapahtunut sanottavia muutoksia. Piiaosa teh
tii.vista eli 65 % on edelleen tullut koneosastolta 
hankintaosaston osuuden ollessa 27 % ja muiden 
osastojen yhteensa 8 %· 

Kemian laboratorion tehtavat eriteltyina teh
tavien laadun mukaan: 

Metallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 kpl 
Voiteluaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 >> 

Nestemaiset polttoaineet . . . . . . . . . . 152 
Kiinteat polttoaineet . . . . . . . . . . . . . 3 >> 

Maalit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 >> 

Tekstiilituotteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 >> 

Vedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 >> 

Puhdistusaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Kylliisty aineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Sekalaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

----------------
Yhteensa 2 508 kpl 
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Tuotantolaitokset 

Valtionrautateiden Kajaanin kyllii.stys1aitoksen 
siirryttya 1. 1. 1967 lukien valtion polttoaine
toimiston omistukseen jatkettiin rautateiden 
omaa kyllastystoimintaa Mikkelin ja Haapa
mii.en kyllii.styslaitoksilla, minka li aksi valtion
rautateiden puutavaraa kyllastettiin myos G. A. 
Serlaehius Oy:n kyllastamolla Holjakii.ssii. ja em. 
Vapon kylHi.styslaitoksessa Kajaanissa. Koko
naiskyllii.stys oli eri laitoksissa seuraava: 

Omat 
kyllii.styslaitokset: 

Mikkeli . . ....... . 
Haapamii.ki ..... . 
Muut kyllii.stii.mot: 
Vapo, Kajaa.ni .... 
G. A. Serlaehius Oy, 

Holjakka ..... . 

Yhteensii. 

22 143 k-m 3 

21 958 

15 319 k-m3 

4 999 

44 101 k-ma 

20 318 k -ms 

64 419 k-ma 

Kokonaiskyllii.styksen mii.ii.rii oli 10.6 % pie
nempi kuin edellisena vuonna. Omissa laitoksissa 
kaytettiin keskimii.arin 82. s kg kyllastysoljya 
kiintokuutiometria kohden. 

Mikkelissa kylHistettiin 199 663 kpl ratapolk
kyja, 4 291 kpl vaihdepolkkyja, 1 362 kpl johto
pylvaita, 12 500 kpl avovaununpylvii.itii., 722 kpl 
paaluja ja 1 071 k-m8 sahatavaraa sekii. Haapa
maella 198 713 kpl ratapolkkyja, 11 303 kpl 
vaihdepolkkyja, 266 kpl johtopylvaita, 780 kpl 
aidanpylvii.itii., 550 kpl aidansalkoja, 1 500 kpl 
avovatmunpylvaitii. ja 463 k-m3 sahatavaraa. 

Kajaanissa kyllii.stettiin valtionrautateille 
153 501 kpl ratapolkkyja, 1 291 kpl avovaunun
pylvii.ita ja 52 k-m3 sahatavaraa seka Holjakii.ssa 
49 379 kpl ratapolkkyjii. ja 615 kpl vaihde
polkkyja. 

Kyllastaminen maksoi keskimii.ii.rin 21,88 mk/ 
k-m3 • 

Mantyratapolkkyja levytettiin ja porattiin 
Mikkelissa 84 911 kpl ja Haapamaella 92 660 
kpl. 

Tuotantolaitosten kiinteistojen ja kaluston piiiioma-arvot fa n ·iissii vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset 

iikoneet ............... 
oimisto-, asuin- ja huolto-

K 

H 

rakennukset . ....... . . . 
yllii.styslaitosrakennukset 
ja -laitteet •• 0 ••••••••• 

aukasalmen sahalaitoksen 
alueet . ........ . ...... 

I 

Pil.iioma-arvo I Lisllys I Knole-
1. 1. 1967 tukset 

249 998,60 99 961,68 13 098,-

23 001,50 - 690,-

990 945,02 12 487,- 21276,-

162 010,18 - -

I Poisto 

I 
Myyty I SHl'tO 

I 
P!Utoma-arvo 

Vapolle 31. 12. 1967 

2 750,- 59154,66 103 424,68 171 532,94 

- - - 22 311,50 

- 287 974,23 - 694 181,79 

- - - 162 010,18 

Yhteensaj1425 955,30 j112 448,68 j35 064,- J 2 750,- j347 128,89j103 424,68j 1 050 036,41 
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VII. LIIKENNE 

Liik nnepaikat ja yloiset 
liikennemaaraykset 

Toimintavuoden aikana tapahtui liikennepaik
kojen laadussa ja lukumaarassa liikenteen vaih
telusta johtuen seuraavat muutokset: 

Perustettiin yksi 4. luokan asema, yksi seisake 
ja 4 vaihdetta. Lisaksi korotettiin kaksi pysakkia 
4. luokan asemiksi, seka yksi seisakevaihde ja 
yksi vaihde laiturivaihteiksi. 

Vastaavasti lakkautettiin yksi linjatoimisto, 
yksi seisakevaihde, 50 seisaketta ja kaksi vaih
detta. Niinikaiin alennettiin yksi 2. luokan 
asema 3. luokan asemaksi, yksi 3. luokan asema 
4. luokan asemaksi, kaksi 4. luokan asemaa, 
5 pysakk:ia ja yksi linjatoimisto laiturivaihteiksi, 
yksi laiturivaihde laituriksi, 12 laiturivaihdetta 
seisakevaihteiksi, 4 seisakevaihdetta seisakkeiksi 
seka 9 seisakevaihdetta vaihteiksi. 

Rataosa Herajiirvi-llomantsi avattiin 1. 8. 
1967 ja Kolari-Akasjoki 1. 9. 1967 valiaikaiselle 
tavaraliikenteelle vaunukuormin. 

Liikonnesaiintoon, Asema- ja junapalvelusaan
toon, Tavaran kuormausmaarayksiin ja Maa
rayksiin vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
tehtiin erinaisia muutoksia ja lisayksia seka 
julkaistiin Kansainvalisten kuormausmaaraysten, 
RIV:n, Liite II I. 3. 1967. 

Liikennepaikoilta vuokrattuja alueita yms. 
koskevia sopimul.:sia tehtiin toimintavuoden ai
kana 398 kpl ja vuokra-asioita kasiteltiin kaik 
kiaan 825 kpl. 

Juna-, vaihto- ja autoliikenteessa seka taso
ylikaytavilla sattuneista vaurioista tehtyja tut
kinta-asiakirjoja kasiteltiin kertomusvuoden ai
kana 778 kappaletta. 

Turvalaitosten rakentamista seka niiden eri
koisjohtosaantojen ja kayttoohjepiirustusten 
jakelua koskevia asiakirjoja kasiteltiin 265 kap
paletta. Ohjesaantojen tarkistull::sia ja muu
toksia koskevia asioita seka muita kuin em. 
kappaleessa mainittuja tutkinta-asiakirjoja oli 
kertomusvuonna 440 kappaletta. Teollisuus
ratojen liikennoimista koskevia turvallisuus
maarayksia ja liikennoimissopimuksia seka rata
pihojen liikennoimissiiantoja kehitettiin ja uusit
tiin. J unaturvallisuussaantoon ilmestyivat lisa
lehdet 13 ja 14. 

Vuoden 1966 aineistosta laadittiin ja paina
tettiin onnettomuus- ja vauriotilasto. Sen mu
kaan tapahtui junaliikenteessa yhteen a 268 
onnettomuutta ja vauriota, joista 109 kuitenkin 

oli vahaisii.i. Vaihtotyovaurioiden lukumaara oli 
736 ja liikkuville tyokoneille seki.i pienkalustolle 
sattuneiden vaurioiden lukumaara 55. Edella 
mainittujon lisaksi tapahtui ylikaytavaonnetto
muuksia 266 kappaletta. 

Markkinointi 

Rautatiehallituksen 27. 2. 1967 tekemi.illa 
paatoksella perustettiin koskushallinnon liill::enne
osastoon markkinointitoimisto, joka aloitti toi
mintansa I. 3. 1967. 

Alkukuukausien toiminta oli paaasiassa antis
ten rahtisopimusten uusintaa ja perustamisen 
aiheuttamaa toimintaa. Kertomusvuoden aikana 
tehtiin erilaisia rahtisopimuksia ja -paatoksia 
seuraavasti: 

Kokonaisrahtisopimuksia ............. . 
Muita rahtisopimuksia ja -paatoksia .. . 
Rahtisopimuksiin liittyvia muita kirjelmia 

Yht ensa 

Sa~J?l~:, ia rahtisopimuksiin liittyvia kir-
JOita ............................. . 

Rahtisopirnukset 

166 
437 
597 

1 200 

851 

Kun paaosa rahtisopimuksista on vain vuoden 
kerrallaan voimassa olevia ja useiden paattymis
aika on vuoden vaihteessa, jouduttiin entiset 
sopimukset uusimaan sellaisenaan. Tariffien 
muutoksen tuomat edut pyrittiin kuitenkin otta
maan sopimuksia uusittaessa vahennyksena huo
mioon. 

Vaikkakin paaosa ajasta 1.--ul.ui entisten sopi
musten uusimiseen, pyrittiin kiinnittamaan huo
miota myos uuden liikenteen hankkimiseen. 
Tallaisia sopimuksia tehtiin siten, etta kertomus
vuoden aikana niiden avulla saatiin lisaliikeimetta 
ybteensa n. 785 000 tn ja vuodelle 1968 n. 
950 000 tn. 

Kuljetuksista osa on kokonaan uutta tuotantoa 
ja osa muilta kuljetusneuvoilta rautatiel,uljetuk
seen siirtynytta liikem;tetta. 

Uudet kuljetuskohteet 

Kertomusvuoden aikana on pyritty asettu
maan yhteyteen uutta teollisuutta suunnittele
vien yritysten kanssa ja jo alunalkaen selvitta
maan rautatien kayttomahdollisuudet. Talla 



tavoin piiiistiin neuvottelukosketukseen neljii.n 
uuden teollisuuslaitoksen kanssa. Niiille laadittiin 
yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma, osallis
tuttiin silla perusteella tehdasraiteiston mitoi
tukseen ja suunnitteluun seka yritysten hyvak
syttya tehdyt ehdotukset, tehtiin esitykset tar
vittavien vaunustojen hankkimiseksi. Naiden 
uusien yritysten vuotuinen kuljetustarve tulee 
yhteensa olemaan n. l 120 000 tn. Kuljetus
ohjelma tulee kokonaisuudes aan toteutumaan 
v. 1969, mutta osittain jo v. 1968. 

U'Udu palvelumuodot 

Uusista palvelumuodoista on ennenkaikkea 
main:ittava vaunukuormien kotiinkuljetuksen jar
jestam:inen. Kertomusvuoden aikana neuvotel
tiin Laanin Kuorma-autojen Tilausyhdistysten 
edustajain kanssa useita kertoja ja lopulta saa
tiin syntymiian sopimus, joka tekee mah
dolliseksi vatmukuormien kotiinkuljetuksen kaik
kialla maa sa. Toiminta alkoi joulukuun alusta. 
J oulukuun aikana kuljetettiin vaunukuormia eri 
liikennepaikoilla kotiin kaikkiaan 50. On aivan 
ilmeista, etta kotiinkuljetus tulee lisaii.ntymaan 
silla ta.llaista palvelua on kauan asiakkaiden puo
lelta kaivattu. 

Kansainvalinen markkinointi 

Kansainvalise sa tavaraliikentee sa antoi ani
ten tyota junalauttaliikenteen alkaminen valilla 
Tukholma-Naantali. Oli odotettua, etta alku
kuukaudet olivat hiljaisia, silla kukaan ei ole 
halukas suinpain siirtymiiiin aikaisemmasta totu
tusta k'"Uljetusmuodosta toi een, vaan uuden 
jarjestelmii.n sisi:ianajo vaatii ail;:ansa. Tassa 
liikenteessii. kuljetu tavan muuto riippuu viela 
kahdesta osapuolesta - seka lahettajasta etta 
vastaanottajasta. Vaikkakin suomalainen lahet
taja saatiin valnmttuneeksi kuljetusmuodon luo
tettavuudesta ja mahdollisuuksista, ei silti vas
taanottaja halunnut siirtyii tottumastaan toimi
tustavasta toiseen. Vastaanottajiin oli uomen 
rautateiden mahdoton vaikuttaa, sillii. nama 
sijaitsevat ulkomailla ja niihin kyettiin saamaan 
kosketus vain asianomaisten maiden rautateiden 
vastaavien myyntielimien valityksella. Kun 
vastaanottajat useissa tapauksissa olivat pie
nehkoja tuotantolaitoksia, ei vieraiden rauta
teidenkaiin kiinnostus kyseisen vastaanottajan 
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vti.haisen tavaramiiii.ran takia riittanyt kiihotta
maan niita aktiiviseen toimintaan. Taman vuoksi 
ryhdyttiin etsima··n mahdollisuuksia sellaisen 
agentuuriyrityksen aikaansaamiseksi, jolla olisi 
ulkomaisia yhteyksia tai joka hoitaisi myos ulko
mailla suomalaisten vientituotteiden vastaan
ottajien informoinnin. Yritykset eivat vielii 
kertomusvuonna johtaneet tulokseen. 

Junalauttaliikenteesta julkaistiin mainoslehti
sia ja mainoksia lehdistOssa. Taman lisaksi suo
ritettiin aktiivista myyntia ja tehtiin lukuisia 
kuljetustarjouksia. 

Syksypuolella alkoikin tarjonta tuottaa rat
kaisevia tuloksia ja kertomusvuoden lopulla oli 
pakko pyyti:ia junalautan vuoroja lisattavaksi 
siihen astise ta kolmesta vuorosta viiteen vii
kossa. Nykyisin on lautan kuljetuskapasiteetti 
suunnassa Suomesta Ruotsiin tii.ysin kaytetty. 

Kertomusvuoden aikana esiintyi kysyntaa 
Suomen kautta transitoliikenteen jarjestamisesta 
S T -Liittoon seka vastaavasti SNT -Liiton kautta 
autojen ja erilaisten konetavaroiden kuljetus
mahdollisuudesta Suomeen ja Suomen kautta 
muihin maihin. Naista johti tulokseen Sveitsista 
SNT-Liittoon lahetettavien laake- ym. kemial
listen tuotteiden kuljetuksen jiirje tely Suo
men kautta. SNT-Liiton kulkulaitosministerion 
kanssa kaydyn kirjeenvaihdon jalkeen saatiin 
mm. mahdollisuus lahetti:ia kiireelliset Hihetykset 
kiitotavarana muuallekin kuin Leningsradiin ja 
Moskovaan, mihin vain on yleisen saannon mu
kaan mahdollisuus. Nama lahetykset tulevat 
kiisittamaan n. 2 000 tn vuosittain. 

Sveitsilai en tuotantolaitoksen mainostamisen 
tuloksena etsi myos pariisilainen tuotantolaitos 
kuljetusmahdollisuutta Suomen kautta. Val
misteluja suoritettiin, mutta kertomusvuoden 
aikana ei asiaa viela ennatetty saada lopulliseen 
paatok een. 

Eras suomalainen huolintaliike heratti kysy
myksen Japanista tuotavien autojen ja koneiden 
kuljetusmahdollisuudesta SNT -Liiton kautta 
rautateitse seka Suomeen etta Suomen kautta 
muihin maihin. Asiasta kaytiin kirjeenvaihtoa 
kertomusvuoden aikana, mutta lopulliseen tulok
seen ei viela piiiisty. 

H enkilOliikenteen maT kkinointi 

Rautatiehallituksen ja Scandinavia Autovuok
raamot r.y:n kesken tehty vuokraustoiminta
sopimus muuttui l. 5. 67 lukien siten, etta sopi-
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mus tehtiin em. yhdistyksen kanssa. Aikaisem
man sopimuksen mukaan vuokraussopimukset 
solmittiin ko. paikkakunnalla sijaitsevan auto
vuokraamon kanssa. Uudessa sopimuksessa 
uusittiin myos tilitysjarjestelma. 

Junayksikkojen myynti etupaassa Helsingista 
Hameenlinnaan, Turkuun ja Tampereelle nousi 
huomattavasti vuoden 1967 aikana. 

Paakaupunkilippujen, yleis- ja kaikilla radoilla 
kelpaavien kuukausilippujen myynnin edista. 
miseksi painatettiin esitelehtinen, jota jaettiin 
liike-, teollisuus- ym. yrityksille. 

Mainonta 

Mainonnassa jarjestettiin kertomusvuoden ai
kana yksi yleismainos televisiossa ja lehdistossa. 
Aiheena oli teema >>Junassa on tilaa>>. Asiakkaita 
varten valmistettiin ja jaettiin tarkeimmille 
asiakkaille kansio, johon tarpeen mukaan lahete
taan >>Asial~askirje>>. Tiima sisaltaa tarkeimmat 
tiedot uusista rautatien kayttomahdollisuuksista, 
kalustosta, kiskotuksen kehittymisesta jne. 

Liikenneosaston linjahenkilOkunnan informoin
tia varten valmistettiin vihkonen »Puhallamme 
yhteen hiileel1», jossa selostetaan yksityiskoh
taisesti markkinoinnin tavoitteet ja kaytannon 
toiminta seka linjaliikennepaikkojen henkilo
kunnan osuus tassa toiminnassa . 

Rautatiehallituksen maarattyjen toimistojen 
informoimiseksi odotettavissa olevasta liiken
teesta jaettiin aika-ajoin laadittu kebitysta se
lostava kirjelma. 

1\1 a1· kkinatutkimus 

Koko maata kasittavan kuljetustarpeen tut
kimus pantiin alulle kertomusvuoden aikana. 
Samoin oli toimiston edustaja puheenjohtajana 
tyoryhmiissa, jonka tehtavana on saattaa rauta
tietilasto siihen muotoon, jotta jatkuva markkina
tutkimus tuotetilastoihin vertaamalla olisi mah
dollista. 

Asiakaskohtainen markkinatutkimus aloitet 
tiin kertomusvuoden aikana kaikissa liikenne
piireissa. Tata varten valmistettiin asiakas
kortti, jolle tiedot kerataan. Nain kertyy asiak
kaittain kortit seka markkinointitoimistolle etta 
liikennepiirien piiallikoille. Korteista ilmenee 
kunl{in asiakkaan vuotuinen kuljetustarve tava
ralajeittain seka selvitys iita, paljonko eri 
kuljetustavoilla on kuljetettu. 

Aikataulut ja junien kulku 

Vuoden allmpuolella julkaistiin seitsemiin aika
taululisaysta, joilla muutettiin paaasiassa tavara
liikenteen aikatauluja johtuen osittain talviolo
suhteiden aiheuttamasta lisiiliikenteesta ja mie
hitysmuutoksista. Muutokset koskivat suu
rimmaksi osaksi Pohjois- ja Ita-Suomen rata
asia. 

Aikataulu 134 tuli voimaan 28. 5. 1967. Siina 
lisattiin pikajunavuoroja rataosilla Turku- Tam
pere, Helsinki-Rovaniemi, Kuopio-Iisalmi ja 
kesakautena Kouvola-Kuopio seka muutettiin 
Helsingin- J oensuun kiitojunapari MK 87 /88 
kulkemaan Parikkalan kautta. Paikallisluon
toisia henkilOjunavuoroja sen sijaan lakkau
tettiin yhteensa n. 2 000 jkm ja rataosilta 
Tornio- Aavasaksa ja Kemijarvi-Kelloselka 
henkilojunavuorot lopetettiin kokonaan. 

Junien nopeuteen tuli vain vahaisia muutoksia. 
Vuoden loppupuolella julkaistiin 15 aikataulu

lisaysta, joilla muutettiin seka matkustaja- etta 
tavarajunien aikatauluja. Syyslruun 24 paivasta 
alkaen lisattiin pikajunapari P3 /4 rataosalle 
Imatra- Joensuu, josta aiheutui muutoksia myos 
eraiden tavarajunien ja Joensuun pail<allis
liikenteen kullmvuoroihin . 

J oulukuun alussa lakkautettiin paikallisluon
toista henkiloliikennetta n. 4 000 jkm paiviissa 
kaikkiaan 18 rataosalta. Syksylla suoritetut 
tavarajtmien muutokset johtuivat samoista syista 
kuin alkupuolella vuottakin. Mm. raakaoljyn 
kuljetukset SNT -Liitosta aiheuttivat lisaaika
tauluja ja aikataulujen muutoksia. 

Junien kulku oli saan;nollisempaa kuin edel
lisena vuonna. Myohastymiset johtuivat paii
asiassa radan korjauksista ja kaluston vioista. 

Kotimainen tavaraliikenne 

Vuonna 1967 kuormattiin kaikkiaan 1 512 613 
vaunua vastaavan luvun oltua vuonna 1966 
1 568 261 vaunua . Vahennys oli siten 55 648 
vaunua eli 3. 6 %-

Tavaravaunujen lulcumaara kaupalli essa lii
kenteessa oli kertomusvuoden lopussa 22 145 
vatmua vastaten kantavuudeltaan 464 172 tonnia. 

Lulmmaarainen vahennys edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 963 vaunua eli 4. 2 % - Vaunuston 
kantavuus pienentyi vastaavana ail,ana 6 906 
tonnilla eli 1. 5 %:lla. 

Kaupallisen liikenteen kuormaukset jakaan
tuivat eri tavaralajien kesken seuraavasti: 
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Kuorma ttu Vlihennys tal llsti.ys 
Vatmtlkuormat: 1967 1966 vaunuja % 

Vientitavara . . . . . . . . . . . . . . . 359 844 396 481 - 36 637 - 9. 2 

Tuontitavara . . . . . . . . . . . . . . 98 150 109 018 -10 868 -10. 9 
Elintarvikkeet . . . . . . . . . . . . . 28 391 25 063 + 3 328 + 13.3 
Teollisuustuotteet . . . . . . . . . . 136 589 146 088 - 9 499 6. 6 
Lannoitteet ja rehut . . . . . . . 56 585 52 841 + 3 744 + 7.1 
Maa- ja kivilajit . . . . . . . . . . . 131 548 125 624 + 5 924 + 4. 7 

Puutavara . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 298 252 111 + 10 187 + 4.o 
Muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 868 69 962 - 5 094 7. s 

--------------------------------
Yhteensa 1 138 273 1 177 188 -38 915 3. 3 

Kappaletavara . . . . . . . . . . . . . 261 328 263 690 - 2 362 0. 9 

Yhteensa kaupallista tavaraa 1 399 601 1 440 878 - 41 277 2. 9 

Vaihtopalvelutuntien kokonaismaiira oli ker
tomuskauden aikana yhteensti 590 295 eli 4. 2 % 
pienempi kuin vuonna 1966. 

Jarjestelyjunatunnit vtihentyivat samana ajan
jaksona 6. s % :lla eli 72 393 tuntiin ja raide
traktoritunnit ll. s %:lla eli 123 874 tuntiin. 

Pienvaihtotyokoneita oli vuoden 1967 aikana 
kaytossa entinen maiirii eli 

Kisko-Kalle raidetraktoreita 34 liikennepaikalla 
Veto-J ussi 30 
Ratakuorma-autoja 20 

VR :n pukkinostureilla kuormattiin kertomus
vuoden aikana yhteensa 126 359 vaunuarvoa eli 
17. 2 % enemmiin kuin edellisena vuotena. Kiiyt
tomaksuja na.ista kuormauksista kertyi kaikkiaan 
591 638,76 mk. Pukkinostureita oli vuoden 
piiattyessii 41 liikennepaikalla. Niiden luku
maiira lisaiintyi kertomuskauden aikana nel
jalla. 

Mobiilinostureilla kasiteltiin vuoden aikana 
erilaista tavaraa 248 242 tonnia eli 7. o % enem
man kuin vuonna 1966. Kayttomaksuja tii.sta 
tyosta kertyi yhteensa 314 952,48 mk. Mobiili
nostureiden luknmaara pysyi entisena eli 19 . 

Rahtikappaletavaraa kuljetettiin kertomus
vuoden aikana 726 000 tonnia, mika oli 10 800 
tonnia eli 1. 5 % vahemmiin kuin vuonna 1966. 

Kuljetetun kiitotavaran maara oli 68 600 
tonnia osoittaen 500 tonnin eli 0. 7 % :n vahen
nysta edelliseen vuoteen verrattuna. 

Avokuormalavojen nettolisays, poistot huo
mioonottaen, oli vuoden 1967 aikana 42 000 kpl. 
Niiden kokonaismaiira oli siten vuoden lopu sa 
339 000 kpl, joista a iakkaille oli vuokrattn 
yhteensa 325 000 kpl. Vuokratuloja kertyi vii
meksimainituista 1 625 000 mk. 

Hakkilavojen lukumaarii oli vuoden lopussa 
27 000 l<pl, lisay edelliseen vuoteen venattuna 

3 000 kpl. Niista oli asiakkaille vuokrattu 11 400 
kpl vastaten 228 000 mk:n vuokramii.iiraa. 

Kappaletavaran kasittelyvalineita oli ker
tomusvuoden paattyessa kaytossii sem·aavasti: 

Haarukkatrukkeja 
Haarukkavaunuja 
Laituritraktoreita 

222 kpl, nettolisays 13 kpl 
953 28 » 
109 5 

Kansainviilinen 

taYarayhdysliikenne 

Itiiinen liikenne 

Vuonna 1967 lahetettiin Suomesta rautateitse 
Neuvostoliittoon ja sen kautta ns . kolmansiin 
maihin vaunukuormia yhteensii 45 918 vaunu
arvoa, mika merkitsee n. 7 % :n lisaysta edelliseen 
vuoteen verrattuna. Vientitavaroista olivat tar
keimmiit paperi ja erilaiset paperiteollisuuden 
tuotteet, selluloosa, kartonki, rauta- ja kone
teollisuuden tuotteet. s. kolmansiin maihin 
suuntautui vienti rautateitse paaasiassa Iraniin, 
Unkariin, Bulgariaan ja Romaniaan. 

Vuonna 1967 saapui Neuvostoliitosta tuonti
tavaraa rautateitse yhteensii 183 805 vatmuarvoa, 
mikii merkitsee n. 26 % :n lisiiysta edelliseen 
vuoteen verrattuna. Suurimman tuontieran muo
dostivat paperiteollisuuden raaka-ainekuljetuk
set, raaka- ja polttooljyt seka koksi. Keski
maii.rin piiivaa kohti luovutettiin N euvostoliit
toon yhteensii kaikkien raja-asemien kautta 
551 vaunuarvoa ja Suomeen saapui 550 vaunu
arvoa. Vainikkalan kautta kulki n. 85 % lii
kenteestii, Imatrankosken kautta n. 12 % ja 

iiralan kautta n. 3 %- Suomalaisia vaunuja kiiy
tettiin tassa liikenteessii yhteensa 820 Hh-vaunua 
hakkcen noutokuljetuksi i.n VartRiliistii ja Pape
rosta. 
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Lantinen liikenne 

Tornion-Haaparannan kautta 
Taman rajakohdan kautta lahetettiin v. 1967 

kaikkiaan 9 085 vaunukuormaa tavaraa eli n. 
128 000 tonnia, mista sahatavaran osuus oli 
n. 86 %- Edelliseen vuoteen verrattuna oli 
lisays n. 23 %- Saapuvien vaunukuormien luku
maara oli 2 932 ja tonnimaara n. 48 000 tonnia, 
i:nista paiiosan muodostivat erilaiset rauta- ja 
konetavarat seka kemikaliot. Liikenteen lisays 
tuonnin osalta oli edelliseen vuoteen verrattuna 
n . 6%-
Junalauttalinja Naantali-Tukholma 

Suomen ja Ruotsin rautatiehallintojen kesken 
tehdyn sopimuksen puitteissa aloitettiin maalis
kuun 15 piiiviinii 1967 junalauttallikenne reitillii 
Naantali-Tukholma (Viirtan) kolmella viikot
taisella edestakaisella vuorolla. Alkuvail.:euksien 
jall.:een saatiin liikenne joulukuun alusta viennin 
osalta vastaamaan lautan kapasiteettia, kun sen
sijaan tuonnin osalta esiintyi viime vuoden osalta 
kapasiteettiylijaamiia. Liikenne on paaosiltaan 
ollut rautateille uutta liil{ennettii ja myoskin 
transitoliil{ennetta Neuvostoliiton ja Skandi
navian valilla on kull.:enut uutta reittia. Vuoden 
1967 aikana liihetettiin junalautalla 1 262 vaunua 
eli n. 15 000 tonnia tavaraa, mikii piiiiosiltaan 
kiisitti kartonkia, koneteollisuustuotteita ja saha
tavaraa. Tuonti kiisitti 1 185 kuormattua vaunua 
eli n. 9 300 tonnia tavaraa piiiiasiassa rauta- ja 
koneteollisuuden seka paperiteollisuuden tuot
teita. 

Autoliikenne 

Liikenneosaston autoliikenteen toimintakoh· 
teisiin ei kertomusvuoden aikana tehty lainkaan 
oleellisia muutoksia. Omaan autoliikenteeseen 
sisaltyi siten toimintavuoden lopussa edelleenkin 
15 henkilolinjaa ybteispituudeltaan 460 km, 
16 tavaralinjaa 1 830 km, 41 jakelulinjaa 2 611 km 
sekii 53 kotiinkuljetukselle avattua liikenne
paikkaa. Ajokilometreja kertyi henkilolinjoilla 
yhteensii 2.02, kotiinkuljetuksessa 3.47, jakelu
linjoilla 2. 44 ja tavaralinjoilla l. o o eli kaikkiaan 
8 . o 3 miljoonaa kilometria. Henkilolinjaliiken
teessii kuljetettiin 2 104 000 matkustajaa sekii 
kotiinkuljetus-, jakelulinja- ja tavaralinjaliiken
teessa tavaraa yhteensii 680 036 tonnia. Edelli
seen vuoteen verrattuna kokonaisajokilometri
maiira viihentyi 12. 10 %, kuljetettu tavaramaara 
8.oo % seka matkustajamiiarii 5.48 %· 

Uuutta autokalustoa saatiin kertomusvuoden 
aikana seuraavasti: 

1 henkiloauto, 5 linja-autoa seka 52 kuorma- ja 
pakettiautoa. Vastaavana aikana poistettiin 
5 henkiloautoa, 10 linja-autoa, 61 kuorma- ja 
pakettiautoa seka 7 peravaunua. Liikenne
osaston autokantaan sisiiltyi tiiten toiminta
vuoden lopussa kaikkiaan 21 henkiloautoa, 34 
linja-autoa, 472 kuorma- ja pakettiautoa, 33 pera
vaunua seka 113 vaihtokoria- ja lavaa. 

Tavaran puuttuminen ja 

vahingoittuminen 

Kuljetettavana tai sailytettiivana olevan tava
ran puuttumisilmoituksia saapui tiedustelujaos
toon toimintavuoden aikana 5 673 kpl vastaavan 
luvun oltua edellisena vuonna 5 482, joten lisiiys 
oli 191 kpl eli 3. 5 %- Jaostoon ilmoitetuista puut
tumisista selvitettiin 57 . s % (v. 1966 68.s %). 

elvitetyistii tapauksista ilmeni, etta suurimpina 
syinii lahetyston harhaantumiseen ja siitii johtu
vaan puuttumiseen olivat siirtokuormausvaihe 
(998 tapausta), luovutusvaihe vastaanottajalle 
(884 tapausta) ja kuormausvailte (302 tapausta). 
Loput koostuivat virheellisestii kuljetettavaksi 
ottamisesta (261 kpl), viiarin purkamisesta 
(122 kpl) tms. 

Kuljetettavaksi tai sailytettaviiksi jatettyyn 
tavaraan kohdistuneista varkaul{sista tehtiin 
toimintavuoden aikana 362 ilmoitusta vastaavan 
luvun oltua edollisena vuonna 240. Varkauksista 
selvitettiin 16 %· 

Kuljetettavan tavaran vahingoittumisista saa
pui tiedustelujaostoon 24 010 ilmoitusta edellisen 
vuoden vastaavan luvun oltua 22 232, joten 
lisays oli 8. o %- Tiihiin vaikuttivat mm. toiminta
vuoden aikana sattuneet jnna-, auto- ja vaihto
tyovauriot. 

Toimintavuoden aikana pidettiin Helsingissii 
8 huutokauppaa, joissa myytiin rautatien haltuun 
jiianyttii perimiitonta tai liikatavaraa. Myynti
eria oli yhteensa 2 471 kpl. Edellisena vuonna 
olivat luvut 9 ja 2 771. 

Lahetysten katoamisesta, vahingoittmnisesta, 
viivastymisesta yms. johtuneita korvausanomuk
sia liibetettiin tiedustelujaostosta lainopilliseen 
toimistoon 4 226 kpl edelli en vuoden vastaavan 
luvun oltua 3 400. Anomuksista hylliiisi lain
opillinen toimisto 1 294 kpl. Suoritetut kor
vaukset jakaantuivat prosentuaalisesti markka
maaraisen jaoittehm mukaan seuraavasti: katoa
miset, anastukset mul{aan luettuina 10.2 %, 
vientipaperilahetysten kastumiset 27. o %, va-
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hingoittumiset 28. 1 % ja junavauriot 34. 2 %
Maksettujen korvausten kokonaismiiara oli 
771 313,12 mk, mutta kun siita vahennetaan 
perimiittoman ja liikatavaran seka vahingoittu
neen tavaran myynnista saatu tulo 210 599,04 
mk, jaa loppusummaksi 560 714,08 mk. Edellisen 

vuoden kokonaismaiira oli 559 251,91 mk ja 
vastaava jiiannos 334 143,33 mk. Taman vuoden 
lukuja on ollut nostamassa se, etta n. 180 000 mk 
vuoden 1966 aikana sattuneiden vahinkojen kor
vauksista on tullut maksuun vuoden 1967 puo
lella. 

VIII. LIIKENNE O NNETT O MUU D ET 

Allaoleva taulu osoittaa liikenneonnettomuuksien luvun seka niissa tapaturmaisesti kuolleiden ja 
loukkaantuneiden henkiloiden luvun kertomusvuonna ja sita edellisena vuonna: 

Vuosi 

1966 
1967 

Liikenne-
on net to-
muuksien 
Juku 

424 
347 

Ybteeu-
tormayk-
set ja 
pMlleajot 

23 
12 

Yliajot 

tasoyli-
klf.ytavillli. 

198 
177 

I 
munalla 

57 
55 

Raiteilta 
suistu-
min en 

70 
52 

Muusta 
syystlf. 

76 
51 

I X. TA LO U DELLIN E N T I LA 

V altionrautateiden paaoma-arvo 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kirjan-
pidon mukaan vuoden 1966 lopussa ....... . ........ . 

Tahan on vuonna 1967 tullut lisiiii: 

Uudisrakennusten arvo valmiilla rautateilla .......... . 
Siirto rautatierakennuksilta valmiille rautateille . . . ... . 
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . .. .. .. .. . . .. ..... . . . 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita 
seka kayttokalustoa lukuunottamatta) .... . ........ . . 

Tasta on vuonna 1967 vahennetty: 

Vuoden kuluessa poistettu: 

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

Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiiioma-arvo vuoden 
1967 piiiittyessii 

Kiinteistot .. . . . . . ..... . .... . . . ... . ........... . ... . . 
Liikkuva kalusto . ............. . ...... .. ...... . .... . 
Tyokoneet ................................. . ...... . 

Rakenteilla olevien uusien r.autatierakennusten arvo .... . . 
Koko paaoma-arvo vuoden 1967 lopussa .... . .......... . 

100 783 543,64 
200 324 313,22 

70 354 798,67 

8 496 912,01 

328 009,23 
1 313 440,39 

575 632,85 

12 133 657,-
3 879 444,-

15 923 263,-

1 303 652 208,36 
743 187 318,50 

53 757 499,31 

Knoll 

95 
82 

Louk-
kaantui 

74 
49 

1 754 790 905, 10 

379 959 567,54 

2 134 750 472,64 

34 153 446,47 

2 100 597 026,17 

304 629 828,84 
2 405 226 855,01 
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T u lot 

'futon laatu Vuonna 1967 Vuonna 1966 Vuonna. 1965 Lis!iys + tal 
vilhennys - vuonna. 
1967 vuoteen 1966 
verra.ttuna 

mk I % mk mk mk I C}o 

Henkiliiliikenteen tulot ...... 87 929 959,53 21.05 79 969 654,22 77 792 969,35 + 7 960 305,31 + 9.95 
Tavaraliikenteen tulot .... . .. 288 561197,15 69.07 272 601 962,74 l) 262 303 681,21 1) + 15 959 234,41 + 5.85 
Muut liikennetulot .......... 8 420 907,05 2.02 8 161 401,73 7 296 435,05 + 259 505,32 + 3.18 
Korvaus postinlruljetukse ta .. 6 800 000,- 1.63 6 500 000,- 6 000 000,- + 300 000,- + 4.62 
Sekalaiset tulot .......... .. . 18 278 069,74 4.37 16 519 993,40 2 ) 16 755 293,05 2) + 1 758 076,34 + 10.64 
Korvaus alennuskuljetuksista . 7 770 985,- 1.86 7 067 842,- 7 308 292,- + 703143,- + 9.95 

Ybteensa 417 761118,47 100.oo 390 820 854,09 377 456 670,66 +26 940 264,381+ 6.89 

Vajaus ..................... 1106 963 649,18 1 -1 96 865 589,52 1 77 094 318,59 I + 10 09 059.661+10.42 

1 ) Namii luvut on taulukossa. muutettu, koska kuljetuksista myonnett iivilt a lennukset (18 PI.II:26) on vuoden 1967 tulo· ja meno
arviossa poistettu. 

') Lennlltintulot on vuoden 1967 tulo- ja menoarviossa sisallytetty seka laisten ttLlojcn ryhmaitn, vuoden 1965 ja 1966 scl<alaislin tuloi
hln on tnulukossa lisiltty aikaisemman ryhmit)•ksen. mukalset lennatintulot. 

M e n o t 

Rautatiehallitus 
Palkkaukset .......................... . .... . 
Ylimaariiisen henkilokunnan. palkkiot ........ . 
Viransijaisten palkkiot . . . ....... . . . .. . . . ... . 
Matkakustannukset ............ . ... ...... .. . 
Vakinai et elakkeet seka ennen myiinnetyt ylim. 

elii.kkeet .. . ....................... .. .. . . . 
Vuoden kulucssa myiinnctyt ylim. elakkeet ... . 
Ammattiopetus .. ... . .... . ..... . .... .. .... . . 
Paajohtajan kii.yttiivarat . . ..... . ........... . 
Lii.mmity , valaistus, vesi- ja pulltaanapito ... . 
Painatnsk:ustannukset . . .. . ... . . .. ........ . . . 

ekalaiset menot . . ..................... .. . . 
Liiketaloudellinen tutkirnuselin .... .. ....... . . 
Tyonantajan sosiaaliturvamaksu . . ......... . . . 

Rautatielaitoksen linjahallinto ja. lciiyttomenot 

Henkiliimenot 
Palkkaukset ............................... . 
Ylimii.iiraisen henkiliikunnau ja tyiivoiman palk-

kiot ....... .. .. ..... . ... .. ... ........... . 
Viransijaisteu palkkiot ........ . ............ . 
Virantoimitusrahat, ylityiikorvaus, sunnuntaityii

korvaus, tyoaikalisii.t, palkinnot tarveaineiden 
saiistiimisestii. ja juuanlii.hettii.jien lisapalkkiot 

Matkalrnstannukset, pii.ivarahat ja korvans munt-
tokustanuuk ista .. .... . .... . . . .. . ........ . 

Vakinaiset elii.kkeet sekii. enuen myiiunetyt 
ylimii.araiset elakkeet ....... .. .. .. .. ...... . 

Vuoden kuluessa myiinnetyt ylimii.ii.raiset elii.kkect 
Virkamiesten perhe-elii.kkeet ja hantausavut . .. . 
Tapaturmakorvaul•set ........ ... . ..... .. . .. . 
Muut huoltomenot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

Menomiltirat, markkaa 

v. 1967 1 v. 1966 

10 250 333,58 652 6 0,69 
4 779 318,59 3 486 718,70 

56 909,78 56 616,51 
272 362,39 228 132,78 

2 363 720,96 2 018 388,63 
- -

235 494,11 218 595,02 
2 400,- 1 777,60 

138 036,07 147 410,20 
45 000,- 40 000,-

1370 860,93 1145 2 3,24 
144 199,91 161 93,29 

1 002 275,79 682 163,12 

20 660 912,11 16 839 659,78 

163 522 806,24 147 464 552,92 

45 334 396,35 41 375 948,24 
6 801 016,66 6154 925,40 

26 374 846,31 26 126 365,61 

2 594 704,44 2 447 581,23 

55 050 983,92 47 294 019,52 
104191,- 67 771,33 

13 641 218,65 11 926 363,19 
3 062 452,25 2 894 280,05 

451 845,71 384 713,43 

I 

Li ilys tai vithennys (- ) 
vuonna 1967 

mk 1% 

1 597 652,89 18.46 
1 292 599,89 37.07 

293,27 0.52 
44 229,61 19.39 

345 332,33 17.11 
- -

16 899,09 7. 73 
622,40 35.01 

- 9 374,13 - 6.3G 
5 000,- 12.50 

225 577,69 19.70 
- 17 693,3 - 10.93 

320112,67 46.92 

3 821252,33 22.69 

16 058 253,32 10.89 

3 958 448,11 9.56 
646 091,26 10.50 

248 480,70 0.95 

147 123,21 6.01 

7 756 964,40 16.40 
36 419,67 53.74 

1 714 855,46 14.37 
168172,20 5.81 

67132,28 17.45 



Kalusto ja kayttoaineet 

Kayttokalnsto seka sen tarkastus ja kunnos apito 
Polttoaineet . .............................. . 
Muut kayttoaineet ja sekalainen han kinta .... . . 

Rata ja rakennukset 

Ra.dan, rata-alueen ja rakennusten kunnossa- ja 

MenomlUlr!it, markkaa 

v. 1967 

1165 448,96 
19 915 794,13 
10 507 619,60 

1 v. 1966 

1124 529,69 
22 390 449,03 
10 324 031,52 

59 

Lls!i.ys tal vltbennys (-) 
vuonna 1967 

mk 

40 919,27 
-2 474 654,90 

183 5 8,0 

3.H 
-11.05 

1.7 

puhtaanapito . . . .. . .. .................... . 41 920 100,03 

1 987 212,02 

47 980 726,76 - 6 060 626,73 - 12.63 
ahkovoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennatin-
ja puhelinjohtojen lrunnossapito ........... . 1 496 271,36 490 940,66 32.81 

Liikkuva kalusto 

Liikkuvan bl11ston, tyokoneiden ja koneellisten 
laitteiden kunnossapito ....... . ... .. .... . . . 

Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kay to tii ... . 

Muut asiamenot 

Painatu kustannuksct .... . ................. . 
Vahingonkorvaukset ja palosuojelumenot ...... . 
Verot ..................................... . 
Sekalaiset menot .. . . .. .. . ...... . ... ... ... . . 
Arv~an:attorniin tarpeisiin, ministe1ion kaytetta-

vaksl .... . .................. .. ... . ...... . 
Arv.~mat_tol!li0 tarpeistin, rautatiehallituksen 

kaytettavakst .......... . .... . ... . ....... . 
Kuoletukset ja tileista poistot .... .. ... .. ..... . 
Tyonantajan sosiaaliturvamaksu ............ . 
Kuljetu maksuista myonnettavat altmnukset .. 

56 751 547,26 
1 749 964,21 

1 050 476,31 
1131 948,74 

398 289,02 
2 544100,86 

18 600,85 
32 580 896,25 
15 403 395,77 

54 425 527,69 
1238 073,41 

796 418,6 
1 002 020,81 

422 851,56 
1 374 079,12 

14 555,88 
30 050 488,73 
12 070 238,67 

2 326 019,57 
511890,80 

254 057,63 
129 927,93 

24 562,54 
1170 021,74 

-
4 044,97 

2 530 407,52 
3 333 157,10 

-

4.27 
41.35 

31.89 
12.97 

- 5. 1 
85.14 

-

27.79 
8.42 

27.60 
-

7.05 Linjahallinto yhteensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 063 855,54 I 470 846 783,83 I 
------~--------~~--------~-+--------~-+-----
Kaikklaan I 524 724 767,65 I 487 686 443,61 I 

33 217 071,71 I 
37 o38 324,04 I 7.59 






