RAUTATIEHALLITUI(SEN
KERTOMUS
VUODELTA 1968

HELSINKI 1969

RAUTATIEHALLITUI(SEN
I(ERTOMUS
VUODELTA 1968

HELSINKI 1969

Helsinki 1%9. Valtion painatuskeskus

SIS ALTO
Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I Yleinen hallinto . . .. . ................. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Taloudenhoito ja tariffipolitiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rata ja rakennukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rautatierakennukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuljetuskalusto, konepajat ja sahkolaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varastot ja bankinnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liikenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liikenneonnettomuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taloudellinen tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sivu
5
II
2I
25
30
34
48
49
55
55

YLEISKATSA US
1. Rautatlekuljetusten kysyntii.

Vuoden 1965 loppupuolella alkanut taloudellinen laskusuhdanne kii.antyi vuoden 1968 aikana
nousuun. Kun suhdanteitten elpyminen ajoittui
vasta vuoden jalkipuoliskolle, jii.i kokonaistuotannon kasvuvauhti koko vuoden 1968 osalta keskimii.arin noin 2 prosentiksi eli samansuuruiseksi
kuin kahtena edellisenakin vuonna. Taloudellinen
kasvu vumma 1968 oli siten olennaisesti hitaampaa kuin vuosina 1948-67, jolloin saavutettiin

keskimii.ii.rin lahes 5 prosentin suuruinen vuotuinen kasvuvauhti.
Rautateiden kaupallisen liikenteen volyymi
kasvoi vuonna 1968 noin 0,9 %, joten lisays jai
pienemmii.ksi kuin bruttokansantuotteen samanaikainen kasvu. Rautatieliikenteen kasvu oli kuitenkin hieman suurempi kuin edellisena vuonna,
jolloin kasvu oli 0. 4 %Muutos%

Tavaraliikenne
mi1j. tonnia ................... . ........ . . .
milj. tonnikm . ..... . .................... .
volyymi-indeksi (1964 = 100) .............. .

1967

196

21.7
5 597
113

21.5
5 627
114

-0.9
+0.6
+0.9

H enkilOliikenne
milj. matkaa ......... . ................... .
milj . henkilokm ... . ...... . ................ .
volyymi-indeksi ( 1964 = 100) ......... . .... .

29.8

2 153
104

27.5
2 180
105

-7 . 7
+La
+ 1.0

Pitkan matkan kuljetukset lisaantyivat tavaraliikenteessa suhteellisesti eniten, joten keskikuljetusmatka piteni 264 km:sta 268 km:iin. Tavararyhmittain tarkastellen kuljetusten volyymissa
tapahtui edelliseen vuoteen verrattuna suw·in
muutos kemiallisen teollisuuden tuotteiden koh-

1968/67

dalla, silla niiden kuljetukset lisaantyivat lahes
34 %; paperiteollisuustuotteiden kuljetusten volyymi kasvoi ntnsaat 5 % ja metalliteollisuustuotteiden lahes 3 %- Sen sijaan puutavaroiden kuljetusten volyymi supistui no in 6 %, ravinto- ja nautintoaineiden yli 16 % ja puuteosten vajaat 4 %-

Taulukko l. Rautatieliikenteen kysynttiii.n vaikuttavien ulkopuolisten tekijoiden kehitys vuosina
1964-1968
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116
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108
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93
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- 0
+ 7
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Henkiloliikenteen volyymi ka.svoi va.jaan 1 prosentin, kun kasvu edellisena vuonna. oli ollut yli
2 %- Kuukausilipputariffin mukaan hinnoiteltu
liikenteen maara supistui jonkin verran, kun ta.as
menolipputariffin mukaan hinnoiteltu liikenne
ka.svoi 3 %- Liikenteen rakennemuutosten vuoksi
vaheni matkojen Juku kokonaisuudessa.an noin
7. 7 % ja matkojen keskipituus kasvoi 72 km:sta
79 km:iin eli 9. 7 %Taulukossa I on esitetty eraiden rautatiekuljetusten kysyntaan vaikuttavien tekijoiden kehitys
vuosina 1964--68. Lukuunottamatta viennin ja
metsatalouden volyymi-indeksien verraten suurta
kasvua, on muiden rautateiden tava.rakuljetusten
maaraan vaikutta.vien tekijoiden volyymi kasvanut vain vahan ja rautateiden kannoJta. tarkean
tuotantoalan, kaivannaisteollisuuden volyymi on
supistunut. Kokonaisuutena ottaen kuljetuspalvelusten kysynta maassa kuitenkin lisaantyi, silla
koko liikenteen volyymi kasvoi vajaat 5 %- Vaikka samana.ikaisesti autokanta hieman supistui, oli
se suhteessa kysyntaan liian suuri. Tama aiheutti
sen, etta kilpailu kuljetusmarkkinoilla sailyi edelleen kireana. Kilpailussa rautatiet eivat kyenneet
lisaamaan kuljetuksiaan suhtee11isesti yhta paljon
kuin autot.

2. Kuljetukset ja niidcn hoito
Taulukossa 2 on eraita tietoja rautateiden kaupallisen liikenteen kehityksesta viimeiselta viisivuotiskaudelta. Henkiloliikenteessa on tarkastelukautena henki!Okilometrimaara hitaasti kasvanut, mutta sen sijaan matkojen Juku on supistu-

nut. Viimeksi mainittu muutos on seurausta paikallisen henkiloliikenteen supistumisesta. Tavaraliikenteessa ovat kahta viimeista vuotta lukuunottamatta seka kuljetettu tonnimaat•a etta nettotonnikilometrimaara ka vaneet. Vuonna 1968
kuormattujen vaunujen maara vaheni vuoteen
1967 verrattuna noin 5 %eli 71 000 vaunua. Kun
kuljetettu tonnimaara supistui samanaikaisesti
vajaan prosentin verran, tehostui tavaravaunuston kaytto. Vaunuston keskikantavuus nousi samanaikaisesti 1. 5 %- Kaupallisessa tavaraliikenteessa olleiden 22 174 tavara.vaunun kantavuus oli
yhteensa 471 211 tonnia eli 21.25 tonnia vaunua
kohti .
Dieselvetokaluston osuus tavaraliikenteen junakilometreista oli kertomusvuonna 91 % vastaavan osuuden oltua vuotta aikaisemmin 87 % ja
vuonna 1966 noin 84 %- Vaihtopalvelutunnit vahenivat 3. 2 %, jarjestelyjunatunnit 14.9 % ja raidetraktoritunnit 17.7 %- Vuoden 1968 aikana
kaytossa oli pienvaihtotyokoneina Kisko-Kalle
raidetraktoreita 26:1la, Veto-J ussi raidetraktoreita 30:lla ja ratakuorma-autoja 25:1la liikennepaikalla.
VR:n pukkinostureilla kuormattiin vuoden aikana yhteensa 123 748 vaunuarvoa eli 2.1 % vahemman kuin edeilisena vuonna. Mobiilinostureilla kasitellyn tavaran maara oli 239 714 tonnia,
mika on 3. 4 % vahemman kuin vuonna 1967.
Pukkinostureita oli vuoden lopussa 43 ja mobiilinosturei ta 19 liikennepaikalla.
Rahtikappaletavaraa. kuljetettiin kertomusvuoden aikana 676 300 tonnia eli 7.2% vahemman
kuin vuonna 1967. Kuljetetun kiitotavaran maara
oli 64 400 tonnia eli 5. 7 % pienempi kuin edeUi-

Taulukko 2. Rautateiden kaupallinen liikenne vuosina 1964-1968
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%
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1964 = 100
milj. matkaa
milj. hkm
km
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%
=

100
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11966

11967

11968

Muutos%
1968/67

19.1
4 863
263
1 942
45
32
100

20.6
5183
259
1840
45
33
107

20.9
5 610
275
1090
46
33
114

21.7
5 596
264
1124
44
35
113

21.5
5 627
268
1210
45
37
114

-0.9
+0.6
+1.5
+7.7
+2.3
+5.7
+0.9

31.7
2 038
64
30
100

31.2
2 050
66
30
100

31.5
2131
67
30
102

29.8
2153
72
32
104

27.5
2 180
79
34
105

-7.7
+1.3
+9.7
+6.3
+1.0
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senii. vuotena. Avokuormalavojen nettolisii.ys oli
vuoden 1968 aikana 81 500 kpl. Lavojen kokonaismaara oli siten kertomusvuoden lopussa 411 500
kpl. Hakkilavojen maara lisaantyi 2 770 kp l:lla
ja oli vuoden lopussa 29 770 kpl.
Aikataulu 135 tuli voimaan 6. 5. 1968. Siina
poistettiin pikajuna n:o 65 Helsinki-Kemi ja n:o
66 Kemi-Seinajoki . Helsinki-Kuopio vii.lille
asetettiin uusi yopikajunapari. Lisaksi erii.itten
pikajunien kulkureittejii. muutettiin tahi jatkettiin. Paikallisia henkilojunavuoroja lakkautettiin

Moot tori veturi t ...... . ........
Moottorivaunut
Kiskoautot
Hoyryveturit . . ... . ...........
Yhteensii.
••••••

•••

0

•

••

0

•

•••••••••••

••••

0

eri puolill.a rataverkkoa mii.arii.llii., joka vastaa
noin 6 000 jkm vuorokaudessa. Junien aikataulun
mukainen kulku oli alkuvuodesta tyydyttii.vii.ii.,
mutta loppuvuodesta sattui lukuisia myohastymisiii. pii.ii.asiassa perusparannus - ja radankorja.ustoiden takia Helsingin ymparistossa ja PohjoisSuomessa.
Eri vetovoimatyyppien osuus benkiloliikenteen
junakilometreistii. ilmenee seuraavasta asetelmasta:
Yhteensli.
lO'jkm

%

6.8
7.8
83.4
2.0

7 24 9
3 328
9 481
314

35.6
16.3
46.5
1.6

100.0

20 372

100.0

Xllto- ja pikajunat
10' jkm
%

Henklil:ljunnt
10' jkm

6 472
2 446
84

0.9

777
882
9 481
230

9 002

100.0

11 370

71.9
27.2

•••

Henkiloliikenne hoidettiin jo miltei kokonaisuudessaan dieselkalustolla. Vuotta aikaisemmin
oli vastaava jakautuma: moottoriveturit 29 . 1 %,
moottorivaunut 13. o %, kiskoautot 53. 1 % ja
boyryveturit 3. s %·
Rautateiden kaupallisessa autoliikenteessii. kuljetettiin kertomusvuonna 1 842 000 matkustajaa,
mikii. oli 12. 2% vahemmii.n kuin edellisena
vuo1ma. Kotiinkuljetus-, tavaralinja- ja jakelulinjaliikenteessa lruljetettu tavaramaii.rii. vaheni
8. 2 % ja oli kertomusvuonna yhteensa 624 361
tonnia. Autoliikenteen kokonaisajokilometrimaara vaheni 14.8% ja oli kaikkiaan 7.6 milj. km.
Vuoden aikana saatiin kayttoon (poistettiin kii.ytostii.) 8 (3) henkiloautoa, (9) linja-autoa, 50 (87)
kuorma- ja pakettiautoa seka (3) peravaunua.
Liikenneosaston autokanta oli kertomusvuoden
lopussa kaikkiaan 26 henkiloautoa, 25 linja-autoa,
435 kuorma- ja pakettiautoa ja 30 peravaunua.
Oman autoliikenteen toimintaa supistettiin kertomusvuoden aikana. Suhteellisesti eniten supistettiin linja-autoliikennetta, silla Porin osalta autollikenne lopetettiin kokonaan. Myos tavaralinjaliikenteessa lakkautettiin kaksi linjaa. Lisii.ksi
tavaralinjallikenteessa samoin kuin jakelulinjaliikenteessa supistettiin liikennointiii. erii,illii. li..njoilla ja vahennettii.n ajovuoroja.
Edellii. mainitut muutokset huomioon ottaen
rautateiden omaan autoliikenteesee.n sisaltyi kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 12 henkiloli.njaa
yhteispituudeltaan 264 km, 17 tavaralinjaa pituudeltaa.n 1 690 km, 55 jakelulinjaa pituudeltaan 3 060 km seka 43 kotiinkuljetukselle avattua
llikennepaikkaa.

%

V aunukuormien kotiinkuljetustoiminta, j oka
hoidetaan vierailla autoilla, laajeni kertomusvuoden aikana huomattavasti. Kaikkiaan kuljetettiin kotiin 2 580 vaunukuormaa. Kuljetussopimukset saatii.n vuoden aikana tehdyksi kaikkien
laanien KTK-yhdistysten kanssa, joten jii.rjestelma kattaa .nykyisi.n koko maan.

3. Teku isl't t uotantoviilin eet ja varastot
Vuon.na 1968 olivat tyot kii.ynnissa Tampe reen-Parkanon, Jii.msii.nkosken-Jyvaskylii.n ja
J uankosken-Luikonlabden-Sysmii.jii.rve.n rautatierakennuksilla seka viimeistelytoiden osalta
Jyvii.skylan-Suolahden rada!Ja. TampereenParkano.n-Seinii.joen rautatierakennuksella keskittyivat tyot rataosalle Lielahti-Uusi-Parkano.
Rakennustoista, joista pengerrystyot olivat tarkeimpanii. kohtee.na, oli kertomusvuoden loppuun
mennessa suoritettu kaikkiaan noin 36 %· Osa
toista on teetetty urakoitsijoilla.
Jyvii.skylii.n- Jamsii.nkosken rakennustoista
saatiin vuoden 1968 loppuun mennessii. suoritettua noi.n 38 %· Kertomusvuoden aika.na toitii. tehtiin ensi sijassa rataosalla Jyvaskyla-Saynatsalo
ja Korpilahde.n kunnan alueella. Keljo.nlahden
satamaraide, pituudeltaan 2. 6 km valmistui liikennoitii.vaii.n kuntoo.n heinii.kuulla.
Juankosken- Linkonlahden rakentamistoitii.
saatiin vuoden loppuun mennessii. suoritetuksi
noin 89 % ja rataosa voitiin avata valiaikaisesti
tavaraliikenteelle 1. 11. lukien. Vuoden aikana
rakennettiin myos pistoraide Malmikaivos Oy:n
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radalle Liukonlahteen. K 54 ratakiskoilla kiskot ettiin piiaraidetta 27. 6 krn ja K 30 kiskoilla sivuraidetta 0. 2 krn.
Luikonlahden- Sysrnajarven 31.5 krn pituisen
radan rakennustyot aloitettiin tarnrnikuussa ja
rakentarnistoista saatiin vuoden aikana suoritetuksi 23 %- Paakohteet olivat pengerrys- seka
rurnpu- ja siltatyot.
Helsingin-Pasilan ratapihan rnuutostoita on
teetetty paaasiassa urakoitsijoilla. Huornattavirnrnat tyot olivat kertornusvuoden aikana pengerpaalutus Alppilassa, kallionleikkausten louhinta
ja Pasilan kaatopaikka-alueen tasoitus. Elaintarhan terasbetoninen ratasilta ja Sornaisten terasbetoninen risteyssilta valrnistuivat. Paaraidetta
kiskotettiin K 54 kiskoilla betonipolkkyja kayttiien Helsinki-Riihirnaki valilla 3.1 krn ja puupolkkyja kayttaen 1. o krn.
Kiskonvaihtoa uusiin kiskoihin suoritettiin
kaikkiaan 211.3 krn:n rnatkalla ja osaksi kaytettyihin kiskoihin 92. 6 krn:n rnatkalla. Edellisena
vuonna oli uusia kiskoja vaihdettu 201. o krn:n
rnatkalla. Vanhan K 60 kiskon tilalle vaihdettiin
uutta K 54 kiskoa Helsinki- Riihirnaki rataosan
lantisella raiteella 25.2 krn ja itaisella kaikkiaan
31.7 krn. Rataosalla Tarnpere-Orivesi jatkettiin
vaihtoa K 43/K 54 rnolernrnilla raiteilla yhteensii
15 . o krn pituudella. Vastaavaa vaihtoa suoritettiin Kouvolan-Mantyharjun seka KuopionSiilinjiirven valilla yhteensa 17.1 krn pituudella
seka Lappeenrannan-Irnatran valilla 3. 9 krn
rnatkalla. K 30 kiskoa vaihdettiin K 54 kiskoihin
rataosalla Siilinjarvi-Juankoski 13.1 krn. OI·ivesi-Jarnsa ja Kajaani-Kontiornaki valeilla
vaihdettiin K 30 kiskot K 43 kiskoihin 55. o krn
rnatkalla. Kun Tornio-Pello valin (75 krn) K 25
kisko vaibdettiin K 30 kiskoon, ei viirneksirnainittua kevyernpaa kiskoa ole enaa piiaraiteilla.
Katkeamien tai erilaisten vikojen takia jouduttiin raiteista poistarnaan 909 kiskoa. Ede!Jisena
vuonna oli tastii syysta poistettu 656 kiskoa ja
v. 1966 1 580 kiskoa.
Sepelointia suoritettiin osaksi kiskonvaihdon
yhteydessa ja osaksi erillisena tyona. Rataosa
Tarnpere-Orivesi saatiin kokonaan sepeloidyksi.
Savon radalla suoritettiin sepelointia eri osuuksilla kaikkiaan 42. 4 krn rnatkalla. J oensuuLieksa, Siilinjiirvi-Luikonlahti, Vaala-Kontiorniiki ja Aavasaksa-Kolari valeillii taydennettiin puolivalmiiksi jiiiinytta sepelointiii. Kaikkiaan oli vuoden lopussa paaraiteesta joko kokonaan tai osittain sepeloity 3 105 krn eli 51 %Edellisen vuoden paattyessii oli sepelOity pituus
2 930 krn eli 48 % paiiraiteen pituudesta. Ranta-

radalla saatiin piiiitokseen radanoikaisu Paivolan
ja Tahtelan valillii. Savon radalla jatkettiin oikaisutoitii useissa kohteissa. Perusparannustoitii suoritettiin eri puolilla rataverkkoa. Routivia kerroksia poistettiin kaikkiaan 28 800 rn 8 , kalliota lou.
hittiin ja leikkauksista poistettiin rnaata yhteensii
59 100 rn 3 ja lisasoraa siirrettiin ratapenkkoihin
kaikkiaan 514 800 rn 3 , josta lahes puolet TornioKauliranta rataosalla.
Pasilan ratapihalaajennuksen lisaksi tehtiin ratapihatoita Riihirniiella, Jarvenpaassa ja Tarnpereen Viinikassa. Viinikassa saatiin valrniiksi rnoottoriveturien huolto- ja korjaushallien raiteisto.
Jiirvenpiiassa aloitettiin Wartsilii Oy:n teollisuusraiteen rakennustyot ja Riihirnaella rakennettiin
yhdysraide jarjestelyratapihalta tavaratoirnistolle. Erailla liikennepaikoilla kunnostettiin ja
laajennettiin kuorrnausalueita ja asennettiin uusia
vaunukaavoja.
Alikulku-, rata- ja ylikulkusiltoja valrnistui kertomusvuonna kaikkiaan 23 kpl ja lisaksi tyot aloi tettiin kuudessa kohteessa. Huornattavimmat
paatokseen saaduista siltatoistii olivat Kyronsalrnen, Kyronniernen, Harjunjoen, Virraskosken ja
Meltusvirran siltatyot. Sillat teetettiin paaasiassa
urakkatyonii rakennusliikkeilla.
Talonrakennuksista valmistui kertomusvuoden
aikana Riihimiien 4-kerroksinen 1310 rn 3 asetinlaiterakennus, Kuopion konepajan 17 400 rn3 laajennus seka Pieksarnaen vaestonsuoja. Ylivieskan
veturitallin yhteyteen valmistui huoltorakennus
ja Kouvolassa kunnostettiin entinen ratapiirin
toirnisto- ja asuinrakennus kerho- ja neuvottelutiloiksi.
Vuoden paattyessa oli rneneillaan neljii huornattavaa tyokohdetta: Irnatran tavara· ja henkiloaserna, Pitajanrnaen tavara-asema, Oulun
vaunukorjaarno seka Seinajoen asema- ja postitalo .
Opastin- ja turvalaitteita asennettiin eri puolille rataverkkoa. Releasetinlaitteita valmistui
Kauniaisiin, Espooseen, Masalaan, Uuteenkyliian
ja Kouvolaan. Itsetoirninen linjasuojastus saatiin
kiiyttoon kaksiraiteisella rataosalla Turenki-Hameenlinna 12 ratakm:n rnatkalla ja rataosalla
Jyvaskyla-Leppavesi 10 km:n rnatkalla. Mekaanisia asetinlaitteita rakennettiin Urjalan, Tarnpereen, Tuurin, Sakaniernen ja Misin liikennepaikoille. Valo- ja iiiinivaroituslaitoksia valrnistui
yhteentoista ja puolipuornilaitoksia viiteen tasoristeykseen.
Sabkoistamistyot saatiin piiiitokseen rataosalla
Helsinki-Kirkkonurnrni. Sahkoistetyn piiiiraiteen pituus oli 76 krn ja kokonaisraidepituus 92
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km. Ajojohtopylvilltii. pystytettiin valille kaikkiaan 1 182 kpl ja ratapiha-alueille porttaalirakenteita 132 kpl. Sii.hkojunien koeajot aloitettiin
rataosalla kesii.kuussa.
Kantoaaltoyhteyksien pituudet olivat vuoden
lopussa kaikkiaan 28 567 km eli I 332 km enemman kuin vuoden 1967 lopussa. Selektoripuhelinjohtojen yhteispituus oli vuoden lopussa 8 574 km
ja selektoriliittymien mii.arii. 1 729 kpl. Liityntojen lisays oli vuoden aikana 63 kpl ja johtojen pituuden lisays 660 km. Kertomusvuoden aikana
otettiin uudet automaattike lmkset kayttoon 14
liikennepaikalla ja puoliautomaattisen valinnan
piiriin tuli entisten lisaksi kuusi puhelinkeskusta.
Vuoden Jopussa oli rautateiden kaytossa 5 automaattista kaukokirjoitinkeskusta, 8 ratapiha· ja
2 Selex-jarjestelmaa, 36 kpl 1-kanavaista ja 7 kpl
2 · · ·8-kana vaista kaukokirj oitinkanavaj arj estel maa, 100 kaukokirjoitinkonetta, 29 ratapihavastaanotinta, 9 reikanauhaHivistinta eka 6 postija lennatinhallituksen verkkoon kytkettya Telexkirjoitinta. Kaukokirjoitinyhteyksien pituus oli
kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 13 515 km,
joten lisays edellisesta vuodesta oli 372 km.
Tavaravaunuston maara vuoden lopussa ilmonee all a olevasta asetelmasta:

Kaupallisen liikenteen vaunut .......
Virkavaunut
Yhteensa
•••••••••••••••

0

••••••

Uusia vaunuja valmistui rautateiden omaan
kayttoon seuraavasti: henkilovaunuja sarjoja
CEit 5 kpl, Eit 18 kpl, FEit 4 kpl ja Eikt 2 kpl,
katettuja tavaravaunuja sarjoja Gks 200 kpl, Gbk
137 kpl, Gg 45 kpl, Ggi 76 kpl, Ggi1 20 kpl ja Ggig
5 kpl, sailiovaunuja sarjoja Soe 40 kpl, Soi 1 kpl,
Soip 11 kpl, Son 3 kpl, Soeb 15 kpl, Soer 5 kpl ja
Svs 20 kpl, avonaisia tavaravaunuja sarjoja Orne
27 kpl ja Hkk 392 kpl eli yhteensa 29 henkilovaunua ja 902 tavaravaunua.
Paavarastojen keskimiiarainen varastoarvo oli
jokseenkin sama kuin edellisen vuoden lopussa.
Valtionvarainmini terion yleiskirjeen TM 5, 19.
1. 1968 mukaan sai varastoihin sidottujen varojen enimmaismiiii.rii olla 80 % vuoden 1963 !opussa varastoihin sidottujen varojen kokonaismiiiirastii.. Valtionrautateiden vara totilin arvo sai
taman mukaan olla enintaan 72. o mmk. Paaasias2

16824-69

Dieselvetokalusto lisii.ii.ntyi 11 yksikolla, jotka
kaikki olivat hoyrynkehittimillii. varustettuja
1360 hv:n Sr 12 vetureita. Kolme ensimmaista
sahkomoottorijunaa valmistui kertomusvuoden
aikana. Muutokset vetovoimakannassa selviavat
seuraavasta asetelmasta:

1967

1968

364
354
69
207
80
0

363
365
69
207
80
3

Muutos kpl
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Hoyryveturit .... ....
Moottoriveturit ......
Moottorivaunut ... ...
Kiskoautot ........ . .
Raidetraktorit .......
ahkomoottorij unat ..

- 1
+11
± 0
±
±

+

0
0
3

Kaupallisen henkiloliikenteen vaunujen luku
vaheni vuoden aikana 35 vaunulla ja oli vuoden
paattyessa 1006 vaunua. Tarjottujen paikkojen
Juku oli kertomusvuoden paattyessa 53 445 paikkaa eli 1 079 vahemmii.n kuin vuotta aikaisemmin.
Sahkomoottorijunien valmistumisen ansiosta lisaantyi moottorivaunujen paikkaluku edellisesta
vuodesta 270:llii. ja oli siten kertomusvuoden paattyessa kaikkiaan 17 583 paikkaa.

Umpi·

AVO·

vaunuja

vaunuja

9 170
526
9 696

12 451
2 555
15 006

Sil.illllvaunuja

Yhteensii.

548
155
703

22 169
3 236
25 405

sa devaJvoinnin takia varastotilin arvo oli koko
kertomusvuoden keskimiiii.rin em . arvon ylapuolella, mutta Iaski vuoden lopussa kuitenkin 72. 1
mmk:aan. Vuoden 1967 lopussa oli varastotilin
arvo 72.3 mmk. Ostot varastotilille olivat kertomusvuoden aikana 137.1 mmk eli 13.2% suuremmat kuin edellisena vuonna. Kokonaiskii.ytto
lisaantyi 15 % ja oli 137.3 mmk. Varastojen kokonaisvaihto kasvoi 3 % vuodesta 1967.

4. n:annattavuus
Valtionrautateiden sJsa1sen kirjanpidon mukaan eriteltyjen kustannuslajien, kokonaistulojen
ja kayttotuloksen kehitystii. vuosina 1964-1968
aikana osoittaa taulukko 3.
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Taulukko 3. Kustannul{set kustannuslajeittain ja kayttotulos v uos ina 1964- 1968
miljoonaa markkaa
Kustannuslaji

1196<1

1 1965

1 1966

11967

I 1968

Palkkakustannukset . . ..........................
219.07
229.94
244.25
263.04
278.02
Sosiaalikustannukset . ......... . ... . .. . ... . ... . . .
92.65
101.75
111A8
128.33
146.10
Ainekustannukset
49.56
50.62
45.90
48.43
51.79
Vieraat palvelukset ....... . ........... . ........
42.98
43.07
54.40
48A2
52.71
Sekalaiset menot ................. . ... . .........
1.27
1.51
2.10
1. 70
2.16
Kustannukset yhteensa pl. poistot
405.53
426.89
457.64
492.14 1 529.05
Poistot ..... . ........... . ............. . ........
23.05
27.66
30.05
32.58
34.78
Kustannukset yhteensa
428.58
454.55
487.69
524. 72 1 563.83
Tulot yhteensa
I 371.51 I 377.45 I 39:l.83 I 417.76 1 443.50
Kayttotulos
l -57.11 l -77.11 l -96.89 l-106.96 1-120.33
•

•

••

•••••

•

••

•

•

••••

0

••••••

••

•

•

•

0

•

•••••

•••

0

•

•

••

••••••

•

•

••

••••••••••••••••••••••••••

•

•••

0

•

•

••

••••

1965

I

••

1

)

••

••••••

•

•••••••••

0

•••

0

•

•

••

••••••••

0

••

•

••••••

••••

0

••

0

••

•

0

••

•

•••

•••

••

•

•

•

•

•

••••

147
147
93
123
121
134

-

I

I
I
I

5. 7
13.8
5.5
3.2
2.8

+ 7.5
+ 6.8
+ 7.5
+ 6. 2
+12.5

Valtionrautateiden SISaisen kirjanpidon kustannuslajien hintaindeksin kehitysta vuosina
1964-1968 osoittaa taulukko 4.

1964

•

+
+
+
+

lisays, joten alijiiama nousi 107.o mmlcsta 120.3
mmk:aan.

TaulMko 4. Rautateiden kustannuslajien hintaindeksit vv. 1964- 1968

•

1968/67

•••

Vuonna 1968 olivat kayttokustannukset kaikkiaan 563. s mmk, mika on 7. s % enemman kuin
vuonna 1967. Kokonaistulot olivat kertomusvuonna 443 . s mmk, mika on 6. 2 % enemman
kuin vuonna 1967 . Kustannusten markkamaarainen lisays oli 13. 4 mmk suurempi kuin tulojen

Palkat . . .................. . . .... . . . . .. .. . .
Sosiaalikustannukset ......... . .............
Aine1.'1lstannukset
Vieraat palvelukset
Sekalaiset menot . . . ................... . . . ..
Yleisindeksi

Muutos %

1966

1)

(1959

1 1967

I
158
158
99
132
124
144

171
172
98
142
126
154

188
189
99
150
138
167

= 100)
1968

I
208
210
113
163
144
184

llfuutos%

1968/67
+
+
+
+
+
+

11
11
14
9
4
10

Ilman pli!iomakustannukala ja ra.htialennuksia.

Palkkasumma lisaantyi kertomusv uonna kokonaisuudessaan palkkatason nousua vahemman.
P alkkakustannusten volyymin
supistumiseen
noin 5 % :lla vaikutti lahinna henkilokunnan vahentyminen 1360 henkilolla. Vuoden 1967 Jo.
pussa oli rautateiden palve!Msessa 32 646 henkiloa ja vuoden 1968 paattyessa 31 286 henkiloa.
Virkasuhteessa olevan henkilokunnan palkkataso oli vuonna 1968 runsaat II % korkeampi ja
tyosuhteessa olevan henkilokunnan yli 10 % korkeampi kuin vuonna 1967.
Sosiaalikustannusten volyymin kasvu, vajaat
3 %, oli hieman vahaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Volyymin kasvu johtui piiaasiassa elak-

keiden maaran lisayksesta. Sosiaalikustannusten
hintataso nousi jokseenkin samoin kuin keskimaarainen palkkataso eli l l %Ainekustannusten volyymi supistui noin 8 %Vetovoiman polttoainekustannusten volyymi supistui noin 10 % ja radan korjaukseen ja l{unnossapitoon tarvittavien aineiden volyymi noin 7 %Vuoden 1967 Jokakuun devalvaation vuoksi oli
ainekustannusten hintatason nousu 14 %- Polttoaineiden hinnat nousivat eniten eli noin 25 %
edellisen vuoden keskimaaraisesta tasosta.
Vieraiden palvelusten volyymi supistui noin
5 % - Kustannusryhmaan kuuluvan suurimman
eran, •>rautatiekonepajojen suorittamat korjaus-
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tyot~.

kuatannusten mai1ra supistui kertomusvuotena. noin 3 % eli sa.ma.n verran kuin va.staavat kustannukset olivat edellisena vuonna lisaantyneet. Hintatason nousu oli naiden kustannusten
osalta noin 4 %·
Paaomakustannuksia sisaltiimattomien kustannusten kokonaismaaran volyymi supistui edellise ta vuodesta yli 3 %. Eniten tahan laskuun vaikutti rationalisointitoimenpiteilla aikaansaatu
henkilOkunnan lukumaaran supistuminen ja vahaiselta osin hallinnollisessa kirjanpidossa tebty
muutos. Kirjanpidon muutos merkitsi sita, etta
tietyt investointierat, jotka aikaisemmin kirjattiin kayttomenoiksi, kirjattiin vuonna 1968 sijoitusmenoiksi.
Rautateiden
kokonaistuloista
muodostivat
vuonna 1968 tavaraliikennetulot 69 % eli hieman vahemmii.n kuin vuonna 1967. Tavaraliikennetulojen vaja.an 4 prosentin suuruinen lisays
aiheutui lahinnii. hintatason noin 3 prosentin suuru.isesta kohoamisesta; volyymin kasvua oli vain
noin 1 prosentin verran. Henkiloliikennetulojen
ka.svussa oli volyymin nousun ansiota noin 1 %
ja kuljetusmaksujen hintatason nousun ansiota
noin 5 %. Suhteellisesti eniten, +45 %, lisaantyivat rautateiden vuokra-, myynti- ja sekalaiset
tulot. Vuokratulojen kasvu johtui paaasiassa val tion virka-asuntojen vuokrien korotuksista ja
myyntitulojen suuri ka.svu puolestaan siita, etta
rautateille tarpeettomaksi tullutta kayttoomaisuutta myytiin vuonna 1968 aikaisempaa huo-

mattava.sti enemrnan. Sekalaisten tulojen kasvuun vaikutti myoskin se, etta tuloryhmat, jotka
aika.isemmin oli merkitty liikennetuloiksi, merkittiin vuoden 1968 alusta sekalaisiksi tuloiksi.
Rautateiden taloudellista tilaa osoittavassa luvussa IX on esitetty va.!tionra.utateiden tulot ja.
menot hallinnollisen kirjanpidon mukaa.n eriteltynii. vuosien 1967 ja 1968lopussa. Lisii.ksi luvusta
selviaa valtionrautateiden omaisuuden arvo vuosien 1967 ja. 1968 lopussa. Kirja.npidon mukaan
koko paaoma-arvo oli vuoden 1967 lopussa 2 405
mrnk ja. vuoden 1968 lopussa. 2 620 mmk, joten
omaisuus Jisaantyi 8. 9 %. Ha.Jlinnollisen kirja.npidon muka.inen tilinpaii.tos osoitti kertomusvuonna. 120. a mrnk:n alijaii.maa, mika on 27 . 1 %
kokonaistuloista.. V a.staa.va osuus oli vuotta
aika.isemmin 25. e % ja vuonna 1966 24. a %·
Verrattaessa alijaamaa valtionra.utateiden koko
paaoma-arvoon saada.an ns. kannattavuusprosentiksi -4. 59 % vuonna 1968 ja -4. 44 %
vuonna 1967.
Valittomana syyna alijaaman kasvuun oli, etta
kustannusten hintatason nousu, noin 10 %, huomattava.sti suurempi kuin kuljetusmaksujen hintatason nousu, + 4. 4 %· Varsin huomattava eli
noin 4 prosentin suuruinen kokonaistuottavuuden kasvu laskettuna kaupallisen liikenteen volyymi-indeksin ja kustannusten volyymi-indeksin
subteen prosenttisena muutoksena ei riittanyt
kuin osaksi kompensoimaan kustannusten hintatason nousun.

I. YLEIN EN H ALLINTO
H a I I into as e t us.
Valtionrautateiden
hallintoasetuksen 15, 41, 43, 46, 48, 49 ja 51 §:n
1, 2, 3 momentti seka 55 §:n 1 momentti muutettiin 24 paivanii. toukokuuta 1968 annetulla asetuksella (307/68). Asetuksella muutettiin mm.
eraita vr:n virkoihin vaadittavia kelpoisuusehtoja
seka siirrettiin talouspiirin tehtavat linjahallinnosta keskushallinnon tilitoimistolle. Muutokset
tulivat voimaan I. 6. 1968 lukien.
H a I l i n n o I I i n e n j a k o. Kulkulaitosten
ja yleisten toiden ministerio paatti rautatiehallituksen esityksesta, etta rataosa Juankoski-Luikonlahti (27. 9 km) avataan yleiselle liikenteelle
1 paivii.sta marra.skuuta 1968 lukien . Hallinnollisessa ja tilastollisessa suhteessa mainittu rataosa kuuluu Kuopion liikennealueeseen sekii.
Pieksamaen rata-, kone-, liikenne- ja hankinta·
piireihin.

Vuoden 1967 organisaa.tiomuutoksissa valiaikaisiksi jaaneet la ja 7a ratapiiri lakka.utettiin
vuoden 1968 a.ika.na ja liitettiin Helsingin (I.) ja
Pieksamaen (7.) ra.tapiireihin.
T y o j a r j e s t y s. Rauta.tiehallitus teki rautatiehallinnon tyojarjestykseen va.ltionrautateiden hal!innosta a.nnetun asetuksen muuttamisesta.
24 paivanii. toukokuuta 1968 a.nnetun asetuksen
johdosta muutoksia, jotka tuliva.t voima.an 1 pii.ivasta kesii.kuuta. 1968 lukien.
T yo a i k a. Va.ltioneuvosto paatti valtiovarainministerion esittelystii 8 piiivana tammikuuta
1968, etta tyoajan lyhentii.minen va.ltionrautateiden osalta toteutetaan rautatiehallituksen 5. 1.
1968 kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriolle
tekemii.n esityksen mukaisesti. Tatii. valtionrauta-

12
teiden virkamiesten tyoaikajatjestelyjen valiaikaisratkaisua ruvettiin soveltamaan 31 paivasta
maaliskuuta 1968 lulci.en. Asetusta ty6ajasta ja
vuosilomista valtion virastoissa ja laitoksissa
muutettiin 15 paivana maaliskuuta 1968 ja samana pii.ivana valtiovarainministeri6 antoi ohjeet
asetuksen muutoksen soveltamisesta.
0 h j e s a ii. n n 6 t. Rautatiehallitus muutti
vuoden 1968 aikana ohjesaant6jii. seuraavasti:
- Terveydentila- ja palveluskelpoisuusvaatimuksista annetun ohjesaann6n (OTP) 5 §:aan lisattiin 7. kohta seka 13 §:aan 6. kohta.
- Ensiavusta ty6tapaturmien sattuessa annetun
ohjesaann6n (OEA) liitteeseen n:o 2 tehtiin
lisii.ys sekii. ohjesii.anto6n lisattiin uusi liite n :o
3.
- Ohjesaanto6n toimenpiteista rautatieonnettomuuksien sattuessa (OTRO) vahvistettiin eri nii.isia muutoksia 12 paivana kesakuuta ja 3
paivana lokakuuta. Ohjesaann6sta otettiin
my6s uusi korjattu painos.
- Asematarkkaajan ohjesaann6n 3 §:n l. kappaleeseen, 20 §:n 3. kappaleeseen ja 23 §:n l. kap-

-

-

paleeseen tehtiin rnuutokset 24 paivana heinakuuta.
Rautatiehallitus kumosi 3 paivana syyskuuta
tammikuun 1 paivana 1932 voimaan tulleen
kontrollitoimiston ohjesii.ann6n seka siiben
my6hemmin tehdyt muutokset.
Opetustoimen ohjesaann6n 71 § muutettiin 2
paivana toukokuuta seka lisattiin 18 §:aan 2.
momentti 30 paivana marraskuuta.

V a p a a I i p p u s a a n t 6. Rautatiehallitus
muutti vapaalippusaann6n 8 §:n l. b. lisamaarayksen 1 paiviista tammikuuta 1968 sekii. antoi
10 paivana tammikuuta 1968 ulkomaisia vapaalippuja ja alennustodistuksia koskevat maii.raykset kumoten samalla aikaisemmat niita koskevat
maaraykset.
T o i m i k u n n a t. Rautatiehallitus asetti
vuoden 1968 aikana seuraavat toimikunnat:
- toimikunnan tutkimaan rahtiluottojen uudelleen jarjestamista ja
- toimikunnan laatimaan ehdotuksen valtionrautateiden tiliohjesaann6ksi.

Rautatiehallituksessa v. 1968 kiisiteltyjen a.siain lukumadra
Osasto, joka on esitellyt asian
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Yhteensii

I

20
30
16
1
2
3
72

I 1968

I

I

Osnstoistunto

1967

19
28
4
2
2
1
56 11

564
211
187
475
150
334

I 1968
461
178
114
396
115
328

921 11 592

Tiedotustoi mint a
Vuonna 1968 julkaistiin Rautatieuutiset-lehtea
24 numeroa, joista kaksi oli kaksoisnumeroa. Keskimaarainen painos on ollut 35 600 kpl eli hieman
pienempi kuin v . 1967. Lehti toimii edelleenkin
ensisijaisesti henkil6kuntalehtena, mutta julkaisuty6ssa on pyritty ottamaan yha enemman huomioon my6s ulospain suuntautuvan tiedotustoiminnan tarpeet siten, etta rautateiden kehittamisesta on annettu lukijoille entistii. monipuolisempi kuva. SamaHa on kiinnitetty tavallista
enemman huomiota ajankohtaisiin liikenteen
koordinointikysymyksiin.

Esittely piiii.tni
ylijohtajalle
1967

I

I

109
60
525
57
57
90
898

Esittety
johtajalle

I 1968

I

1967

I 1968

Yhteensa

1967

I 196

7 558
8 251
7131
6 553
98
1180
2 347
2 072
879
69
5 003
4 275
4 532
353
5 003
8 218
9 510
9 064
48
7 685
3 792
4 001
49
3169
3 335
1287
106
860
871
1 306
723 125 049 126 261 J2 7 933 128 632

I

Sahk6vahamonisteena tehtava, rautateiden
johtavassa asemassa oleville henkiloille jaettava
julkaisu »L ehtikatsaus)), jota ryhdyttiin julkai emaan joulukuussa 1967, on osoittautunut tarkeii.ksi ja kaikin puolin tarpeen vaatimak i sisaieksi informaatiovalineeksi. Katsaukseen on koottu mahdollisimman tarkoin sanomalehdissa julkaistut uutiset ja 'kirjoitukset, minka lisaksi tarpeen vaatiessa on muissakin julkaisuissa olleita
kirjoitultsia otettu huomioon. Katsauksen jakelua
on jonkin verran lisatty ja oli se vuoden lopussa
180 kpl. Mm. organisaatiossa tapahtuneet muutokset antoivat tahan aibeen. Katsaus on ilmestynyt sii.ann6llisesti joka arkipaiva lauantaita lu-
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kuunottamatta ja sivuluku on vaihdellut tavallisimmin 4- 6 sivun viilillii. Joinain paivina jouduttiin ottamaan aina
10 sivun painoksia. Katsausta ilmestyi 262 numeroa ja siihen otettujen
lehtiuutisten, artikkeleiden ja refe1·aattien miiarii
oli yhteensa 4677 kpl. Viikottain ilmestyviia VRkiiskylehtea julkaistiin 52 numeroa seka lisaksi
kahdeksan ns. A-numeroita. Ensin mainitun painosmaara oli, kuten vuonna 1967, 27 500 kpl, kun
taas A-numeroiden painosmaarii vaihteli 400027 500 kpl valilla.
Lehtipalvelun toimittama, maan lehdistolle,
teollisuudelle, johtavassa asemassa olevalle virkamiehistolle jne. jaettava nelivarinen vuosikatsaus ilmestyi vuonna 1968 jarjestyksessa kahdeksannen kerran. Katsauksessa kasiteltiin rautateiden pitkan tahtaimen kehittamissuunnitelmia Hihinna VR:n viisivuotissuunnitelman pohjalta,
markkinointia ja rationalisointia seka ajankohtaisia Jiikenteen koordinointikysymyksia. Katsauksen nimena oli >>Muuttuvat rautatiet». Suomenkielisen laitoksen painosmaara oli 3500 kpl
ja ruotsinkielisen 700 kpl. Molempiin laitoksiin
sisaltyi monistepaperille painettu erillinen liite
rautateiden liikenteen ja talouden kehityksesta.
Ruotsinkieliseen 1 i i t t e e s e e n sisaltyi saksankielinen yhteenveto ja suomenkieliseen englanninkielinen.
Tiedotustoimintaa on pyritty mahdollisuuksien mukaan laajentamaan ja kehittamaan. Maan
lehdistolle on lehtipalvelusta Jahetetty kirjallisesti vuonna 1968 noin 120 uutista ja katsausta
ajankohtaisista rautatieasioista ja uudistustapahtumista. Taman lisaksi lahetettiin 52 erilaista vastinetta (lahinnii. yleison osastoihin) ja muuta vastausta. Muita selvityksia, vastauksia jne. on lahetetty satakunta. Naita on annettu mm. eri yhdistyksille, maakuntaliitoille, tutkijoille, esitelmien
pitajille ja yksityisille harrastajille. Lisaksi on
vuoden aikana annettu sanomalehdille ja muille
julkaisuille puhelimitse naiden pyytamia selvityksia ja tietoja rautateista seka suoria puhelinuutisia. Taman perusteella julkaistujen uutisten ja
kirjoitusten lukumaara on varsin hnomattava.
Lehdiston lisaksi on yhteistyo jatkunut radion
ja television kanssa. Niinpa jarjestettiin yhteistoiminnassa television kanssa pikkujoulujunatempaus lastenkotien lapsille.
Niinikaan pidettiin useita tiedotustilaisuuksia.
Eniten niita jiirjestettiin, kuten edellisinakin vuosina, Rautatien paivana eri puolilla rataverkkoa.
Kaikkiaan nousi tiedotustilaisuuksien lukumaara
pariinkymmeneen. Naista Jehtipalvelun jarjestamia oli puolet, kun taas muut tiedotustilaisuudet

olivat liikennepiirien tiedotussihteerien - useimmiten yhdessii lebtipalvelun kanssa - jiirjestamiii. Tiedotussihteerien neuvottelupaivia, joissa
keskusteltii.n ajankohtaisista tiedotusasioista ja
tiedotustoiminnan keh:ittamisesta, pidettiin vuoden 1968 aikana kaksi kertaa.
Kirjeenvaibto ja tiedotusmateriaalin vaihto
muiden maiden rautateiden kanssa seka UIC:n
kanssa on edelleen lisaantynyt. Ulkomaille lahetettiin satakunta artikkelia, katsausta, tilastollista selvitysta tai muuta vastausta tehtyihin tiedusteluibin. Ulkomailta saatiin runsaasti vastaavasti kayttokelpoista uutis- yms. materiaalia.
Sita on kiiytetty hyvaksi mm. Rautatieuutisetlebtea toimitettaessa.
Rautatiesuojelu
Rautatiehenkilolrunnan suojelukoulutusta on
kertomusvuouna jatkettu. On jiirjestetty johtaja-, alijohtaja seka 1injahal1iunon tyopaikkasuojelukursseja. Koulutustilaisuuksia on kertomusaikana jarjestetty seuraavasti:
Kurssi

Henkilo-

mailra

Vaestonsuojelun kouluttaja- v. 1968
kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suojelujohtajien peruskurssi .
25
Suojelujohtajien jatkoku:rssi . .
24
Liiakintapelvelun johtajien peru kurssi . . . . . . . . . . . . . . . .
Laakintapalvelu.n alijohtajien
peruskurssi . . . . . . . . . . . . . .
25
Pelastuspalvelun alijobtajien
peruskurssi . . . . . . . . . . . . . .
Tiedustelupalvelun alijohtajien perusku.rssi . . . . . . . . . .
Palontorjuntapalvelun alijohtajien peruskurssi . . . . . . . .
Tyopaikkasuojelun peruskurssi 231
Suojelu.valvojakurssi . . . . . . . .
Klooriensiapu- ja korjausmiehiston kurssi . . . . . . . . . . . . .

Henkilo-

mllltra

kaikltiaan

15
360
52

19
25
51
103
100
1 339
55

77

·- ---------------------

Yhteensa

305

2 196

Lisaksi jarjestettiin erilaisia neuvottelu- ja tiedotu.stilaisuuksia yhteensa 150 hengelle.
Rakenteellista suojelua pyritaan vuosittain
myonnettyjen maararabojen rajoissa parantamaan. Kertomusvuonna on Pieksamiielle valmistunut 300 hengen vaestonsuoja. Rakenteilla ovat
lisaksi Kemin, Seinajoen ja Uusi-Parkanon vaestonsuojat.
Suojeluvalineiston hankintaa on jatkettu. Tarkoitusta varten kaytettiin kertomusvuonna kaikkiaan mk 56 500: - . Lisiiksi kaytti terveydenhuoltojaosto rautatiesuojelun ensiaputarpeistoon
mk 47 000:-.
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Organisaatiomuutoksista johtuen joudutaan
suojelusuunnitelmien osalta suorittamaan laajamittainen muutostyo. Tii.mii. uusimis- ja tii.ydentii.mistyo on kii.ynnissii..

tia) suoritti kaikkiaan 57 ylemman liikenneoppikurssin ja junasuorituskurssin oppilasta. Varsinaisen ensiapukurssin lisaksi heille pidettiin 8 tuntia
Iuentoja rautatiesuojelusta. Edella mainitun lisii.ksi annettiin kaikille veturimiesoppikurssilaisille 8 tuntia kasittanyt ensiapukoulutus. Linjahallinnossa annettiin ensiapuopetusta ainoastaan
sii.hkotapaturmia silmii.lla pitaen alaan liittyvan
muun koulutuksen yhteydessa. Koulutus kasitti
2 tuntia luentoja ja kaytannon harjoittelua. Koulutustilaisuuksia pidettiin Helsingissa ja Tampereella.
Sahkoasentajatutkintojen osalta voidaan todeta,
etta
puhelina entajan
perustutkinnon
(PAKLA) suoritti 2 h enkiloa. Valtionrautateiden
radioasentajatutkintoja suoritti 2 luokan asentajatutkinnon 4, 1 luokan asentajatutkinnon 5 ja
yliasentajatutkinnon 4.
Henkilokunta sai rautateiden kustantamana
monipuolista koulutusta eri tahoilla laitoksen ulkopuolella jarjestetyilla kursseilla ja opintopaivilla.
Tampereen asemalla on jarjestetty saksankie.len perus- ja jatkokurssit 10 osanottajalle.
Kielitutkintoja suoritti rautatieopistossa englannin, saksan ja venii.jii.nkielissa yhteensa 6 henkiloa seka kirjanpitotutkintoja 5 henkiloa.
Rautatieopiston kirjeelliseen opetukseen osallistui 4 kielten ja 9 kirjanpidon opiskelijaa.
Kirjeopistoissa harjoitti 12 henkiloa rautatieopiston valvomia ja osittain kustantamia kieliopintoja.
Rautatieopistossa pidettyjen kurssien osanottajat jakaantuivat seuraavasti:

Ammattiopetus
Rautatieopistossa pidettiin kertomusvuonna
yhteensii. 17 kurssia ( 17 luokkaa) 482 oppilaalle.
Liikennepiireissii. jii.rjestettiin 9 alokaskurssit
276 oppilaalle sekii. kiskoautonrahastajakurssi 16
osanottajalle.
Konepiireissa jarjestettiin huoltomieskurssit 25
osanottajalle. Matkaneuvojat ja opetuskuljettajat suorittivat laajaa veturimiesten kii.ytii.nnollista
opetustoimintaa koko rataverkolla.
Pasilan konepajalla jii.rjestettiin vaunumieskoulutusta 23 oppilaalle.
Hyvinkaan konepajan oppilaskoulussa oli veturimiehiksi koulutettavia oppilaita keskimaarin
150.
Kauko-ohjauskoulutusta, ilmajarrukoulutusta
ja liikkuvan tyokoneen kuljettajien koulutusta
jarjestettiin liikennetarpeen edellyttii.mii.ssii. Jaajuudessa.
• Sii.hkoratojen turvallisuuskursseja jarjestettiin
Helsingin-Kirkkonummen rataosan sii.hkoistii.misesta johtuen eri osastoja edustaville talla rataosalla toimiville suurille ryhmille.
Vuoden 1968 aikana annettiin opetusta ensiavun antamisessa rautatieopiston oppikurssien
yhteydessa siten, etta sisaasiainministerion suosituksen mukaisen ensiavun peruskurssin (16 tun-

Liikenneosasto
Yl~mpi liiken~eoppikurssi

.
Tonrustokurss1 . . . . . . . . . . .
J unasuorituskurssi . . . . . . . .
Alempi liikenneoppikurssi .

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

.
.
.
.

.
.
.
.

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

kursseja

luokkla

oppUaita

miestli

1
1
1
2

1
1
1
2

33
25
24
74

33
24
24
74

5

5

156

155

3
1
i

3
1
1

109
24
25

109
24
25

5

5

158

158

nai.sta

1

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

Koneosasto
Veturinkuljettajaoppikurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaunumiesoppikurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaunumestarien tayd.kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

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

Eri osastot
Kone- ja hankintaosastojen oppikurssi . . . . . . . .
1
1
27
9
18
Rakennusmestarioppikurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
19
19
Varastonhoidon peruskurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
16
16
Laskentatoimen kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
22
22
Tyontutkimuskurssi .... . ....... . . . ..... . .. _.____
3 _______3________8_4________
8_4____________
Kaikkiaan

7

7

168

150

18

17

17

482

463

19

15
Sisaan paasytutkintoja jarjestettiin alemmalle
liikenneoppikurssille, vaunumiesoppikurssille ja
vannumestarien taydennyskurssille pyrkineille
yhteensa 222 henkiloile.
Soveltuvuustutkimustoiminta

Yleiskatsaus
Varsinainen soveltuvuustutkimustoirninta on
suuntautunut melkoisessa maarin uusiin uomiin.
Rautatielaitoksen henkilokunnan miiiiraa on pyritty upistamaao ja esim. uusia veturirniesoppilaita ja Iiikenneoppilaita ei kertomusvuonna ole
otettu lainkaan. Tama merkitsee, etta kaksi perinteisesti keskeista suurta koehenkilorybmaa on
jaanyt pois. Siita huolimatta tutkittujen henki!Oiden kokonaismaara - 725 - pysyttelee likimain viime vuosien keskimaarassa. Tama johtuu
siita, etta uusia ryhmia kertomusvuonna on tuJ.
Jut runsaasti. Tutkitut sijoittuvat kertomnsvuonna 22 eri kategoriaan. Samalla knn tutkittavat
ryhmat ovat pienentyneet, toiminta on muuttu·
nut yha selvemmin pienryhma· ja yksilotutki.muksiksi. Vaativiin tehtaviin- esim. ATK-suunnittelijoiksi, tilastotutkijoiksi, kustannuslaskijoiksi, hallintovirkarniehiksi - pyrkineiden koe·
henkiloiden suhteellioen osuus on tuntuvasti kasvanut ja tutkituille heidan tuloksistaan annettu
informaatio laajentunut. Siten soveltuvuustutkimustoiminta kaikkiaan on muuttunut vaativammaksi ja suuritoisemmaksi ja kehittynyt !ahem ·
maksi yleista opastus-, ohjaus- ja sijoitusaputoimintaa. Samaan aikaan sen rinnalle on jouduttu
kehittelemaan uusia toimintamuotoja.
Naista on tyomaaraltaan ensi sijalla tyohonottotoiminta. Rautatiehallituksen tekemalla paatoksellii. pyrittiin osa tyohonottoa keskittiimii.an
soveltuvuustutkimusjaostolle. Sen seurauksena
jaostossa kertomusvuonna on kaynyt kaikkiaan
254 tyonhakijaa. J okaiselle naista on suoritettu
tyobonottohaastattelu ja alustava soveltuvuusarviointi, joista kertyneet tiedot on merkitty erityiseen tyonbakemuskorttiin. Sita mukaa kuin
jaostolle on ilmoitettu rautatiehallituksen piirissa
vapautuneita tyopaikkoja, soveltuvuuskokeisiin
on kortiston mukaan kutsuttu ao. alasta kiinnostnneita, tehtii.vaan muodollisesti patevia ja alustavasti kehittyrniskelpoisiksi arvioituja hakijoita.
Sita paitsi huomattavalle osalle bakijoita on enna·
koivasti tehty sen alan soveltuvuuskokeet, mille
he lahinna ovat olleet pyrkimassa. Soveltuvuustutkimusjaosto on omin aktiivisin toimenpitein
jatkuvasti pyrkinyt edistamaan kaikkein koulu-

tus- ja kehittymiskelpoisimpien sijoittumista valtionrautateille. Kaikkiaan tamii. on kertomusvuonna onnistunut 14 hakijan osalta. Laitoksen
ulkopuolelle on hakijoista sijoittunut tyohon 4.
Joistakin hakijoista on heidan pyynnostaan annettu soveltuvuuskokeiden tuloksiin perustuvia
lausuntoja esim. heidan apuraha-anomuksiaan
taydentamaan.
Perustutkimustoiminta on jaanyt kertomusvuonna suppeammaksi kuin monina aikaisempina
vuosina. Kuitenkin on jatkettu laajan menetelmateknisen selvityksen suorittamista, pantu alulle konepajakouluihio pyrkineiden pohjakoulutustietojen analyysi seka hankittu ja analysoitu Hyvinkaan konepajakoulun veturimiesoppilaiden ja
talousosaston tietokonetoimiston reikakorttilavistajien tyomeoestysta kasittelevat suoritusarvioinnit seka aualysoitu naiden ja ao. henkili:iiden testituloksien yhtapitii.vyys. J atkuvana toimintana
on selvitelty tutkittujen henkiloiden tietopuolista
koulu- ja kurssimenestysta rautatieopistossa ja
konepajakouluissa. Edelleen on henkilostosuunnittelua valrnistelevan tyoryhman kayttoon selvitetty rata- ja hankintaosastoilla kiiyttoon otetun
suoritusarviointijarjestelman teknisia ominaisuuksia seka valmisteltu Jaajakayttoiseksi tarkoitettua vastaavanlaista arviointimenetelmaa.

Soveltuvuustutkimukset ja tyohOnotto
Toisaalta soveltuvuuskokein tutkittujeo, toisaalta tyonhakijoina kortistoitujen henkiloiden
ryhmittyminen on v. 1968 osalta seuraava:
I.

Soveltuvuuskokein tutkitut
Iiallinto-osasto:
Kielenkaantaj ia . .. .. . ...... .
Sihteeriehdokkaita .......... .
Tyontutkimuskurssilaisia
Talousosasto:
ATK-henkilostoa . . . . . . . . . . . .
Tilastotutkijoita ym. spesialisteja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rataosasto:
Kartanpiirtajia
Koneosasto:
Iiuoltomiehia ......... .. ... .
Konepajojen ammattioppilaita
Iiankintaosasto:
Ekonomeja ja merkonomeja

8
2
81

91

164
16

180

9

9

56
283

339

2

2
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Liikenneosasto:
Hallintovirkamiesharjoittelijaehdokkaita .............. .
Markkinointispesialisteja .... .
Liikenneoppilai ta . . . . . . . . . . . .
Pasilan konepaja:
sihteeri, toimistoapulaista ..... . .............. .
Ylilaakarin lahettamia kliinisia
tapauksia ............... .
Erilaisia yksittaistapauksia .. .
Ulkopuolisia (valtiovarainministerion jarjestelyosaston tyontutkimuskurssilaisia) . . . . . . .

38
2
41

Kn~p_:n

5

5

13
6

13

39

39

6

---------====----Yhteensa
725

II . Tyonhakijat
Koulutus

Kansakoulu jajtai osa keskikoulusta
Kan ale + kauppa- tai ammattikoulu
Oppikoulua 5-7 luokkaa .... . ... . .
Kauppaopisto . .................. .
Teknillinen koulu, -opisto, -korkeakoulu ........................ .
Ylioppilastutkinto, korkeakouluopintoja ......................... . .
Korkeakoulun loppututkinto ...... .
Yhteensa

'fnpauksia

27
17
55
21
18

74
42
254

Sosiaalitoiminta
Valtionrautateiden sosiaalitoimikunta on jatkunut kertomusvuonna lakisaateisen lisaksi myos
vapaaehtoisena toimintana. Sosiaalijaosto on osaltaan valvonut ja ohjannut etupaassii vapaaehtoisen sosiaalitoiminnan, minka piirissii. on kiinnitetty huomiota myos rautatiehenkilokunnan ja sen
perheenjasenten viihtyvyyteen ja vapaa-ajan harrastusten lisaamiseen.
Rautatiehenkilokunnalla on ollut mahdollisuus
kayttaii. hyvakseen virkapukujen yhteishankintoja.
Virkapukujen ja kesiivirkatakkien toimituksen
hoiti Valtion Pukutehdas seka kesii.- ja turkisvirkalakkien ORVI-Tuote. Pukimien tilaaminen on
sopimuksella jii.rjestetty kautta vuoden tapahtuvaksi. Kertomusvuonna valmistettiin virkapukuja ja virkalakkeja yhteensii. 2 766 kappaletta.
Lyhytaikaisissa majoituksissa oppikurssilaisille
ja tyokomennusryhmille on majoituskalustona
kii.ytetty erityisesti majoitustarkoitukseen rakennettuja Bt-sarjan vaw1uja. Talvisaikana vaunuista on ollut puutetta, mutta vanhojen makuuvaunujen avulla tarve on saatu tyydyttavasti
hoidetuksi. Pitkii.aikaisia majoituksia varten on
kertomusvuonna hankittu lisaa muutamia viipa-

leasuntoloita, joilla vii.hitellen korvataan entiset
levyrakenteis t asumukset.
Tyopaikkaruokaloista Pasilan autovarikon ruokala lopetti toimintansa tarkoituksenmukaisuussyista. Tarpeellisia korjauksia ruokaloissa on suoritettu samoin ruoan laadun tarkkailua.
Valtionrautateiden asuntokanta on kertomusvumma edelleen vahentynyt. Asuntojen lukumaara oli vuoden lopussa 6 067, joista vuokra-asuntoja oli 6 009 kappaletta ja virka-asuntoja 58 kappaletta. Asuntojen vaheneminen johtui siita, etta
vanboja korjauskelvottomia taloja on myyty ja
purettu. Asuintalojen talouden ja hoidon valvonta
siirtyivat talousosastolta kertomusvuoden alusta
lukien hallinto-osastolle. Jatehuolto on useilla
paikkak=illa jarjestetty uudelleen ja vanhanaikaisista ja epahygieenisista sailioista on siirrytty ajanmukaisiin jateastioihin. Asuintalojen
kannattavuuden seuraaminen laaditun tilaston
pohjalta osoitti kannattavuuden parantuneen.
Kertomusvuonna aloitettiin myos asuintalojen
tavoitebudjetin laatiminen, minka pohjalta on
entista parempi mahdollisuus vertailla eri paikkak=illa rakennuksien hoito- yms. kustannuksia
ja aikaansaada kustannussaastoja.
Rautatielaisten omatoiminen asuntotuotanto
kerros- ja rivitalolinjalla on jatkunut kertomusvuonna vireii.nii., vaikka ensisijaisten lainojen
saannin vaikeutuminen on rajoittanut uusien
hankkeitten vireille saantia. Kahdeksasta anojasta sai kuusi talohanketta asuntolainan. Kireista luottomarkkinoista huolimatta kaikki saivat tyonsii. kayntiin maaraaikaan mennessa. Rakennuskustannukset on saatu pysymaan kohtuullisina. Asuntolainoituksen turvin rakennettuja
yrityksiii. valrnistui kertomusvuonna kolme, nimittain Kouvolaan kaksi ja Jarvenpaahan yksi.
Valmistuneiden talojen kokonaistilavuus on
20 010 m 3 ja niissa on kaikkiaan 66 asuntoa. Rautatieliiisten omatoimiselle asuntotuotannolle ovat
antaneet erikoisesti viriketta VR:n rakennusten
saneeraukset ja organisaatiomuutokset, minkii
johdosta henkilokuntaa on jouduttu siirtamiiiin
toisille paikkakunnille. Asunto-osuusk=at alkavat nyt osoittautua kysytyiksi tarvittavan pienan oman rahoituksen vuoksi.
Henkilokunnan omakotirakennustoiminnan tukeminen on ollut liihinnii. rakennustyyppien valintaan, piirustuksiin ja tyoselityksiin liittyvaa
neuvontatyotii.. Omakotitalojen tyyppipiirustuksia jaettiin seuraavasti: piiapiirustuksia 82 kpl ja
tyopiirustuksia 303 kpl: kesamokkien osalta vastaavasti 105 kpl ja 47 kpl. Piirustuslehdiksi muutettuna niita annettiin yhteensa 1 309 kpl. Oma-
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kotialueilla tonttien lunaatuksia kertomusvuonna
tapa.htui Riihi.maella yksi ja tontinvuokrasopimuksia tehtiin Kouvolaasa yksi ja. Torniossa yksi .
Sosiaalitiloissa on suoritettu muutos- ja korjaustoita seka keskitetty eri osastojen henkilokuntaryhmia samoihin jo valmiina oleviin huonetiloihin. Tehdasvalmisteisia siirrettavia viipalerakennuksia on kertomusvuonna hankittu yksi. Tamii.
sijoitettiin Ylivieskaan koneosaston henkilokun·
nalle veturitallin yhteyteen. Kertomusvuonna
kii.ytettiin uudisrakennusmaararahoja noin
1 550 000 markkaa. Suurimmista rakennuskohteista mainittakoon Imatran tavara-asema, Seinii.joen henkiloasema, Ylivieskan henkilo- ja tavaraaseman uudistustyot sekii. Oulun vaunukorjaamo.
Tyo-, sosiaali- ja asuntorakennusten rakentamiseen ja perusparannuksiin kaytettiin kertomusvuonna kunnossapito- ja vuosikorjausmii.arii.rahoja noin 4 000 000 markkaa.
. Asunto- ja tyopaikkahygieniaan on kiinnitetty
huomiota erilaisten tarkastusten yhteyksissii., joita suoritettiin lahes 400 liikennepaikalla. Tarkaatuksissa kiinnitettUn erityise ti huomiota talousja juomaveden puhtauteen.

Tapaturmatilanne on jonkin verran parantunut,
joskin ero edelliseen vuoteen nahden on pieni. Tapaturmatiheys on pienentynyt I. 1 % koko henkilokunnan osalta, mutta virkasuhteessa olevien
kohdalta pienentyminen on 6. o %. Tyosuhteessa
olevan henkilokunnan osalta on sensijaan todettavissa 2. 2 % Jisays edelliseen vuoteen verrattuna.
Merkittavin lisays on tapahtunut rataosaston (ja
rautatierakennusten) toissa, jossa. tapaturmatiheys on noussut noin 18 %· Rataosaston henkilokuntaa on myos tapaturmakuolema raaittanut entistii. ankarammin.
Liikennepiirien tilastoissa on neljii. kuolemaan
paattynytta vaihtopalveluksessa sattunutta tapausta. Kuolemaan pii.attyneiden tapaturmien luku nousi jalleen lukuun 13, josta kaksi on sattunut tyomatkalla. Resiinan yliajoja ei ole sattunut
viime vuonna yhtaan, mutta muuten junan ruhjoroana kuoli ratatoissa viisi ja vaihtotoissa nelja
rautatielaista. Kaksi tyontekijaa kuoli tyopaikoillaan jii.atyii.an kuorma·auton alle.
Alia olevaan tilaatoon on koottu ne tyotapaturroat, jotka ovat aiheuttaneet vii.hintiian neljan pii.ivii.n tyokyvyttomyyden:
1967

1968

+ lisliys

tapaturmaJuku
I

I

tibeys

93
62
142

Ratapiirit .. ... ...... . ... . ... . ..
Rautatierakennukset . . ........ . .
Konepiirit .................. . ..
Konepajat ............ . ...... ..
Liikennepiirit ...... . ...........
Hankintapiirit ja tuotantol. ......
Keskushallinto . . . ..............

128
128
60
137
83
60

•

•

0

••

0

.

0

••

0

•••••

-

-

1.06

6.0
+ 2.2

1966

tapaturma·
·
Juku
tiheys

I

. , 00

Kaikkiaan ............... . ..... 12 979
virkasuhteessa ......... . .... . . 1 234
tyosuhteessa
1 745
•

kuol.
- vllbenn. Juku
o/u

0

I kuol.
Juku

tapaturmaJuku

/00

13
5
8

3162
1368
1 794

94
66
139

7
2

-

802
169
508
518
1105
49

-

11

108
115
73
140
89
84
-

10
4
6

J

kuol.
Juku

tiheys

I ., ..

3 467
1384
2 083

103
70
150

5 11037
228
3
616
1 I 480
1 1137

122
139
75
122
92
101

8
3
5

I

810
218
405
502
990
33
21

-

I

+18.5
+11.3
- 17.8
- 2.1
- 6.8
- 28.0
-

Opetusta tyoturvallisuusasioissa on annettu entiseen tapaan aseroa. ja junaroieskursseilla. Tahan
opetukseen liittyi luento tyoturvallisuusmii.arayksista ja -ohjeista seka lisaksi elokuvaesityksia.
Rautatieopistossa jii.rjestetyilla rakennusroestareiden kursseilla ja vaunumieskur seilla on royos
luennoitu tyoturvallisuusasioista kuin myos erii.iden jarjestojen opintopii.ivillii..
Tyopaikoille on lii.hetetty sekii VR:n etta Tapaturmantorjunta ry:n painattamia varoituskuvia,
turvallisuusohjeita ja -vihkosia. Julkaisua VAROKEINO on tilattu piirien toimistoihin, varikoille,
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-

-

4

I

-

I- I
-

6~

-

5
-

-

3

-

-

-

konepajoille ja tyoturva.llisuustoimikunnille seka
TALJA TIEDOTTAA-1eht.e a VR:n a.utovarikoille ja autonkuljettajien oleskelutiloihin. Valistusja tiedotustoiminnassa on .edelleen kaytetty myos
VR:n kiiskylehden takasivua.
Vuoden 1969 UIC:n kansainvii.listii. tyoturvallisuuskaropanjaa varten painatettiin viiden taulun sarja turvallisuuskortteja. Sahkoistetyn radan
erilaisia vaaroja esittelevat julkaisut TURVALLISUUSOHJEET RAUTATEIDEN SAHKOISTYSTOISSA ja V AARALLISTA LEIKKIA..Iehtinen koululaisia varten saatiin tyon alle.
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Radalla suoritettavia toita ja vaaroja esitteleva
opetuselokuva VAROKAA JUNAA valmistui
vuoden lopulla. Lisaksi on hankittu eraitii sahkokayttoa esittavia tyoturvallisuuselokuvia Lansi·
Saksasta, Ranskasta seka Italiasta. Rautateilla sattuneista tyotapaturmista laadittava kansainvalinen tilasto on uusittu ja se tulee olemaan
paremmin vertailukelpoinen eri maiden kesken
kuin entinen laaja tilasto.
Rautatien pi:iiva jarjestettiin kertomusvuonna
26. 5. 1968 Pieksamaella. Sen yhteydessa esiteltiin uudistuvaa rautatielaitosta ja sen merkitysta.
Rautatien paivan ohjelmaan sisaltyi erilaisia tilaisuuksia ja esittelyja, jotka oli tarkoitettu seka
suurelle yleisol!e etta rautatievaelle, mutta talla
kerralla erikoisesti myos nuorisolle.
Elakkeelle siirtyneille vahintaan 30 vuotta nuhteettomasti palvelleille rautatielaisille aloitettiin
jalleen kiitoskirjojen jako viimeksi niita oli
jaettu vuonna 1961. Kaikkiaan 2 798 kiitoskirjaa
jaettiin eri puolilla rataverkkoa jarjestetyissa 20
jakotilaisuudessa, myos tyosuhteessa olevat saivat nyt ensi kertaa taman tunnustuksen.
Vapaa-ajan oikeaan ki:iyttamiseen on edelleen
kiinnitetty huomiota ja tuotu esille myos niita
mahdollisuuksia, joita rautatiehallituksen tukemien toimintojen valityksella on tarjolla. Harrastusmuotoja on tehty tunnetuksi mm. Rautatien
paivana Pieksamaella jarjestetyn yleisojuhlan ja
harrastustoiminnan nayttelyn puitteissa seka
Kouvolan paivan yhteydessa 29- 31. 8. paikallisesti jarjestetyssa nayttelyssa.
Opinto- ja virkistyspaivat jarjestettiin 11. k erran Vuokatin retkeilykeskuksessa 11- 15. 3. 1968
osanottajamaaran ollessa noin 80 henkea. Henkisten ja taiteellisten harrastusten kansainvalinen
kosketus on jatkunut entiseen tapaan. Valokuvausharrastuksen leviaminen on erityisesti aiheellista mainita. FISAIC:n valokuvauskilpailussa
Belgi ssa saavuttivat rautatielaisemme kultaa,
hopelta, pronssia ja kunniakirjoja.
Kertomusvuonna myonnettiin yhteensa 128
rautatielaiselle lomanviettoavustuksia, joiden maarat vaihtelivat perheen suuruudesta riippuen 6
markasta 17 markkaan vuorokaudelta, kaikkiaan
13 288.04 markkaa. Lomanviettoavustusten anojia oli 212 ja anottu maara 25 410.04 markkaa.
Vuokatin ja Pyhatunturin retkeilykeskukset
ovat kertomusvuonna olleet vilkkaassa kaytossa.
Kayttovuorokausia kertyi Vuokatin retkeilykeskuksessa 13 161, Hiekkaniemen lomakylassa
5 289 ja Pyhatunturilla 5 820. Rautatielaisten
lomakodeissa Kanervalassa, Rantalinnassa, Pyysalossa, Paularinteessa, SolgA.rdenissa ja Lepokal-

liolla kertyi vuoden aikana majoitusvuorokausia
yhteensa 16 480. Pohjoismaisessa lomakylassa
Riva del Solessa, Italiassa, vietti lomastaan viikon
tai kaksi 46 rautatielaista ja 49 heidan perheenjasentaan eli yhteensa 95 henkiloa.
Kertomusvuoden liikuntatoiminta on edelleen
ollut kaksijakoista: kuntoliikuntaa ja kilpaurheilua. Fyysisen kunnon mittaus on entisestaan laajenttmut. Uusia testaajia koulutettiin 50 henkiloa
ja heita on nyt kaikkiaan 119. Testaajat suorittivat vuoden aikana 5 121 fyysisen kunnon mittausta, joissa en ikertalaisia oli 1 468 ja uudelleen
mittauksia 3 653.
Harrastuskilpailuun •>puolituntia paivassa liikuntaa>> osallistui vuoden aikana 2 630 rautatielaista ja suorituskertoja kertyi yhteensa 70 810.
Kilpaurheilussa henkilokohtaisia mestaruuskilpailuja oli 13, osanottajia 747 ja joukkuemestaruuskilpailuja 5, joukkueita 43. Piiri- ja aluekilpailuja oli 2 322 ja osanottajia 17 768. Liikuntakursseja ja -Jeireja oli kertomusvuonna 20 ja niissa osanottajia 522. Kansainvalisessa urheilutoiminnassa rautatielaiset ovat olleet edelleen tiiviisti mukana osallistumalla mm. USIC:n mestaruuskilpailuihin kuudessa eri lajissa saavuttaen
hopeaa ja pronssia.
T y o n t u t k i m u s- j a
rationalisointitoiminta

1. Piirihallinto
Jarjestelytoimisto on yhteistyossa eri osastojen
kanssa suorittanut rationaJisointi- ja tyontutkimuksia paaasiallisesti piirihallirmossa.

Liikenteenhoito
Ratapihapaivystyksen tyovoimatarpeen maarittelyii seka tyonsuunnittelua ja kustannuslaskentaa varten on suoritettu tutkimuksia ja niiden
perusteella suunniteltu paikallist,en vaihtotyonormien laadinta- ja kayttojarjestelma.
Liikennepaikoilla on suoritettu tutkimuksia,
joilla on pyritty selvittamaan lipunmyynnin ajanmenekki ja siihen vaikuttavat tekijat . Tarkoituksena on laskea kertoimet, joilla lipunmyyntityo
saadaan yhteismitalliseksi ja joita voidaan kayttaa lipunmyyntityon kustannusten jakamiseen eri
lippulajeille.
Kertomuskautena on myos suoritettu tutkimuksia autoliikenteesta kerattavien tilasto- ja
suoritetietojen raportoinnin yksinkertaistamiseksi
ja yhtenaistamiseksi.
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Helsingin a.semalla. on a.Joitettu asema.hallien
siivoustyon koneellista.mismahdoJJisuuksien ja siivousmenetelmien tutkimukset. Tyo liittyy valtionhallinnossa kaynnistettyihin siivoustyon normittamistutkimuksiin.
Erillisia tutkimuksia on suoritettu mm. puhelinkeskusten automatisointitarpeesta ja sen kannattavuudesta. Lappeenranna.n,
Vainikka.lan,
Imatra.n, Pa.rikkalan, Varkauden, Joensuun, Kontiomii.en, Parkanon, Peipohjan ja Haapamii.en asemilla seka huonetilojen kaytosta. Edellisten lisaksi on liikennepiireissa paikallisin voimin suoritettu mm. tyovoiman tarvetta ja kayttoa koskevia tutkimuksia.

V etovoiman kiilytto ja liiklcuvan kaluston huolto
Ta.mpereen varikolla on koko vuoden ajan suoritettu laaja.hkoja. tutkimuksia moottorivetureiden korjauksiin ja. huoltoon kuuluvien toiden ja.
toimintojen uudelleenjii.rjestelyksi. Tutkimustuloksia on ositta.in jo sovellettu kaytantoon.
Kouvolan ja Joensuun vii.lilla on suoritettu junien kulkuaikojen laskemiseen tietokoneilla tarvittavia. koea.joja.
Riihimii.en ja Pieksii.mii.en varikoilla on aloitettu tutkimukset ta.lli- ja huoltobenkilostOn tarpeen
maari ttii.miseksi.
Helsingissa ja. Seinajoella. on tutkittu vaununtarkastajata.rvetta.
Edellisten lisaksi on konepiirien omin tyontutkijavoimin suoritettu tyovoiman mitoitustutkimuksia buolto- ja siivoustoissii..

Rata ja rakennukaet
Merkittavan osan toimintaa on muodostanut
osallistuminen va.Itionhallinnossa kaynnissa olevaan maarakennusalan standardisoimistyohon .
Tabii.n liittyen on suoritettu kaivuluokitustutkimuksia, rata.tyokoneiden ajankayton mittauksia.
sekii. raiteennosto- ja tukemiskoneiden tyonlaadun
tarkkailua.
Kallionlouhintatutkimuksia ja loubintatoiden
opastusta. on suoritettu rautatierakennustyomailla.
Kiskonvaihtotyosta on valmistettu filmi koulutus- ja opetustarkoituksia varten.
Kuten aikaisempinakin vuosina on suunniteltu
radan ja radanvarsivesaikkojen rikkaruobomyrkytys sekii. valvottu sen toimeenpano.

Hankinta ja varastointi
Kuopion uuden vara.storakennuksen suunnittelu - ja ohjelmointityotii. on jatkettu.
Kuopion ja Pieksamaen vara.stoissa on tehty
tyontutkimuksia urakkahinnoittelua varten.
Pieksamaella on aloitettu konepajan ja varaston kuljetus- ja tyokoneiden kayton tutkiminen
seka mitoitettu varikolla va.rastotoita ja. niihin
tarvittavaa tyovoimaa.
Tampereen varikon varastolla on suoritettu varastointi- ja henkilokunnantarvetutkimuksia.
Mikkelin kyllastyslaitoksella on suoritettu tutkimuksia mii.nty-ja koivuratapolkkyjen pora.uksesta ja aluslevyjen kiinnityksesta talvi- ja kesaolosuhteissa..
Polttoaine- ja. puutavara.varaston seka konetoimiston kanssa on suunniteltu vetureille annettavien nestemaisten polttoaineiden annon kirjaamista. sarja.kohtaisena..
Yhteistyossa konetoimiston ka.nssa on aloitettu
vaihto-osien kirjaamisen uudistustyo.

2. Paakonepajat

Tyontutkimusten piiakobteina ovat olleet vaunujen rakennus- ja korjaustoiden seka vetoka.luston lwrjaustoiden rationalisointi menetelmiii. ja
apuvalineitii. parantamalla. Tabii.n toimintaan on
myo liittynyt urakka-aikojen mii.arittaminen.
Tyontutkimukset on konepajoissa tebty paii.asiassa paikallisten tyontutkimuselinten toimesta.
Seuraava.ssa esitetaiin suoritettua. tyontutkimus- ja rationalisointitoimintaa paakonepajoittain.
Pasilan konepaja: Aluskehysosa.stolla on tehty
menetelmatutkimus tyopaikkojen ja tyonkulun
uudelleenjii.rjestamiseksi. Vastaava tutkimus on
aloitettu myos ilmajarruosastolla.
Suojakaa.suhitsausta on tutkittu ja kehitetty vaunujen valmistustoissa. Uuden levyleikkurin seka uuden polttokoneen ura.kointiperusteet
on tutkittu ja otettu kayttoon seka aloitettu tutkimukset kuuma- ja kylmasabojen seka ka.tkaisulavistyskoneen ja viisteityskoneen sta.ndardiaikojen mii.ii.rittamiseksi.
Tavaravaunujen valmistuksessa on tutkittu ja
urakoitu Ggi-vaunun valmistuslinja.n tyot ja Hlvaunun kokoonpanotyi:it seka useiden muiden tavaravaunujen valmistuksen erillisia tyovaiheita.
ja. osien valmistusta.
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Matkustajavaunujen valmistuksessa on tutkittu ja urakoitu putkityot sekii useita muita toitii,
mm. korjausnosto, uudelleenverhous jne.
Hyvinkiiiin konepaja: Kertomusvuonna on suoritettu aika- ja menetelmatutkimuksia paaasiassa
dieselvetureiden huoltokorjauksiin ja korjauksiin
kuuluvista toista ja tyomenetelmistii. Li aksi on
eri tutkimuksilla selvitetty takomon yleiskustannusprosenttia, korjattavien vetw·inosien pesua, siivousta, roskien kuljetusta, kopiointikustannuksia,
kaasukeskuksen jarjestiimistii, tilankaytti:ia jne.
Turun kon epaja: Moottorivaunun Dm 7 kokoonpanotyon analysointi VRD-standardiarvojarjestelmallli. on suoritettu loppuun seka annettu
tyontekijoille opastusta VRD-analyysien mu.kaisten tyomenetelmien kaytti:ionottamiseksi kokoonpanolinjalla.
Ai.ka- ja menetelmatutkimuksia, joiden perusteella on maaritelty urakat, on suoritettu erilaisten toiden osalta moottori-, teli-, sahko-, levy-,
puutyo-, maali- ja pw·kamo-pesulaosastoill.a.
Kertomusvuonna konepajan tarkastustoiminta
on jarjestetty uudelleen.
Kuopion konepaja: Konepajan Jaaj ennus on
kertomusvuonna aiheuttanut runsaasti erilaista
jarjestely- ja suunnittelutyota tyopaikkojen ja
osastojen uudelleenm·ganisoimiseksi.
Tutkimus hitsaustoiden suorittamisesta CO 2Jaitteella saati.in loppuun ja uudet urakka-ajat,
yhteensa 30 kpl, otettiin kiiyttoon seka suoritettiin ajankayttotutkimus kiertaviin hitsaajan tyosta. Kattiloiden tiiys- ja sisakorja.ukseen kuuluvat
tyot seka laakerimetallin valamisen tutkimus on
saatu laskentavaiheeseen.
Pieksamiien konepaja: Vanhan konepajan toiminta on Jopetettu. Tyovalineet ja tyontekijat on
sijoitettu uuteen kon pajarakennukseen sekii laadittu toiden kulku uusien olosuhteiden mukaiseksi.
Vaunuj en nostosta se.kii jarru- ja vetolaitteiden
irroitustoista on suoritettu menetelmatutkimuksia sekii tutkittu ja suunniteltu 250 Hdk-vatmun
muuttamista Hh-vaunuiksi ja selvitetty tahan
tyohon liittyviit tyopaikkajarjestelyt ja tyovoimatarve.
Lisiiksi on suoritettu lukuisia eri toiden ja tyovaiheiden tutkimuksia, joiden p erusteella on miiaritelty n. 200 w-akka-aikaa.
Oulun konepaja: Tyontutkimukset ovat piiiiasiassa kohdisttmeet urakoiden maiirittelyyn tavaravaunujen korjaus- ja kunnostustoissii.
Lisaksi on suoritettu tyopaikkojen ja toidenkulun uudelleenjiirjestelyja sekii tutkittu Gb-, Om-,
Orne- ja Omk-vaunujen eriiiden varaosien valmis-

tusmenetelmiii sekii vaunujen maalaukseen ja
puhdistami en tarkoituksenmukaisia menetelmiii.
Vaasan konepaja: Kertomusvuonna on suoritettu tyopaik.kojen ja toidenkulun uudelleenjarj stelyjii, joihin on usein liittynyt tyokoneiden ja
-menetelmien kehittiiminen sekii kuljetusten jiirjestely. Aika- ja menetelmatutkimuksia on suoritettu mm. hiikkilavojen osien valmistuksesta,
moottorivaunujen taitto-ovien kokoonpanosta ja
niiden osien valmistuksesta. Lisaksi on konepajan
sisiiistii varastotoimintaa keskitetty ja tehostettu.

3. Keskushallinto
Jiirjestelytoimiston toiminta on piirihallinnossa
suoritettujen tyontutkimusten ohella kohdistunut
eriJai ten rationalisointialaan liittyvien lausuntojen ja selvitysten laadintaan, organisointikysymy.ksiin, toimistotilojen jarjestelyihin, standardisointiin, lomakerationalisointiin, a!otteiden kiisittelyyn, toimikuutatyi:iskentelyyn sekii rationalisointialan koulutukseen.
Kertomusvuonna on va!mistettu uudet standardit maalivareille, vanhentuneiden teriistunnusten korvaamiseksi ja yleisten rakenneteriisten laatuvaatimuksiksi seka laadittu voiteluainemerkkien luettelo ja peruuttamisehdotus 83 vanhentuneelle standardille. Kilpia ja julisteita sekii matkustajavauuujen osoitekilpiii ja niiden kiinnityksiii koekevien standardien uusimistyot on a loitettu. Lisaksi on osallistuttu SFS:n tilastollisen niiytteidenoton standardisointia valmistelevan tyoryhman toimintaan, SFS- ja TES-standardiehdotusten arvosteluun, teraskomitean tyoskentelyyn sekii UIC:n puitteissa suoritettavaan standardisoimistoimintaan. Sekii keskus- etta piirihallinnossa
on tarkastettu standardikokoelmia ja viilitetty
VR:n omia ja ulkopuolisia standardeja.
Uusia alotteita saapui 99 kpl. kertomusvuoden
aikana saatiin Joppuunkiisittellyiksi 109 alotetta,
joista 31 palkittiin.
Lomakkeita ja muita painotuotteita on tarkastettu 1 397 kpl. Niistii korjattiin 209 kpl, uusittiin
263 kpl ja poistettiin kiiytostii 41 kpl. U usia lomakkeita suunniteltiin 113 kpl ja vedoksia tarkistettiin 400 kpl.
Kertomusvuonna on jarjestelytoimiston henki!Okuutaa osallistunut puheenjohtajana, sihteerina
tai jiisenena useisiin toimikuntiin, joista mainittakoon valtionhallinnon maarakennusalan tyo- ja
kustannusstandardien laadintaa valmisteleva toi-
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mikunta ja tyoryhma, valtion talonmiesten tyomaaratoimih.-unta, junaturvallisuussaannon uusimistoimikunta, VR:n johtotason henkilostosuunnitelmaa valmisteleva tyoryhma, liikenneosaston
patevyystutkintojen uusimistoimikunta, valt.i onhallinnon elaketietojen rekisterointia uunnitteleva toimikunta ja Helsingin satamakomitea.

Tyontutkijoiden kouluttamiseksi jarjestettiin
alkuvuodesta tyontutkimuksen peruskurssi konepajojen ja konepiirien tarvetta varten ja loppuvuodesta liikennepiirien tarvetta varten seka aloitettiin toinen kurssi konepajojen tarvetta varten.
Myos muuhun rationalisointialaa koskevaan koulutustoimintaan on osallistuttu.

II. TALOUDENHOITO JA TARIFFIPOLITIIKKA
Tariffien rakenne ja taso
Valtionrautateiden tariffisaantoon tehtiiu 24.
10. I967 annetulla asetuksella n:o 450/67 muutoksia, joiden vaikutuksesta henkiloliikenteen tarifiit
nousivat vuoden I968 alusta lukien menolippu·
tariffin mukaan laskettavien lippnj en osalta
keskimaarin 7 prosentilla ja kuukausilipputariffin mukaan laskettavien lippujen osalta 8. 5
prosentilla. Keskimaarainen korotus kaikkien lippujen osalta oli 6. s % - Matkatavaran lrulj etus maksuja korotettiin 5 prosentilla.
Samalla asetuksella tehtiin myos tavaraliikenteen tariffeihin huomattavia muutoksia, joiden
vaikutuksesta ne nousivat keskimaarin 6.1 prosentilla. Kappaletavaraluokan A ja vaunu.k uormaluokkien 9-10, HI ja H2 osalta korotus oli
11 %, vaunukuormaluokkien 5-8 osalta 5 %,
kun sen sijaan vajaapainoluokan 11 maksut alenivat 9 prosentilla. Kiitotavaran rahdit jaivat ennalleen. Valimatka-asteikkoa muutettiin siten,etta 485- 760 km:n valille lisattiin yksi valimatkavyohyke, jolloin etii.isyysalennus pieneni mainituilla matkoilla asteittain ja korotti rahteja yli
760 km:n matkoilla 5 prosentilla. Vajaapainorahdituksen rajapainot I3 000 kiloa 2- akselises a
vaunussa ja 26 000 kiloa 4-akselisessa vaunussa
korotettiin 15 000 ja 30 000 kiloksi. Ylimaaraisen
junan ja eri vaunussa tapahtuvien kuljetusten
painorajat korotettiin vastaavasti ylimaaraisen
junan osalta vahintaan 7 500 kiloksi kaytettya akselia kohden ja eri vaunussa 15 000 ja 30 000 kiloksi vaunulajista riippuen. Edelleen otettiin kaytantoon uusi 20 tonnin painoluokka, jonka rahdit
ovat 5% alemmat kuin 15 tonnin painoluokassa.
Rautatiehallitus sai oikeuden vahvistaa puutavarakuljetuksille erikoiset tilavuuteen perustuvat
maksuasteikot, jotka eivat kuitenkaan saa ylittaa
todelliseen painoon perustuvia normaalirahteja.
Asetuksen muutoksen takia teki rautatiehallitus
sen maarattii.viin maksuihin l. l. I968 lukien erinaisia muutoksia.

Henki!Oliikenteen osalta pienennettiin myyntimiehille myytavien kuukausilippujen alennus 25
prosentista 20 prosentiksi. Matkatavaran vahin
maksu l. o o mk korot.ettiin 2. o o markaksi ja lastenvaunujen ja suksien vahin maksu l.oo markaksi.
Tavaraliikenteen osalta muutettiin kappa1etavaraluokkien Al ja A2 maksuperusteita siten,etta
AI luokan maksut nousivat 5 prosentilla ja A2
luokka jai ennalleen. Jatkokuljetuslisa ja korvaus
kotiinkuljetuksesta korotettiin 0. s pennista tariffipainon kiloa kohden I penniksi ja entiset rajamaksut vahintaan l.oo mk ja enintaan I5.oo mk
koro tettiin I,50 ja 21,00 markaksi. Taman johdosta nousivat myos rabtikappaletavaran vahimmat maksut 3,00 mk ja 4,00 mk, silloin kun kuljetukseen liittyy joko jatko- tai kotiin- taikka seka
nouto- etta kotiinkuljetus, 3,50 ja 5,00 markaksi.
Kiitotavaran osalta korotettiin vastaavat entiset
vahimmat maksut, 4,50 ja 5,50 mk, 5,00 ja 6,50
markaksi.
Varsinaisten vaunukuormien osalta poistettiin
kaytannosta entinen vahintaan 10 vaununakselin
ryhmalle myonnetty vaunuryhmaalennus. Vahintaan 50 vaununakselia kasittavalle ryhmalle tai
vahintii.an 350 000 kiloa kasittavalle tavaraeralle
myonnetyn 10 prosentin alennuksen perusteita
muutettiin siten, etta alennus myonnetaan vahintaan 400 000 kilon kuljetuserille.
Syrjaraiteiden osalta luovuttiin kokonaan hinnoitusluvun lisayksen muodossa kannetusta syrjara.idemaksusta eika myoskaan syrjaraiteitten pituutta yleensa huomioida tariffivalimatkaa maarattaessa, joten rahditus tapahtuu periaatteessa
liikennepaikalta liikennepaikalle laskettujen kilometrien mukaan.
Kotimaisen puutavaran kuljetuksissa otettiin
kaytantoon erikoisluokat PI, P2, P3, P4, Tl ja
T2, joiden rahditusperusteena on kuljetettavien
puutavaroiden kuutiometri- tai kuutiojalkamaarat. Paperipuut maarattiin naihin uusiin rahti-
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luokkiin siten, etta aiemmin vaunukuormaluokkaan 9 kuuluneet paperipuut rahditetaan kuivina
luokan P1 ja tuoreina luokan P2 mukaan seka
aiemmin luokkaan 10 kuuluneet paperipuut kuivina luokan P3 ja tu01·eina luokan P4 mukaan.
Havupuutukit maarattiin rahditettaviksi luokan
T1 ja koivutukit luokan T2 mukaan. Uusien P- ja
T-luokkien yksikkohinnat valittiin siten, etta
puutavaran rahdit keskimaarin jaivat vuoden
1967 tasoll~. Rahdit alenivat aile 110 km :n matkoilla noin 10 prosentilla, pysyivat entisellaan
sita pitemmillii. matkoilla ja nousivat yli 485
km:n matkoilla yleisen korotuksen mukaisesti
5 %:lla.
Eri alojen tilastojen yhdenmukaistamiseksi ja
tietokonekasittelyn helpottamiseksi uudistettiin
valtionrautateiden tavaranluokitustaulukko 1. 4.
1968 lukien. Itse tavaran luokitusta ei tassa yhteydessa muutettu.
Valtioneuvosto myonsi 28 . 12. 67 (Kulk kirje
n :o 2 789/720-67) Enso-Gutzeit Oy:lle PohjoisKarjalan laanin alueelta Kaukopaahan 1. 1. 31. 5. valisena aikana kuljetettujen koivupaperipuiden rahdeista 20 prosentin alennuksen ehdolla,
etta alennuksen saaja hakkauttaa samalla alueella
vahintai:i.n 100 000 m 3 :n kuljetuksia vastaavan
maari:i.n. Alennuksen enimmai maara oli 150 000
mk.
Valtioneuvosto myonsi 19. 1. 68 (Kulk kirje
2 695/720-68) vuoden 1968 ajaksi kokeilumielessi:i. sellaisen rahtitasoituksen, etta vientitavaralahetysten rahti Luumakea ja Voikoskea kauempana olevilta liikennepaikoilta on vahintaan 10
vaununakselin erissa Valkon satamaan sama kuin
Hillon satamaan. Vanerituotteille ja kuitu- ja lastulevyille myonnetaan tama alennus vaunujen akseliluvusta riippumatta.
N euvostoliitosta saapuville haapapaperipuille
valtioneuvosto myonsi 29. 2. 68 (Kulk kirje 139/
720-68) vuoden 1968 ajaksi 10 prosentin alennuksen 150 km pitemmillii. matkoilla. puutavaraluokan P2 rahdeista seka niin iki:i.an 16. 1. 1969
(Kulk kirje 2 025/720-68) Neuvostoliitosta vuosien 1968 ja 1969 aikana saapuvien yli 150 km kuljetettujen laudan- ja lankunpatkien rahdeista 10
prosentin alennuksen .
Valtioneuvosto myonsi 13. 11. 68 (Kulk kirje
2 044/722-68) eri puolilta maata keratyille ja Lapin katoalueelle 15. 9. - 15. 11. valisena aikana
lahetetyille lahjaperunoille rahtivapaan kuljetuksen rautateitse. Tata rahtivapautta jatkettiin valtioneuvoston paatoksella vuoden 1968 loppuun
(Kulk kirje 2 471/720-68). Myydyista koululais-

lipuista myousi valtioneuvosto myi:is korvauksen
valtionrautateille vuodelta 1968 (Kulk kirje
2 378/ 722- 68).

K a n s a i n v a I i n e n t a v a r a- j a
henkiloyhdysliikenne
Ponnistuksia valtionrauta.teiden tariffiyhteyksien parantamiseksi kansainvalisessa tavaraliikenteessa Keski-Eurooppaan on vuoden 1968 aikana
jatkettu. Valtionrautatiet on l. 5. 1968lukien mukana Ranskan-Pohjo.ismaiden tavaratariffissa, joka Suomen osalta koskee eraiden tarkeiden tavaralajien (paperi, puutavara ym.) kuljetusta vaunukuormina Ranskaan ja Ranskasta tuotavien tavaroiden kuljetusta Suomeen.
Rautatiehallitus teki 28. 6. 1968 perlaatepaatok3en liittymisesti:i. Saksan-Pohjoismaiden tavaratariffiliittoon ja vastaavaan tariffiin (NORDEG) . Sanottu tariffiliitto on puolestaan hyvaksynyt valtionrautateiden jasenyyden.
Pohjoismaiseen tavaratariffiin on painettu 7
lisalehtea.
Valtionrautatiet on l. 3. 1968 alkaen liittynyt
kansainvaliseen tavaravaunujen ki:i.yttosopimukseen (RIV) silta osin kuin se koskee kuljetussailioita.
Itaises3a yhdysliikenteessa on pidetty seka rajasekakomitean kokous etta varsinainen konferenssi, joissa kasitellyista asioista mainittakoon
liikenteen hoitoa ja raja-asemien toimintaa koskevien kysymysten lisaksi, toimenpiteet transitoliikenteen lisaamisek3i seka paatokset SNT-Liiton tavaravaunujen kayttomaksujen korottamisesta 25 prosentilla samoin kuin luovutusjunien
kuljetuksesta aiheutuvien maksujen korottami-·
nen 20 prosentilla. Konferenssissa sovittiin niinikaan, etta v. 1969 alusta lukien Suomen rautatiet vastaanottavat kaikki SNT-Liiton tavaravaunut ilman puskimia.
Itaisessa yhdysliikenteessii. konferenssi paatti
muuttaa matkalippujen myyntiji:i.rjestelmaa vuoden 1969 alusta siten, etta kummankin maan tariffiasemien valisia matkoja varten kirjoitetaan
vain yksi suora matkakuponki (suunnassa SNTLiitosta SMPS-mallinen ja suunnassa Suomesta
CIV-mallinen). Suorat matkakupongit tilitetaan
oman maan rautatiehallitukselle, joka laatii edelleen tilityksen toisen maan rautateille. Paikkalippujen suhteen noudatetaan tahanastista menettelya, joten matkustajalle annetaan matkakupongin lisaksi Inturistin istuma- tai makuupaikkalippu.
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Kansainvalisen henkiloliikenteen osalta. on mainittava, etta Yhteisen Kansainvalisen Tariffin
(TCV) suomenkielinen laitos painatettiin vuoden
alussa kokonaan uudestaan. Siihen yhdistettiin
samalla myi:is kansainvii.Jjset toimjtusohjeet
(PIV). Samanaikaisesti tulivat voimaan uudet
kongressi- ja vanhuusalennusta koskevat kansainvaliset maarayksot.
Matkatoimistotoiminta
Henkili:iliikenteen asiakaspal vel un kannal ta
tarkea muutos oli valtionrautateiden matkatoi mistotoiminnan lopettaminen vuoden 1968 alusta,
Helsingin asemalla avasi Suomen Matkatoimisto
Oy talli:iin sivutoimiston. Turussa, Tampereella ja
Oulussa supistettiin toimintaa asteittain siten, etta myyntiin jii.ivii.t vain varsinaiset koti- ja ulkomaiset rautatieliput, niihin liittyvine lisalippuineen (istuma-, lepo- ja makuupaikat) sekii. laiva-

liput varsinaisille yhdysliikennelinjoille. Lopettamispii.ii.ti:is perustui v. 1966 asetetun matkatoimistotoimikunnan mi etintoi:in, jossa todettiin matkatoimistojen heikohko kannattavuus virastomaisesti hoidettuna.

K u I j e t u s m a k s u j e n t i I i t y s- j a
tarkastus

Tarkastustoimisto on kertomusvuonna vahvistettujen ohjeiden mukaisesti tarkastanut kuljetus- ym. maksujen maksuunpanon ja tilityksen
kotimaisessa ja l. 6. 19681ukien myi:iskin kansainvii.lisessii. henkili:i- ja tavaraliikenteessa. Kansainvalisen liikenteen tarkastustoimintaa koskevat
tiedot kasittavii.t koko kertomusvuoden. Edelleen
on tilien ja tarkastusten perusteella todettu ja
tarkastettu yhdysliikenteessa olevien kotimaisten
1iikennelaitosten tulo-osuudet.

Tarkastukset johtivat seuraaviin toimenpHeisiin:
Hyvityslaskuja
ja -oikaisuja

kpl

Kotimaine.n henkiiOliikenne ... . . .. ....
Kotima:inen tavaraliikenne ....... . ....
Kansainvalinen henkiliiliikenne . .......
Kansainviilinen tavaraliikenne . ........

454
152
272
-

I mk
5 884
28 995
32 433
-

Suomen ja ulkomaiden rautatiehallintojen valisia tileja on laadittu 804 kpl ja tiliotteita seka
konttokurantteja 360 kpl.
Matkatarkkaajat ovat suorittaneet liikennepaikoilla ja matkatoimistoissa 745 tarkastusta. Tat·ka tustoiminnan yhteydessa on tehty 108 muistutusta, joiden johdosta on ryhdytty erilaisiin toimenpiteisiin.

Kaluston ja tarveaineiden
tarkastus
Kertomusvuonna on tarkastustoirniston toimesta suoritettu kaluston tarkastuksia rautatiehallituksen toimistoissa ja ratapiireissii. seka kaluston hylkaystarkastuksia kaikissa osastoissa.
Polttoaineiden ja muiden tarveaineiden tarkastuksia on suoritettu polttoaine- ja puuvaravarastoissa, kahdessa pii.avarastossa seka eraissa koneja ratapiireissa.

Takaisinmaksnmiilirliyksili

Vclotuslaskuja

I mk

kpl

kpl

35
8 936

592
509197

1 736

199 197

-

-

I mk

1 739
II
I 8 840
404
I 1203 I

29 679
467 812
15 467
215 759

Tavaralilkenteen tilltyksen
korjauskehoituksla
kpl

-

275
-

Rautatietilasto
Kertomusvuoden aikana on jatkettu rauta.tietilaston kehittiimistyi:ita uusimalla tilastojulkaisuja sekii rakenteen etta asiasisalli:in puolesta..
Julkaisu >>Rautatietilasto vuodelta 1966» valmistui heinakuussa, minka jalkeen ryhdyttiin kokoamaan saman julkaisun vuotta 1967 koskevia
tietoja.. Vuoden 1967 perustilastot va.lmistuivat
seuraavasti: henkilOliikennetilasto toukokuussa,
tavaraliikennetilasto syyskuussa ja junaliikennetilasto loka.kuussa.. Julkaisua »Rautatietilasto
vuodelta 1968• ryhdyttiin la.atimaan uusien periaatteiden mukaa.n. Tarkeimmat naistii. periaatteista ovat julkaisun sivuluvun supistaminen noin
50 prosentilla ja 5 vuoden pituisten aikasarjojen
huomattava. lisaaminen.
Valtionra.utateiden kuukausitilastoa ryhdyttiin myi:is julkaisemaan syyskuusta alkaen uusitussa muodossa. Sille annettiin samalla nimi »Valtionrautateiden kuuka.usikatsaus». Tarkeimpina
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uusimiskohteina olivat kuukausi- ja vuositietoja
esittavien aikasarjojen huomattava pidentaminen
ja tihentaminen seka kuvioiden lisaaminen.
Kertomusvuoden alussa siirrettiin kaupallisen
tavarakaukoliikenteen ja heinakuussa oman tavaran kuljetusten tilastointi tietokoneella hoidettavaksi . Suunnittelutyota tilastoinnin asteit~aiseksi
tietokoneelle siirtamiseksi jatkettiin edelleen.

Laskentatoimi
Vuoden 1968 aikana on jatkettu vuonna 1965
aloitettua Jaskentatoimen kehitystyota . Kertomusvuonna laadittiin tavoitebudjetit kaikille organisaatiopisteille ja tavoitteisiin perustuva eroraportointi kaynnistettiin. Vuoden aikana taydennettiin tililuetteloa saatujen kokemusten perusteella. Vuoden 1969 aikana tapahtuvan organisaatiomuutoksen vaatima uusi kustannuspaikkajaottelu Jaadittiin kertomusvuoden aikana, samaten taydennettiin kustannuslajiluetteloa lahinna tulo- ja menoarvion seuraamisen takia.
Tietokonetoimiston kanssa yhteistyossa kaynnistettiin hallinnollisen kirjanpidon kayttomenojen rekisterointi tietokonesovellutuksena ja suunniteltiin vastaava jarjestelma investointimenojen
osalta kayttoonotettavaksi vuoden 1969 alusta.

Kirjanpito
Tammikuun 1 paivasta 1968 lukien tulivat voimaan uusi asetus valtion tulo- ja menoarvioista
seka kirjanpidosta ja tahan asetukseen perustuva
tilisaantO. Uusi tilisaanto seka vuoden 1968 alusta
kaytantoon otettu tilimerkintajarjestelma ja tietokoneiden avulla tapahtuva kameraalisen kirjanpidon menomomenttien maaraaninen ovat aiheuttaneet huomattavia muutoksia myos tilitoimiston
tyomenetelmissa. Niinpa valtionrautateiden kuukausitili-ilmoitusta valtiokonttorille ei enaa Jaadita tilitoimistossa, vaan valtion tietokonekeskuksessa tilitoimiston sinne lahettaman reikiikorttiaineiston perusteella.
Tilitoimisto on osallistunut liikennepaikkojen
tilitys- ja kassajiirjestelman muuttamista koskeviin valmistelutoihin.
Maksuliike
Tyontekijiiin palkkojen jo vuonna 1967 aloitettua maksattamisen siirtamista asema- ym. kassoilta postisiirtoteitse tapahtuvaksi on edelleen
jatkettu. Kertomusvuoden lopussa maksettiinkin

enaa vain rautatierakennusten tyontekijain ja
eraiden lukumiiaraisesti pienien tyontekijiiryhmien palkat kassojen valityksella.
Postisiirron kayttamista tulojen perimisessa on
pyritty entisestaan Iisaamaan. Niinpa vuoden
1968 aikana siirrettiin mm. yksityisille vuokratuista valtionrautateiden asunnoista kannettavien vuokrien periminen kassoilta erityista tata
tarkoitusta varten suunniteltua tilisiirtokorttia
hyvaksi kayttaen postisiirron valityksella tapahtuvaksi.
Talousosaston linjahallinnon
lakkauttaminen
Talousosaston Jinjahallinnon tultua lakkautetuksi 1. 6. 1968 lukien talouspiirin toimiston tehtavat samoinkuin henkilokuntakin siirtyivat tilitoimistoon.
A T K-t o i m i n t a

Tietokoneen kayttojarjestelmaa on kehitetty
entista monipuolisemmaksi, mm. moniajo on nyt
mahdollista ja sitii kaytetaan talla hetkellii reikanauhojen lukemiseen magneettinauhalle koneella
samanaikaisesti suoritettavan muun tyon ohella.
Kiiytossa jo oleviin systeemeihin tehdyista parannuksista mainittakoon keskushenkilOrekisterin uudistaminen ja sen tietomaariin taydentaminen seka tyovoimankayttotilaston tunti- ja urakkapalkkaisia koskevan osasysteemin muuttaminen tehtavakoodin yms. muutoksista johtuen.
Palkkojen laskenta, joka aikaisemrnin suoritett iin valtion tietokonekeskuksen tietokoneella, on
ohjelmoitu ja siirretty omalle koneelle. Koneelliseen tilityksentarkastukseen siirrettiin vuoden
1968 alusta lukien vahintaan 400 kg painavien lahetysten rahtikirjat. Myos eraiden sopimusasiakkaiden lahetysten rahditus ja kuljetusmaksujen
laskutus on ryhdytty hoitamaan tietokoneella.
Lisaksi uusittiin tavaraliikennetilasto tietokonesysteemiksi, jossa tilaston alkutiedot saadaan rahtisovellutuksen tulostustietoina magneettinauhoilta.
Uusista tuotantoajoon otetuista systeemeista
mainittakoon tulo- ja menoarvion seka valtionrautateiden sisaisen kirjanpidon vuoden alusta lukien tapahtuneeseen uudistamiseen perustuva kirjanpitosysteemi, minka yhteydessa on taydennetty myos raportointia. Aluevuokrien laskutusta.
varten on laadittu oma systeemi. Varastokirjanpidossa on parhaillaan kaynnissa koesovellutus
suppealla aineistolla ja alueellisesti rajoitettuna.
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III. RATA JA RAKENNUKSET
Kiskonvaihto
Helsingin-Riihimaen rataosan kiskotuksenvaihto aloitettiin ja suoritettiin sita lantisella raiteella Tikkurilan ja Keravan valilla 9. s km seka
Palopuron ja Riihimaen valilla 15.' km pituudelta. Itaisen raiteen osalta olivat vaihdot vastaavasti 12.9 km ja 18. s km. Yhteensa kasittavat
nama K 60/K 54 vaihdot 56. 9 km raidetta. Rataosalla Tampere-Orivesi jatkettiin vaihtoa K 43/
K 54 molemmilla raiteilla yhteensa 15. o km pituudelta. Vastaavanlaista vaihtoa suoritettiin lisaksi
eri kohdissa Kouvolan ja Mantyharjun seka Kuopion ja Siilinjarven valillii. 17. 1 km pituudelta seka viela Lappeenrannan ja Imatran valilla 3. 9 km
matkalla. K 30 kiskotusta vaihdettiin K 54 kiskoihin rataosalla Siilinjarvi-Juankoski 13.1 km.
Vaihdoista uusiin kiskoihin mainittakoon viela
55. o km pituinen rataosa Orivesi- Jiimsa ja 16.2
km pituinen vaihto rataosalla Kajaani-Kontiomaki, jotka molemmat olivat vaihtoa K 30/K 43.
Vaihdoista jo aikaisemmin radassa olleisiin kiskoihin on mainittavarataosan Tornio-Pello kuluneen
ja heikon K 25 kiskotuksen vaihto K 30 kiskoihin
7 5. o km pituudelta. Tama kiskon vaihto poisti saJllalla paiiradoistamme K 30 kiskotusta kevyemman kiskotuksen.
Kaikkiaan
vaihdettiin
paiiraidekiskotusta
uusiin kiskoihin 211. s km ja jo aikaisemmin radassa olleisiin kiskoihin 92. 6 km pituudelta.
Katkeaman tai erilaisten vikojen takia jouduttiin raiteista poistamaan 909 kiskoa.

Sepelointi
Ratojen sepelointiii suoritettiin, paitsi rinnan
kiskonvaidon kanssa, myos erillisena tyona. Rataosalla Tampere-Orivesi sepeloitiin sekii kertomusvuonna liikenteelle avattu kaksoisraide Suinula-Siitama etta viela sepeloimiitta olleita osia
valmiista kaksoisraideosuudesta yhteensa 16.4 km
pituudelta niin, etta rataosa on nyt kokonaan sepeloity. Savon radalla suoritettiin sepelointia eri
kohdissa rataosilla Kouvola-Mikkeli ja Kuopio-Iisalmi yhteensa 42.4 km. Rataosalla Joensuu- Lieksa sepe!Oitiin valmiiksi edellisena vuonna puolivalmiiksi jiiiineita osuuksia, mutta saatiin kuitenkin myos uutta pituutta 14.6 km. Puolivalmiista sepeloinnista mainittakoon rataosilla
Siilinjarvi-Luikonlahti 38. o km pituudelta ja
Vaala--Kontiomiiki 17.1 km pituudelta suorite-
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tut tyot. Aikaisemman pohjustussepeloinnin tii.ydentamista suoritettiin Aavasaksan ja Kolarin valilla 67.4 km matkalla.
Vuoden paattyessa oli liikenteellii olevasta paaraidepituudesta 3 158 km eli 51.4 % varustettu
joko valmiilla tai puolivalmiilla sepelitukikerroksella.

Rakennukset
Asuinrakennuksia ei vuoden talonrakennusohjelmaan sisaltynyt. Tampereella liitettiin 75 huoneistoa kasittava, tilavuudeltaan 21 160m 3 oleva
asuntotalo kaupungin kaukolampoverkostoon.
Sosiaalista huoltoa varten rakennettiin Ylivieskan veturitallin yhteyteen huoltorakennus, joka
on tehdasvalmisteinen ns. viipaletalo. Kouvolassa
kunnostettiin entinen ratapiirin toimisto- ja
asuinrakennus kerho- ja neuvottelutiloiksi. Mantyharjulle rakennettiin sauna.
Edellisena vuonna aloitettuina toina valmistuivat Riihimaen 4-kerroksinen tilavuudeltaan 1 310
m 3 oleva asetinlaiterakennus. Kuopion konepajan
tilavuudeltaan 17 400 m 3 oleva laajennus, viime
mainittu kasittaen nelja eri tyoosastoa ja varastotilat, seka Pieksamaen vaestOsuoja.
Vuoden piiii.ttyessa oli meneilliian kolme huomattavaa tyokohdetta, nimittain tilavuudeltaan
17 430 m 3 oleva Imatran tavara- ja henkiloasema,
sisustustyovaiheeseen saatu tilavuudeltaan 14 520
m 3 oleva vaunukorjaamo Oulussa ja Seinajoen
asema- ja postitalo, jonka perustustoista tehtiin
urakkasopimus Rakennusliike Linjakoski & Korrin kanssa 20 paivana marraskuuta. Edellamainitusta Imatran tavara- ja henkiloasemasta valmistui tilavuudeltaan 13 000 m 3 oleva ns. kylma osa.

M a a-a 1 u e i d e n I u n a s t a m i n e n
Lahden ratapiha-alueen laajentamista varten
lunastettiin 2. 6 2 ha alue lunastushinnan oltua
638 387 markkaa. Radan oikaisua varten lunastettiin Jii.rveliin ja Herralan valilla 5. s 2 ha alueet
12 075 markalla seka maksettiin Porin radalla
edellisena vuonna valmistuneeseen Risteen oikaisuun tarvittujen 3. 1' ha laajuisten aluiden kauppahinta 35 000 markkaa. Suolahdessa laajennettiin rautateiden vesialuetta Loa ha lunastusbinnan oltua 10 257 markkaa.
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R a t a p i h a t, k u o r m a u s a I u e e t j a
laiturit
Keravalle rakennettiin kolme raidetta a littava
henkilotunneli. Riihimaen uudelta jii.rjestelyratapibalta rakennettiin pii.ii.radan alittava yhdysraide tavaratoimistolle. Raiteen pituudeksi tuli 2.1
km ja kiskotettiin se K 43 kiskoilla. Jii.rvenpii.ii.ssii.
aloitettiin ratapibasta erkanevan, Oy Wii.rtsilii.
Ab:n tulevalle tehtaalle johtavan teollisuusraiteen rakennustyot ja saatiin ne leikkaus- ja pengerrystoiden osalta suoritetuiksi . Tampereen Viinikassa saatiin rakenteilla ollut moottoriveturien
huolto- ja korjausballin raiteisto valmiiksi ja otettiin kii.yttoon 15 paivanii. kesakuuta. Riihimii.en
jarjestelyratapihalle edellisena vuonna asennetut
ja sittemmin koekaytossa olleet hydrauliset Tbyssen-W raidejarrut otettiin vakituiseen kayttoon
25 paivana huhtikuuta.. Naantalin asema-alueen
kuormausaluetta laajennettiin 2 400 m 2 • Edellisena vuonna ki.tnnostettu Ylivieskan tavara-asema-aukio, 7 440 m 2 , kestopaallystettiin. Samoin
kestopii.ii.llystettiin rom . 3 800m 2 laajuinen moottoriveturien huolto- ja korjaushallin piba-alue
Tampereen Viinikassa.
Laituritoistii. mainittakoon J oensuuhun rakennettu laituri moottoriajoneuvojen kuormaamista
varten. Kokonaiskustannukset olivat 32500 markkaa.
Radanoikaisut ja perusparannus
Rantaradalla saatiin paii.tokseen Paivolii.n ja
Tahtelan valilla radanoikaisu, jossa kaarre R =
510 m loivennettiin R = 800 m sateiseksi ja kiskotettiin K 54 kiskoilla. Rakenteilla olleella Turun radan lahtokohdan muutostyomaalla Toijalan ja Sotkian valilla kiskotettiin ja sepe!Oitiin
uusi raide ja otettiin liikenteelle 7 paivana kesakuuta. Savon radalla jatkettiin oikaisutoita eri
kohdissa. Niinpa Kouvolan ja Selanpaan valilla
korvattiin kolme pienisateista kaarretta yhdellii.
kaarteella ja jatettiin vanha noin 1. 5 km pituinen
rataosa ns. »rautakanavan•> kayttOon yhdistamalla
se linjavaihteella Kuusankosken teollisuusraiteeseen. Hillosensalmella suoritetulla oikaisulla poistettiin kolme perakkaistii. pienisateista kaarretta
2. 2 km matkalla. Lahnajarvella, Hietasen ja Otavan valilla, suoritettiin radanoikaisulla kallionleikkaustoita. Suonenjoen ja Pirttiselan valille
valmistuvan oikaisun kolmessa ratatunnelissa,
joita ei viela ole kiskotettu, suoritettiin viimeistely- ja puhdistustoita tulevia vahvistustoita varten.

Perusparannustoita suoritettiin eri puolilla rataverkkoa. Rataosalla Helsinki- Riihimaki poistettiin raidepohjasta routivia maalajeja yli 13 000
ms, rakennettiin koksikuonaeristyskerroksia ja
tebtiin uutta sepelitukikerrosta 54 raidekilometrin pituudelta. Toitii. jatketaan vahvistetun taloussuunnitelman maaraii.missa puitteissa. Rataosalla Orivesi- Jamsankoski poistettiin routaantuvia maalajeja 15 800 m 3 , louhittiin kalliota
6 100 ma ja vahvistettiin tukikerrosta ajamalla
Jisasoraa 33 000 m 3 • Savon radan lukuisista perusparannustyokohteista mainittakoon tammikuulla
aloitetut tyot rataosalla Pieksamaki-Kuopio.
Maata poistettiin leikkauksista 53 000 m 3 ja kii.ytettiin uudelleensorastukseen soraa 141 400 m 3 •
Ii salmen ja Komun valilla vahvistettiin vastapainopenkereita ajamalla 20 100 m 3 soraa. Raiteen
perusnostossa, jossa nostokorkeus oli 30-40 em,
kaytettiin soraa 35 000 m 3 • Karjalan radalla suoritettiin mainittavimmat perusparannustyot valilla Nurmes-Karhunpaa suorittamalla raiteen
perusnostoa nostokorkeuden oltua keskimaarin
30 em ja rakentamalla painopenkereita. Raidesoraa kaytettiin 58 300 m 3 . Pohjoisimpien rataosiemme perusparannustoistii. mainittakoon sorastustyot uudelleen kiskotetulla rataosalla TornioKaulinranta, jossa raidesoraa kaytettiin 227 000
ms.

Kaksoisraiteet ja uud et
rataosat
Rakenteilla ollut kaksoisraide Suinula- iitama avattiin Iiikenteelle 1 paivana huhtikuuta.
Raiteen pituus on ll.s km ja se kiskotettiin K 54
kiskoilla. Taman osan valmistuttua on koko rataosa Messukyla- Orivesi kaksiraiteista.
Rakenteilla olevalla rataosalla Juankoski- Luikonlahti olivat tyot edistyneet siten, etta se voitiin avata tavaraliikenteelle 1 pii.ivana marraskuuta. Rataosan pituus on 25.5 km ja sen kiskotus K 54.
Rataosan Seinajoki-Parkano K 54 ki kotultsen valmistuttua siirrettiin rataosalla viela suorittamatta olleet tyot 16 paivana tammikuuta
Seinajoen ratapiirille. Rataosaa ei vielii. avattu liikenteelle.
0 p a s t i n- j a t r v a 1 a i t t e e t

Kertomusvuonna valmistui releasetinlaitteita
Kauniaisiin, Espooseen, Masalaan, Uuteenltylaan
ja Kouvolaan. Huomattavia muutostoita suori-
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tettiin vastaavissa Jaitteissa mm. Kirkkonwnmella ja Kinnissa. Riihimaella otettiin kayttoon
jarjestelyratapihan laskumaen vaihdeautomatiikka.
Itsetoimista linjasuojastusta opettiin kayttoon
kaksiraiteisella rataosalla Turenki-Hameenlinna
24 raidekilometrin ja yksiraiteisella rataosalla Jyvaskyla-Leppavesi I2 raidekilometrin pituudelta.
Mekaanisia asetinlaitteita rakennettiin Urjalan,
Tampereen, Tuurin, Sakaniemen ja Misin liikennepaikoille.
Valo- ja aanivaroituslaitoksia valmistui 11 tasoristeykselle ja naista kahdessa. tapauksessa voitiin poistaa vartioidut tiepuomit. Puolipuomilaitoksia asennettiin 5 tasoristeykselle.

Sahkoistaminen
Kaksiraiteisella rataosalla Helsinki-Kirkkonummi saatiin radan sahkoistamistyot paatokseen. Ajojohtopylvaista on teraspylvaita I 03I
kpl ja puupylvaita, jotka myohemmin suoritettavan radanoikai un jalkeen vaihdetaan teraspylvaisiin, I 5I kpl. Lisaksi pystytettiin ratapihaalueille teraksisia useamman raiteen yli ulottuvia
porttaalirakenteita I 32 kpl.
Sahkoistetyn rataosan piiaraidepituus on 76 km
ja kokonaisraidepituus 92 km .
Koeajot sahkojunilla aloitettiin, ensimmaisen
junarungon valmistuttua, 14 paivana kesakuuta .

R a t a p i h a k o n e i s t o t j a -1 a i t t e e t
Vuoden kuluessa asennettiin uusi IOO t vaunuvaaka Pasilaan, Riihimaelle ja Hovinsaaren Vasikkasaareen. Vainikkalas a korvattiin I 00 t vaaka 60+60 t kaksoisvaa'alla ja Tampereen Viinikassa vastaavasti 60 t vaaka uudella 100 t
vaa'alla. Seinajoelle rakennettiin kolme 1000000 1
maanpii.allista polttooljysiiiliota ja samoin kolme
9 000 l maanalaista voiteluoljysailiotil.. Vaskiluodon oljysatamaan asennettiin sammutusjarjestelma putkistoineen sinne edellisena vuonna sijoitettuja polttooljyvarastoja varten. Luumiielle rakennettiin I2 m kii.antolava raiteella kulkevia ratatyokoneita varten.
Tyokonehankinnat
Ita-Saksasta ostettiin 2 kpl 20 t nostovoimaista
raidenosturia, jollaisia on rataosastolle hankittu
jo aikaisemminkin. Sveitsistii. ostettiin raskas rai -

teentukemiskone ja. raiteen tukikerroksen tiivistyskone seka Itavallasta samoin edellista va.staava raiteentukemiskone ja raiteen oikaisukone.
Rataosaston autokantaa vahvistettiin nosturilla varustetun 8 kuorma-auton, 25 henkilOauton
ja I6 pakettiauton ostolla.
Puuta.rhatoiminta
Kulunut vuosi oli puutarhatoiminnan kannalta
epiiedullinen. Tammikuu oli poikkeuksellisen kylma pakkasennatyksineen. Samoin oli alkukesa
normaalia viileiimpi, kesii.kuu lisii.ksi kuiva. Pohjoisimmassa osassa maata menetettiin yohallojen
takia ryhmakasvien taimia. Elokuu ja syyskuun
alkupuoli olivatkin sitten suotuisaa kasvukautta.
Syksy oli vahasateista ja Pohjois-Suomessa sa.atiin Jumipeite jo lokakuun ensimmii.isella viikolla..
Edelliseen vuoteen verrattuna supistettiin puutarhatoimintaa. Niinpa vahentyi istutuksilla koristeltujen liiketmepaikkojen luku 58:lla, samoin
oli vahennys puistojen osalta 56. Kaikkiaan istutettiin linjalle ta.imia 252 133 kpl ollen 76.6 %
edellisen vuoden menekista.
Kaupallista toimintaa jatkettiin keskuspuutarhasta Nuppulinnassa ja Oulnn varataimistosta.
Bruttomyynnin arvo nousi 37 OI9, 75 markkaan
merkiten lisiiysta edellisen vuoden myyntiin
26.6%-

Sill at

Suunnittelutyot
Siltojen ja muiden rakenteiden suunnitelmia
laadittiin kertomusvuoden aikana sillanrakennusjaostossa seuraavasti:
-

-

-

Piirustuksia valmistui kaikkiaan 563 kpl, joists
3IO kpl koski ali- ja ylikulkusiltojen alustavia
ehdotuksia, lopullisia rakennepiirustuksia ja
vanhojen siltojen korjauspiirustuksia ja 253
kpl huonerakenteiden ym. kiinteiden laitteiden
rakennepiirustuksia.
Alustavia siltaehdotuksia laadittiin kaikkiaan
31 kohteeseen, korjaussuunnitelmia 11 kohteeseen.
Lopullisia siltasuunnitelmia valmistui I5 alikulku-, 15 rata-, 5 ylikulku- ja I tiesiltaa varten.

Ulkopuolisilla insinooritoimistoilla oli kertomusvuoden aikana suunnittelun alaisena. 7 eri siltakohdetta.

28
Suunnittelukobteista mainittakoon tas a yhtoydessa =· seuraavat:
-

-

-

-

V. 1967 Iopulla aloitetut Kyronsalmen rautatiesillan siirto- ja muutostyot, jotka Iiittyvat
Saimaan syvavaylii.toihin.
Edelli.sen valittomassa labeisyydessa sijaitsevan Kyronniemen betonitunnelin rakenteet.
Tampereen- Parkanon ratao aile tulevien rata- ja tiesiltojen suunnitelmat.
Kouvolan- Pieksamaen rataosan perusparan.
nusten yhteydessa uusittavan Harjun yht. n.
120 m holvisillan suunnitelmat.
36 m ja 52 m ristikkosiltojen uudet normaalipiirustukset.
Helsinki-Pasila projektin siltojen alustavia
ehdotuksia ja liikennejarje teJyluonnoksia samoinkuin Helsingin satamaradan uudet terassillat.
Pasilan suoalueen pii.aviemarin ja vesijohdon
rakenteellinen suunnittelu.

Eritasoristeilyjen suunnitteluun liittyvia kysymyksia selviteltiin eri viranomaisten kanssa seka
neuvoteltiin ja tarkistettiin ulkopuolisten VR:n
alueelle suunnittelemia rakenteita.
Lau untoja annettiin ja suunnitelmia tarkastettiin seuraavat miiarat:
-

sahkojohtoristeilyja .............. .
vesi- ja viemarirakenteita ........ .
sekalaisia rakentoita . ........ . ... .

42 kpl
25
6

Siltojen ja maiden rakenteiden hankinta- ja
urakka-asiakirjoja laadittiin erittain vilkkaasta
rakennustoiminnasta johtuen useita.
Siltojen v. 1966 aloitetut ns. piiiitarkastukset
saatiin piiiitokseen v. 1968 kesalla ja niista laadittiin ao. muistiot huomautuksineen seka toimitettiin ne ratapiireille.
Sillanrakennustoiden rakenteellinen yJivalvonta hoidettiin sillanrakennusjaosto ta yhteistoiminnassa ratapiirien ja rautatierakennusten
kanssa.

Siltarakennustyot
Sillat ym. rakonteet tehtiin piiiiosiltaan urakkatyona yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Ns.
omana tyona tehtiin vain eraita rautatierakennusten siltatoita seka luonnollisesti siltatoihin Iiittyvat raidetyot.

Kaikkiaan valmistui VR:n toimesta kertomusvuonna 23 alikulku-, rata-, ja ylikulkusiltaa ja
aloitettiin tyot 6 kohteessa.
Piiiitokseen saatiin =· edella suunnittelun yhteydessa mainitut Kyronsalmen, Kyronniemen ja
Harjunjo n rakennustyot. Kyronsalmen 125 metrinen VR:n pisin ratajanne lyhennettiin n. 104
metriin ja siirrettiin n. 10 metria kaupunkiin pain
samalla kun laivaviiyla siirtyi keskemmalle
salmea. Tyo tehtiin yhteistyonii TVH:n kanssa,
joka myos kustansi alusrakenteiden muutostyot.
Virraskosken 60 m ristikkosilta seka Meltusvirran 25 m levysilta asennettiin paikoilleen Siilinjarven-Luikonlahden radalla.

Talonrakennussuunnitelmat
Huoneenrakennu jaostossa laadittiin 42 erikokoiselle u u d i s r a k e n n u k s e ll e luonnospiirustuksia 182 kpl, 39 rakennukselle p a ii pi ir us t u k s i a 119 kpl ja 26 rakennukselle tyopiirustuksia 124 kpl.
Pasilan. uoalueelle rakennettavista uudisrakennuksista saatiin paapiirrosvaiheeseen junaballin
1A-rakennusvaihe (KA 2870 m 2 ja 18 500 m 3 )
seka liimpokeskus- ja muuntamorakennus (KA
540m 2 ja 3 900 m 8 ).
Vuoden kulue sa ehtiviit uudisrakennuksista
rakenteille mm. Pitiijiinmaen tavara-asema (KA
lammin 290m 2 ja l 650m 3 , KA kylmii 1 980m 2
ja 12 200m 3 ) ja Imatran tavara-asema (KA lammin 712 m 2 ja 4 400m 3 , KA kylmii 1 970m 2 ja
13 000 m 3 ), joitten tyopiirustuksia taydennettiin
ja muuteltiin tarpeen mukaan. Oulun vaunukorjaamon (KA 1 960 m 2 , 14 525 m 3 ) rakennustyot
saatiin viimeistelyvaibeeseen samoin Riihimiien
a etinlaiterakennus I:n tyot;
Tyyppitaloja ja palataloja oli kehite lty edelleen niin, etta vuoden aikana valmistui 8:lle eri
paikkakunnalle vaunuvaakojen r!l>kenteisiin suunniteltu vaakakoju. Myoskin VR:n tarpeisiin erityisesti suunnitellut p a I a t a I o j en piirustukset, niinhyvin asema- kuin asuinrakennuksiakin
varten, saatiin paa- ja tyopiirrosvaiheeseen. TiilJaisia asemarakennuksia suunniteltiin 7:lle ja
asuinrakennuksia 4:lle paikkakunnalle, Jiihinnii
Itii-Suomeen.
Tampereen-Parkanon- Seiniijoen
rataosan
asetinlaiterakennusten, joita suunniteltiin kahden
tyyppisina 8:lle paikkakunnalle, seka Parkanon
laitesuojarakennuksen piia- ja tyopiirustukset saatiin vuoden loppuun UJennessii neuvottelukuntoon,
mutta niitten hyvaksyminen jiii v:n 1969 puolelle.
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L i s ii. r a. k e n n u k s i a.
va.rten laa.dittiin
10:lle ra.kennukselle 40 luonnospiirustusta., 7 ra.kennukselle 15 pii.ii.piirustusta ja. 3 rakennukselle
31 tyopiirustusta..
Pieksii.mii.en vaununkorjauspajan II B-rakennusvaiheen (=siirtolavahallin) (KA 1 430 m 2 ja
17 100 m 3 ) rakennustyot saatiin vietyii. pitkalle,
mutts. hallin paatyyn rakennettavan suuren oviaukon osuus rom. jai v:n 1969 puolelle. Sa.rnan ra.kennuksen rakennusvaihe III B:n (KA 4 400m 2
ja 52 900 m 3 ) paapiirustukset valmistuivat ja
osuuden rakennustyo paasi alkamaan. Rakennusvaiheen IT A osuudelle suunniteltiin ja rakennettiin tyonjohtokeskus.
Tw·un konepajan (KA 6 200 m 2 , 60 800 m 3 )
laajennusrakennustyon alettua on samalla taydennetty ja piirretty tyon aile tulevien osuuksien
tyopiirustuksia.
V a n h o i h i n r a k e n n u k s i i n t e h t av i a m u u t o s-, korjaus- ja saneeraustoitii. varten Jaadittiin 42:lle rakennukselle 86 luonnospiirustusta, 40 rakennukselle 67 paapiirustusta ja
13 rakennukselle 13 tyopiirustusta.
Nama muutostyosuunnitelmat ovat olleet
yleensa pieniii., mutta joukossa on myo suurempitoisiii..
Jyvii.skylii.n asemarakennuksen saneeraukselle
saatiin rakennuslupa, mutta paapiirustuksia jouduttiin muuttamaan heti kun asema muutettiin
keskusasemaksi. Rakennustyot siirtyivii.t v:n
1969 puolelle, jolloin muuttuneelle tilanteelle joudutaan hakemaan uusi rakennuslupa.
Malmin asemarakennuksessa joudutaan sahkoistystOiden johdosta suorittamaan rom. 2. kerroksen lattian nosto. Hankkeen muutospiirustukset saatiin likipitaen valmiiksi.
Helsingin ratapihalla oleva vanha kattilakeskus
kunnostetaan, varustetaan uudella hoyrykattilalla ja katetaan. Taman tilapaiseksi tarkoitetun
(n. 10 v), mutta erittii.in kiireellisen hankkeen piirustukset saatiin kuntoon vuoden lopulla.
Pasilan konepajan alueella sijaitseva vanha kattilakeskus suunniteltiin osittain muuhun kayttOon: maanpintaan avautuva osa ajokalustosuojaksi ja ylaosa oppilaskouluksi. Hankkeen piirustukset valmistuivat vuoden lopulla.
Keuruun asemarakennuksen muutospiirustukset valmistuivat, samoin Jyvaskylan junatoimistorakennuksen muutospiirustukset, joilla junatoimistoksi muutettiin vanha asuinrakennus n:o
60/21.
Kertomusvuonna laadittiin huoneenrakennusjaostossa kustannusarvioita 33 eri kohdetta var-

ten ja tyoselostuksia8 huomattavammalle kohteelle. Varienmii.B.rittelytehtavia oli vahemman kuin
v. 1967, mutta lausuntoja annettiin asemakaava-,
rakennus· ym. asioista runsaasti. Asemien nimikilpiii. ja mainoksia koskevia lausuntoja annettiin
n. 95. Meneillaii.n olevissa rakennustoissa suoritettiin valvontaa.
Huoneenrakennusjaosto osallistui tyojarjestyksen mukaisesti VR:n liikkuvan kaluston
sisustusten suunnitteluw1, samoin kaluston ulkopuolen varienmii.arittelyyn. Nain osallistuttiin
uusien sii.hkojunien, uusien makuuvatmujen ja
Tasavallan Presidentin uuden salonkivaunun
suunnitteluun ja muihin nii.ita vahii.isempiin
tehtaviin.

Geoteknilliset tutkimukset
Geoteknillisen jaoston toimesta suoritettiin
vuoden 1968 aikana maaperatutkimuksia 346 tutkimuspaikalla. Niissa tehtiin yhteensii. 13 828 kairausta, joiden yhteenlaskettu pituus on 74 272m.
Laboratoriotutkimuksia varten otettiin 191 paikasta yhteensii. 2 164 naytetta. Nii.iden li aksi tutkittiin laboratorio sa ora- ja. sepelinaytteita. Betonin laadun tarkkailua varten puristettiin betonikuutioita vuoden aikana 302 kpl. Tutkimusten
perusteella laadittiin 537 piirustusta.
Ratapenkereen vakavuuteen ja penkere n tekoon liittyviii. tutkimuksia tehtiin kaikkiaan 137
paikalla seka vanhoilla etta rakenteilla olevilla
radoilla.
Ali- ja ylikulkusiltapaikkoja tutkittiin 28 ja
vesistosiltapaikkoja 6. Naiden lisaksi tutkittiin
53 rumpupaikkaa.
Erilaisten rakennusten ja rakenteiden paikkoja
tutkittiin yhteensa 23.
Soranotto- ja lisii.maa-alueita tutkittiin vuoden
aikana 50.
Rakenteilla olevilla radoilla tutkittiin 36 maaleikkausta.
Taman lisaksi jaoston toimesta tehtiin raidealustan routimiseen liittyvia tutkimuksia, selviteltiin vedensaantimahdollisuuksia, tutkittiin ajo.
johtopylvaiden paikkoja ym.
Tutkimusten perusteella annettiin lausuntoja
rakennusten, siltojen ym. rakenteiden perustamisesta, ratapenkereiden teosta ja vahvistamisesta
seka tunneleiden, kallio- ja maaleikkausten teosta
ja vahvistamisesta.
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IV. RAUTATIERAKENNUKSET
Vuonna 1968 olivat tyot kii.ynnissii. Tampereen - Parkanon- Seinajoen, Jii.msii.nkoskenJyvii.skylan ja Juankosken-Luikonlahden-Sysmii.jii.rven rautatierakennuksilla.
Lisii.ksi tehtiin muutos- ja perusparannustoitii.
rataosilla J yvaskylii.-Suolahti, Helsinki- Pasila
ja Siilinjii.rvi-Juankoski.
Miiararahojen kaytto eri rautatierakennuksilla
selviaa luvun lopussa olevasta taulukosta.

Sepeli on kuljetettu junilla Routakalliosta ja
Isokankaalta radan pohjoisosalle ja Uusi-Parkanoon. - Sepeliii. on valmistettu eri laatuja yhteensii. 181 925 tonnia.
Pii.ii.raidetta on kiskotettu K 54 kiskoilla Parkanon-Seinii.joen vii.lilla 0. 42 5 km ja Uusi-Parkanossa yhdysraidetta Porin suuntaan 0. 2 o 5 km
seka sivuraiteita 1. s 1 1 km . Kaytetyilla K 30 kiskoilla on kiskotettu yhdysraidetta Haapamii.en
suuntaan 2.114 km.

Jyvaskylii.n-Suolahden radan
muutostyo
Jyviiskylan-Suolahden 40.6 km pituisen rataosan liikenneteknillisesti epii.edullisten nousu- ja
kaarresuhteiden muuttamiseen vastaamaan siihen liittyvien ratojen rakentamisessa kaytettyja
teknillisiii. miiarayksiii. antoi valtioneuvosto rakentamisluvan 20 paivana maaliskuuta 1958 ja tyot
aloitettiin syyskuulla. Linjasuojastuslaitteet Jyviiskylan-Leppaveden valilla valmistuivat.
T amp e r e e n-P ark an o n- S e in ajoen rautatierakennus
Rataosan Uusi-Parkano-Seinajoki rakennustyot siirtyivii.t 16. l. 1968 5. ratapiirin suoritettaviksi.
Kertomusvuoden aikana on rakennustoita jatkettu rataosalla Lielahti-Uusi-Parkano. Noin 29
km matkalla on toitii. suoritettu kahden urakoitsijan toimesta.
Rakentamistoista on suoritettu 36 %.
Eriteltyinii. toitii. on suoritettu seuraavasti:
Tyolajl

Y. 1968

I k-m• I mk
A. Pengerrystyot
M:assan vaihtoa
Lasku-, sivu- ja
niskaojien kaivua
Maata rataleikkauksista penkereeseen
ja sivuun ...... .
Lisamaata penkereeseen ........... .
Eristys- ja valikerrosta. . ........ .
Ojien louhintaa ... .
Rataleikkausten louhintaa ......... .
B. Piiiillysrakenne
Sorastamista ..... .
Sepelointia ....... .

I1961-1968
Yv.
k-m•

162 281

369 620,28

261 205

53 208

135 859,77

496 464

834 571 3 586 450,24 1 585 685
369 103 1159 535,90 1 650 178
83 674
1 754

470 698,91
29 588,90

965 654
29 970

213 282 2 849 940,10

494 330

15 250

300,02
88 907,44

4310m 3
63 523 »

G. Rummut ja sillat
Ratarumpuja valmistui kaikkiaan 31 kpl, joista
kaksi on terasbetonista ja loput betoniputkirumpuja (d= l. o-1. 4 m). Rumpujen pituus on yhteensa 789. s 5 m.
Seuraavat sillat valmistuivat omana tyona:
Sivulan-Hietaniemen (pi 596) ja Kurun tien
(pl 619) alikulkusillat sekii. Rannarinsalmen ylikulkusilta (pi 733) ja Poikkeusjarven ratasilta
(pl 634). Urakoitsija aloitti Vahojarven ratasillan
(pl 533) perustustyot.

D . Tiet ja tasoitukeet
Lamminkosken liikennepaikan tulotie valmistui. Uusi-Parkanon aseman tulotien raivaustyot
aloitettiin. Kahdella alikulkusiltapaikalla aloitettiin tietyot . - Liikennepaikoilla on suoritettu
tasoittamista (7 102m 3 ).

E. H eikkovirtalaitteet
Karhelle on pystytetty valiaikainen radiotukiasema ja kuuteen virka-autoon hankittu radiopuhelimet.

Jamsankosken-Jyvaskylan
rautatierakennus
Radan varsinaiset rakennustyot aloitettiin v.
1964 valilla Jyvaskyla-Saynatsalo.
Vuoden 1968 aikana on toita jatkettu rataosalla Jyvaskyla-Saynatsalo ja Korpilahden kunnan
alueella. - Keljonlahden satamaraide (2. 6 km)
valmistui liikennoitavaan kuntoon heinakuulla.
Rakentamistoista on suoritettu 38 %.
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Toita on suoritettu eriteltyina seuraavasti:

I v. 1968

TyotaJI

k·m'

A . Pengerrystyot
Lasku-, sivu- ja
niska.ojien ka.ivua
Maata ratalei.kkauksista penkereeseen
ja sivuun ........
Lisamaata penkereeseen ............
Eristys- ja valikerrosta . ... .... . ...
Ojien louhintaa .. . .
Rataleikkausten louhinta.a
•

•

•

•

•

•

••

I mk

IVv.
1964k-m•

1968

I
11923

73 394,-

76 701

202 017

991034,- 1 221 749

27 621

137 016,- 157 271

37 970

190 061,-

0.

6 989

127 254,-

B. Piiiillysrakenne
Sorastamista . . . . . . . 2 471m3 6679,epelointia . . . . . . . . 15 838 » 78 891,-

70 377
1478
210 530
2 471m 3
15 838 >)

Helsinki - Pasila
ratapihamuutos
Rataosaston johtaja antoi maarayk en toiden
aloittamisesta 1 piiivii.na syyskuuta 1967.
Myohemmin annettiin mii.arays suunnitella ja
toteuttaa perusparannus rataosalla Pasila-Malmi seka rakentaa kolmas raide valille PasilaKerava ja koldvikin teollisuusraide.
Toitii. on teetetty paaasiassa urakoitsijoilla (n.
67 %)Huomattavimmat tyot olivat pengerpaalutus
AJppilassa, kallioleikkausten louhinta ja Pasilan
kaatopaikka-alueen tasoitus. Tutkimuksia ja toiden suunnittelua on suoritettu valilla PasilaKerava. .
Toita on tehty eriteltyinii seuraavasti:
TyOlaji

I k-m•
Sepelia on kuljetettu rataan valille JyvaskylaKeljonlahti autoilla ja junilla.
Sepelia valmistettu eri laatuja yhteensii 45 847
tonn.ia.
Piiaraidetta on kiskotettu K 54 kiskoilla J yviiskyliissii 3. 8 o km ja K 43 kiskoilla Keljonlahden
satamaraidetta 2. 88 km (josta sivuraidetta 0.40
km).

a. Tunnelit, rummut, sillat ja muut kiinteat
rakenteet
Paasivuoren ja Keljonkankaan I twmeleita on
louhittu 1 489 m eli 62 742 m 3 • Vv. 1964-1968
3 028 m eli 126 233m 3 •
Ratarumpuja betoniputkista. (d=60-120) valmistui 7 kpl (133 m).
Korpiojan teriisbetoninen kehasilta (pi 268),
va=6.ss m, rakennettiin.
Kiinteii. puutavaranosturi (40 tonnia) asennettiin Keljonlahden satamaan.

D. Tiet ym. rakenteet
Teita rakennettiin (pl 490) 300 m.
Keljonlahden sata.malaituri (25m) rakennettiin
ja valaistus satamaan jarjestettiin.

E. H eikkovirtalaitteet
Keljonlahden satamaan rakennettiin viestijohtolinja.

A. Pengerrystyot
Massan vaihtoa ....
Lasku-,sivu-ja niskaojien kaivua .....
Maata rataleikkauksista penkereeseen
ja sivuun . .......
Rataleikkauksien
louhintaa . .. .....
Lisamaata penkereeseen ...... . .....
Eristys- ja valikerrosta .... . ..... . .

B. Piiiillysrakenne
Sepelointia ........

I

V. 1968
Vv.
- ---.,..--- - - - 1967-1968

I mk

k-m'

23437

171 619,29

42 538

5 539

70 476,61

6 712

304 261

784 714,71 389 042

222 475

931175,13 249 702

23 245
151 932

142 925,51

23 245

736 741,59 156 022

21 787m 3 83 036,24

22 207m 3

Urakoitsija on valmistanut sepelia eri laatuja
yhteensa 144 854m 3 •
Sepelia on toimitettu ratapiireille liS 405 m 3 •
Paaraidetta on kiskotettu K 54 kiskoilla betonipolkkyjii. kayttaen Helsingin-Riihimaen valilla 3. 7 km ja sivuraiteita puupolkkyja kayttaen
I. o 3 9 km. K 43 kiskoilla on kiskotettu sivuraiteita 3. o H km ja K 30 kiskoilla 0. 19 3 km.
25 m pituisia K 54 ratakiskoja on vaihdettu
radassa 100 m pituisiin O.s km. - Vanhaa raidetta on purettu 5.1 sa km.

a.

Rummut, ratasillat ja muut kiinteat rakenteet

Urakoitsija rakensi valmiiksi Elaintarhanlahden terasbetonisen ratasillan ja sa.moin Sornaisten
terasbetonisen risteyssillan. Pasilan suoalueella
rakennettiin kokoojaviemaria ja vesijohtoa.
Helsingin asemalla rakennettiin henkilolaitureita.
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Siilinjarven - Juankosken
rataosan perusparannustyo

Eriteltyina niitii. on suoritettu seuraavasti:
TyOiaji

Siilinjarven-Juankosken 42 km pituisen rataosan perusparannustyo siirrettiin l. 11. 1967 rautatierakennustoimiston hoidetiavaksi.
Vuoden 1968 aikana on toita jatkettu koko rataosalla ja raken.nettu pistoraidetta Rikkihappo
Oy:n t ehtaalle.
Eriteltyina on toita suoritettu seuraavasti:
TyOiaji

I

V. 1968
Vv.
- - - - , . . . - - - - - 1 1967-1968
k-m•
mk
k-m•

I

I

A. Pengerrystyot
Massan vaihtoa . . . .
3 338
Sivu-, niska- ja laskuojien kaivua . . . . . 13 728
Maata leikkauksista
penkereeseen ja sivuun . . . . . . . . . . . 76188
Ojien louhintaa . . . .
470
Kallioleikkausten
louhintaa ........ 1 26 742
Lisamaata penkereeseen ..... . .. .. . . 101197
Eristys- ja viilikerrosta . . . . . . . . . . . . 190 900
B. Piiiillysrakenne
Sorastamista .. . ... .
Sepelointiii ..... . . .

7 509,79

3 338
15 449

39 16,50
213 707,06
9 454,63

93 045
470

151 849,60

26 742

481 491,08 102 73fi

I

I
A. Pengerrystyot
Massan vaihtoa ...
Sivu-, niska- ja laskuojien kaivua ..
Maata leikkauksista
penkereeseen ja
ja sivuun .. . ...
Ojien louhin taa ...
Kallioleikkausten
louhintaa ......
Lisiimaata penkereeseen ........
Eristys- ja viilikerrosta ..... . ....

I

V. 1968
Vv.
- - - - . - - - - - 1965-1968
k-m '
mk
k -m'

16153

44 360,22

16153

11484

54 705,68

49014

290 621
3 653

1080 813,85 1300 416
86 526,41
3 896

16 755

203 394,55

135 058

57 767

207 308,61

282 539

232 872

1 058 213,00

234 374

B . Piiallysrakenne
Sepelointiii . . . . . . . 43 995m3

105 888,19

43 995m3

Sepeliii. on valmistettu eri laatuja yhteen.sa
48 128m 3 •
K 54 ratakiskoilla on kiskotettu pii.ii.raidetta
27. 5 s km ja K 30 kii.ytetyillii. kiskoilla sivuraidetta 0. 1 7 km Luikonlahdessa.

442 926,44 193 249

27 789m 3 106 042,02

I

988m 3
27 821m3

Urakoitsija on valmistanut raidesepelia eri laatuja yhteensa 64 514m 3 •
Vanhoja K 30 ratakiskoja on vaihdettu radassa
uusiin K 54 kiskoihin 13.067 km. Rikkihappo
Oy:n tehtaalle johtavaa raidetta on kiskotettu
K 43 kiskoilla 2. 5o km.

a.

Rummut ja mtasillat

Ratarumpuja betoniputkista (d= 100- 120)
valmistui 3 kpl (yht. 79 m).
Alikulkutunneli (pl 194) raken.nettiin terii.saaltolevyputkesta (d=438).

Ratarumpuja betoniputkista (d = 60- 120) valmistui 4 kpl (yht. 82 m).

Seuraavat ratasillat valmistuivat:
Virraskosken terii.sristikkosilta (pi 18), jm 60. o
m ja Meltusvirran terii.slevysilta (pi 241), jm 25.o
m seka seuraavat terii.sbetoniset alikulkusillat:
Juankosken puolikehasilta (pl 6), va=12.76 m,
Akonveden kehii.silta (pi 73), va= 8. s m ja Kaavin
3-aukkoinen jatkuva palkkisilta (pi 139), jm
9.o+11.2s+9.o m.

Juankosken-Luikonlahden
rautatierakennus

Luikonlahden-Sysmajarven
rautatierakennus

Vuoden 1968 aikana on toita jatkettu koko rataosalla ja rakennettu myos pistoraide Luikolahdessa Malmikaivos Oy:n kaivokselle.
Rakentamistoista on nyt suoritettu 89 %Rataosa voitiin avata valiaikaiselle tavaraliikenteelle vannnkuormin 1. 11. 1968 lnkien.
Toita on tehty koko valilla Juankoski-Luikonlahti.

Luikonlahden-Sysmajii.rven 31. 5 km pituisen
radan suunnan valtioneuvosto vahvisti 9. 11.
1967. Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio
antoi sitten kirjeellaan n:o 2 896/721-67, 4. l.
1968 rakentamismii.ii.rii.yksen ja raken.nustyot aloitettiin 17. l. 1968.
V uoden aikana on toitii. tehty koko rataosalla.
Rakentamistoitii. on suoritettu 23 %-

a. Rummut ja ratasillat
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Ratatutkimukset

Eriteltyinii. tOitii. on tehty seuraavasti:

I v. 1968

TyOiaji

I mk

k-m•

A. Pengerrystyot
Massan vaihtoa. ..... .. ..... .
Sivu-, niska.- ja laskuojien
kaivua ... ....... . ..... . . .
Maata. leikkauksista penkereeseen ja sivuun ..... .. .... .
Kallioleikausten louhintaa ... .
Lisamaata penkereeseen . .. . . .
EJistyskerrosta ... . ...... ... .

17 684

22 387,30

40194

79 121,29

463 698 1 260 409,79
47151
379 056,99
153 260
322 696,64
17 977
78 034,31

B. Rummut ja ratasiUat
Rata.rumpuja betoniputkista (d = 80-140) valmistui kaikkiaan 39 kpl, joiden pituus on yhteensii. 865. o m.

U udonkaupungin - Ki.ukaisten ratasuunnalla
suoritettiin ratalinjan lopullinen merkitseminen
maastoon, pituusmittaus ja vaaitus sekii. maape rii.tutkimuksia. Naiden tayskoneellisten tutkimusten perusteella aloitettiin rataprofiilin piirtaminen. - Skoldvikin teollisuusratasuunnalla suoritettiin vertailevia suuntatutkimuksia. kustannusa.rvlOmeen karttojen ja maastotarkastuksen
avulla. Outokumpuun suunnitellun Vuonoksen
kaivosraiteen tutkimuksia suoritettiin karttojen
avulla.
Vuoden 1968 kaynnissa olleiden rautatierakennusten rakennustyohon kaytetyistii. maararahoista on laadittu oheinen taulukko, josta ilmenee varojen kii.ytto vuosittain seka yhteismaara.
Taulukossa on myos ratatutkimuks iin kaytetty
rahamaara.

Rautatie- ia ratarakennuksilla kaytetyt mi:ii:iri:irahat:
JyvliskyHlnSuolahden
radan
muutostyO

Vuosi

TampereenParkanonSein!joen
rautatterakennus

Jiimsllnkosken
- JyvAskyliin
rautatlerakennus

JuankoskenLulkonlahden
ra utatierakennus

HelsinkiPasila
ratapihamuutos

SlilinjiirvenJuankosken
rataosan
perusparan nus

Luikonlahden- ysmajiirven rautatierakennus

I

1958
1969
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

...

.. .
...

...
...
...
...
...

...
...
...

423 221,02
3 032 202,65
4 690117,21
7 293 334,54
6 754 568,36
2 300 041,58
545 989,30
183 128,74
100 020,50
10 426,86
14 371,95

664123,55
1742 607,98
6 658 299,65
9 305 827,62
10 876 807,42
10 188 332,80
18 354 266,42
16 794 761,26

153130,02
3 002 764,15
4 938 767,86
5 461 075,12
6 777127,62
6 508 206,50

1092 836,20
3 847189,79
6 448 358,36
905166,20
8 978 405,57 10 332 964,87

134 4 0,82
6 304 970,56

3 303.653,51

Yhteensa /24 347 422,70 /74 585 025,60 /25 831 071,27/20 366 789,92 / 11238121,07 / 6 439 451 ,37 / 3 303 653,51

Liaaksi on kaytetty vuonna 1968:
Suo1ahden-Haapajarven rata
(pakkolunastus) .... . ........ .
Parikkalan-Onkamon rata (pakkolunastus) ........... . ..... .
Kaulirannan-Kolarin rata (pakkolunastus) .. . ...... . ......... .
Lahden-Loviisan rata (pakkolunastus) .... .. ........ . . . .... .
Luumii.en-Lappeenrannan rata
(pakkolunastus) . . . . . . . . . . . ...

5

16824.-69

Yhteenaa on ki:iytetty vuonna 1968 :
7 404,63
1 736,65
1 772,86
690,88
243 476,06

Rautatie- ja ratarakennukset . . . . 52 492 415,29
Rautatietutkimukset . . . . . . . . . . .
104 084,57
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V. KULJETUSKALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET
Kuljetuska.lusto
Vetoka.lusto lisati.ntyi kertomusvuonna. edellisiin vuosiin verrattw1a suhteellisen viihan. Kotimaisista. tehtaista. valmistui 11 kpl l 360 hv
tehoisia. hoyrynkehittimella varustettuja Sr 12dieselvetureita. Nain ollen oli dieselvetureiden
lukumaara vuoden lopussa yhteensa 365 kpl. Oy
Ta.mpella Ab:lta valmistui 2 kpl dieselgeneraattoreita. vaihtoaggregaateiksi Hr 13-vetureita varten
seka 2 kpl vaihtomoottoreita Sv 12- ja Sr 12-vetureihin.
Moottorivaunuja ei kertomusvuonna valmistunut lainkaan. Niiden lukumiiara oli siten yhteensa
276 kpl.
Valmet Oy:lta valmistui vuoden lopulla 3 kpl
kaksivaunuisia siihkomoottorijunia, joilla aloitettiin koeajoliikenne.
Tk 3-sarjan hoyryveturi myytiin rautatiemuistomerkiksi Pieksamaelle, joten hoyryvetureiden
lukumiiara vuoden lopussa oli 363 kpl. Hoyryvetureista yhteensii 128 kpl seisoi koko kertomusvuoden tai osan vuotta joko odottamassa romutusta tai konepajakorjausta.
Vaunuja valmistui kuluneen vuoden aikana
sew·aavat miiarat: henkilovaunuja sarjoittain
OEit 5 kpl, Eit 18 kpl, EFit 4 kpl ja Eikt 2 kpl,
katettuja tavaravaunuja sarjo ittain Gks 200 kpl,
Gbk 137 kpl, Gg 45 kpl, Ggi 76 kpl, Ggil 20 kpl ja
Ggig 5 kpl, sailiovaunuja sa.rjoittain Soe 40, Soi
1 kpl, Soip 11 kpl, Son 3 kpl, Soeb 15 kpl, Soer
5 kpl ja Svs 20 kpl, avonaisia tavaravaunuja sarjoittain Orne 27 ja Hkk 392 kpl eli yhteensa 29
kpl henkilovaunuja ja 902 kpl tavaravaunuja.
Edellisten vaunujen lisaksi valmistui siiiliovaunuja sarjaa. Sti 33 kpl Typpi Oy:lle ja sarjaa Sfc
3 kpl Oy Finnish Chemicals Ab:lle, seki:i postivaunuja sarjaa Pot 4 kpl posti- ja lennatinlaitokselle.
Vuoden aikana poistettiin liikenteestii 76 kpl
henkilovaunuja, 1 383 kpl tavaravaunuja, 109 kpl
virkatarvevaunuja ja vieraita vaunuja 34 kpl.
Omista liikenteesta poistetuista. vaunuista osa hylattiin, osa muutettiin toisiin ki:iyttotarkoituksiin
sopiviksi seuraavasti: avonaisia tavaravaunuja
sarjoittain Oe 5 kpl, Hac 50 kpl, Hdkl 20 kpl,
Hdka 1 kpl, Hl 20 kpl, Ht 26 kpl ja Hh 294 kpl
seka virkatarvevaunuja sarjoittain Go 7 kpl, Ma
59 kpl ja Mav 100 kpl eli yhteensa 453 kpl uudestirakennettuja vaunuja.
Kertomusvuoden lopussa oli h enkilovaunuja
1 185 kpl, joista moottorivaunujen liitevaunuja

202 kpl, virkatarvehenkilovaunuja 179 kpl. Tavaravaunuja oli 25 374 kpl, joista katettuja tavaravaunuja 9 170 kpl, sailiovaunuja 548 kpl, avonaisia tavaravaunuja 12 451 kpl, erikoisvaunuja 5
kpl ja virkatarvevaunuja 3 200 kpl. Viera.ita vaunuja oli 980 kpl.

Vetoka.luston kehittamista
koskevat tyot
Suurimman osan vetokaluston kehittamisti:i
koskevista toista muodostivat uutta hankintavaiheessa olevaa kalustoa koskevat tehtavat tai
uusien hankintojen valmistelu.
Si:ihkomoottorij unien piirustusten tarkastus
jatkui koko kertomusvuoden ajan. SamaHa ki:iytiin Valmet Oy:n kanssa junan rakennetta koskevia neuvotteluja, joiden tuloksena toteutettiin lukuisia rakenneparannuksia. Vuoden lopulla suoritettiin sahkomoottorijunan prototyyppikoeajot
laaditun koestusohjelman mukaan, koetulosten
kasittely seki:i kolmen junan vastaanottokoeajot
ja tarkastukset.
Raskaan Vr 12-dieselvaihtoveturin piirustusten
tarkastus saatettiin piiatokseen. Tarkastustyon
ohella oltiin Lokomo Oy:n kanssa saannollisessa
neuvotteluyhteydessa veturin rakenteiden kehittamiseksi. Niinikaan moottorin valmistajan Oy
Tampella Ab:n kanssa neuvoteltiin moottorin rakennetta ja sen asennusta koskevista kysymyksista.
Rakenteilla olevien kahden Vr 12-prototyyppiveturin valmistusta valvottiin Lokomo Oy:ssa
suorittamalla osien rutiininomaisten tarkastusten
lisaksi myos nimenomaan prototyyppiveturille
kuuluvia tarkastuksia, joista voidaan mainita veturin rungon ja telin kuormituskokeet jannitysmittauksineen, telin jarrulaitteiden liikevarojen
tutkimi.nen, kumijoustimia koskevat kuormituskokeet ja akselinkayttolaitteiden koekaytto. Veturin MAN R8V -dieselmoottorille suoritettiin laaja 100 tunnin tyyppivastaanottokoekaytto UIO:n
ja ORE:n saantojen mukaan MAN:n tehtailla
Augsburgissa yhteistoiminnassa Deutsche Bundesbahnin kanssa. Taman koekii.yton valvonta
tapahtui kahdessa osassa, nimittain alustavat kokeet ja koekenti:in tarkastus maaliskuussa ja suoritettujen muutosten ji:ilkeen lopullinen koekii.ytto
tulosten arvosteluineen kesa-hoinii.kuussa. Kah-
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deLle ensimmii.iselle moottoriUe, jotka. MAN toimitti, suoritettiin lisii.ksi niinsanottu sarjavastaanotto Augsburgissa.
Uuden 12 kpl kii.sittavii.n Sr 12-veturisarjan
tilaukseen va.lmistelussa. otettiin kaytossii. olevissa
vetureissa sa.adut kokemukset huomioon. Mainittakoon, etta moottorin oljypohja paiitettiin muuttaa uudessa sarjassa kantava.ra.kenteiseksi ja pa.ra.ntaa moottorin elastista kiinnitysta veturiin.
Sahkoveturika.Iuston ma.hdollista. ha.nkintaa
varten Ia.adittiin sii.hkoveturin ra.kennetta koskevia selvityksia kiiytettiivissii olevien tarjousten
teknillisten selostusten perusteella.
Kiiytossa olevassa kalustossa. suoritettiin erilaisia kokeita rakenneparannuksia silmiilliipitiien seka laadittiin ohjeita ja piirustuksia niiden toimeenpanoa varten. Suoritettiin myos dieselmoottoreiden keskimiiiiriiista kuormitusta eri veturisarjoissa koskeva tutkimus sekii tii.rkeimpien veturityyppien kiiytto- ja korjauskustannusten vertailua.

Vaunukaluston kehittiimistii
koskevat tyot

sarja. Sti ja. natriumkloraatin kuljetusvaunun,
sarja Sfc, vaununalustojen suunnittelu yksityisten toiminimien siiilioitii varten, irtosementin kuljetusva.unun, sarja Soi, laitteiden viimeistely ja
bituminkuljetusvaunun, sarja. Bso, piirtiimistyon
saattaminen piiii.tokseen. Laa.dittiin myos piirustukset entistii. tilavampa.a paineilmalla. tyhjennettii.viiii ja.uhe- ja raemaisen aineen kuljetussiiiliotii,
sarja Ss 27, varten.
Laajin tyo avonaisten ta.va.ravaunujen osalta.
oli neliakselisen autonkuljetusvaunun, sarja Oe,
suunnittelu piirustusten laatimisineen. Muut tyot
ra.joittuivat vaunuihin tehtyihin parannuksiin,
joiden kohteista. mainittakoon Ob-sarjan yleisvaunussa. kuorman alustuet ja. piiii.tyrakenne ja. Omesarjan malminkuljetusvaunussa tyhjennysluukut.
Siihkohydraulisilla kaatolaitteilla varustetun vaunun, sarja Kas, tilausta varten laadittiin teknilliset miiii.reet ja. piirrettiin liityntiikohtia esittiiviit
sovituspiirustukset koria ja kaatolaitteita varten,
jotka osat tilattiin ulkopuoliselta toiminimeltii.
Vireillepa.nnuista tavarava.unuJ,annan uudistuskohteista mainittakoon malminkuljetusvaunu,
sarja Omu, jonka suunnittelu annettiin yksityiselle insinooritoimistolle, ja nostettavilla sivuseinillii. varustettu neliakselinen hakkeenkuljetusvaunu, jonka tilausta varten la.adittiin teknilliset
miiiireet. Katettuun tavaravaunuun, sarja Gbk,
suunniteltiin varus teet miehistonkuljetusta vat·ten ja tehtiin asian vaatimat rakenteen tarkistukset. Piirustusten osalta tyo jatkui yli vuoden vaihteen.

Matkustajavaunujen osa.lta. keskeisimpiina tyonii jatkui makuuvaunun, sarja CEmt, suunnittelu
ja piirustusten laatiminen. Tyo edistyi niin, etta
makuuvaunun eraiden osien ja puolivalmisteiden
hankinnat voitiin aloittaa. Makuuvaunun lii.mmitys- ja ilma.nvaihtolaitteet suunniteltiin yhteistyossii alan erikoisliikkeiden kanssa. llmanvaihtoa tutkittiin myos sisaiinpuhalluskokeiden avuUa
makuuhytin maketissa.. Terasrakenteisten matKuljetuskalustoon liittyvii
kustajavaunujen liimmityslaitteiden toimintaan
tutkimustoiminta
liittyvaii kehitystyota jatkettiin. Vaunujen paineilma- ja jarrulaitteissa tarpeellisiksi havaittuja
Valtionra.utatiet on kertomusvuonna ollut edusparannuksia varten laadittiin muutospiirustuksia.
tettuna UIC:n kansa.invii.lisen rautatietutkimusTasavallan Presidentin virkavaunun, sarja AI, ja
la.itoksen ORE:n asia.ntuntijaryhmissii B 64 ja
B 51. Asiantuntijaryhmii. B 64 on tutkinut tekoravintolavaunun, jonka suunnittelutyo tilattiin
Valmet Oy:lta, tilauksia varten laadittiin teknilaineiden kii.yttoii jarrutonkii.n aineena. Niiihin tutliset miiiireet.
kimuksiin liittyen on tehty jarrutuskokeita tekoKatettuja ta.varavaunuja koskevista toistii mai- \ aineanturoilla sekii kesii.- etta talviolosuhteissa.
nittakoon lamminvaunun, sarja Gg, ja pakasteAsiantuntijaryhmassii. B 51 on kiisitelty autovaunun, sarja Ggig, edelliseltii vuodelta jatkunut ma.attikytkimen suunnittelua ja kiiyttoonottoa
piirustusten laatiminen, lii.mminvaunun autoEuroopan ra.utateilla. Vuoden aikana on laadittu
maattisen nestekaasulammittimen
rakenteen
ryhmalle raportti valtionrautateiden automa.attimuutos ja pa.kastevaunun kompressorijii.iihdytyskytkimiii koskevista tutkimuksista.
koneen toimintavarmuuden lisaiimiseen kohdistuPohjoismaiden yhteistii tutkimustoimintaa varnut selvitystyo.
ten on kiisitelty pyoranrenkaita ja teriispyoria
Siiiliovaunuihin kohdistuneista toistii ma.inittakoskevia teknillistaloudellisia kysymyksia seka
koon ammonia.kinkuljetusvaunun, sa.rja Son,
suoritettu pyoran kulkukehan ja laipan kulumissuunnittelu, piifluorivetyha.pon kuljetusvaunun,
mittauksia. Lisaksi on kasitelty raidepuskimiin
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liittyviii k symyksiii ja tehty tutkimuksia tormayksen aiheuttamista rasituksista raidepuskimiin ja kalustoon.
Veto- ja vatmukalustolla on suoritettu jo aikaisempina vuosina suunniteltuja pysiihtymismatkakokeita kesa- ja talviolosuhteissa eri pituisilla ja
painoisilla junilla jarrutuskyvyn sel vittamiseksi.
Raskailla junilla on junapainojen korottamismahdollisuuksien selvittamista varten tehty kokeita,
joissa on tutkittu veto- ja puskinlaitteisiin syntyvia rasituksia. Junapainojen korottamiseen ja junapituuden lisiiiimiseen liittyen on myos suoritettu perustutkimus raskaiden ja pitkien junien
koeajoliikenteen aloittamiseksi. Keveiden 2-akselisten automaattikytkimella varustettujen vaunujen kiskoilla pysymisesta on lisaksi tehty tutkimus, jonka perusteella on voitu sallia ko vaunujen
liikennoiminen ilman painolastia . Mainittujen kokeiden ja tutkimusten tuloksia on kayttanyt hyvakseen toimikunta, joka on valmistellut junaturvallisuussaiintoon liittyvia teknillisia maarayksia.
Eit-vaunun ku.lkuominaisuuksia. on tutkittu
eri.rakenteisilla radoilla ja eri rataosuuksilla. Tutkimuksissa on pyritty selvittamiiii.n ma.hdollisuuksia kayttaa suurempia nopeuksia. Rata.osalla
Hajala-Pai.mio on tarkistusmielessa selvitetty
kuormatun autojenkuljetusvaunun Oe kulkuominaisuuksia.
Turun konepajan koekayttotiloissa on suoritettu Dm 8-moottorikiitojunan dieselmoottorin
jaahdytysveden lii.mpotilamittauksia. Vastaava.nlainen koesarja on tehty ko moottorissa myos ajon
aikana. Hyvinkaan konepajan koekii.yttotiloissa
on mitattu yhden Hr 13-veturidieselmoottorin
vahvistettm rungon dynaamiset jannitykset.
Erityyppisten luistonestolaitteiden toiminnallisten ominaisuuksien vertailemiseksi on suoritettu erilaisia jarrutuskokeita vaihtelevissa olosuhteissa.

suurkuormausvaunun paiilla kuljetettavaksi, jonka vuoksi siWio kuljetettiin pelkkien telien varassa. Muista erikoiskuljetusten piiriin luettavista asioista mainittakoon sahatavarapakettien,
tukkien ja selluloosasuuryksikoiden kuormaustapojen kehittii.minen ja kokeilu kaytannossa. Erikoiskuljetusluvat lisaiintyiviit jonkin verran edelliseen vuoteen niihden.
Konteinerien kuljetuksen alettua valtionrautateilla tuli tutkia kansainvaliselle liikenteelle asetettuja mii.iirayksiii, saada aikaan Suomeen UIC:n
mukainen rekisterointijarjestelma valtionrautateiden omia ja yksityisten omistamia konteinereita varten ja tarkastaa rekisteriin anotut konteinerit. Valti.onrautateille ostettujen konteinerien valmistusta valvottiin seka osallistuttiin koekuormituksiin ja tarkastuksiin.
Rakenteilla olleen uuden veto- ja vaunukaluston ja sen erilaisten osien valmistuksen valvonta
ja vastaanottotarkastukset tapahtuivat aikaisempien vuosien kaytannon mukaisesti. Vuoden aikana on myos suoritettu yksityisten tilaamien vetureiden sekii vaihtotyorata-a.utojen, ratakuormaautojen, liikkuvien tyokoneiden ja nosturien kayttoonottokatsastuksia. Ruotsin rautateiden tilaamien X 1-sii.hkomoottorijunien koneistotelejii. tarkastettiin vuoden aikana. 98 kpl Oy Tampella
Ab:n tehtaalla Tampereella.
Lisiiksi on suoritettu paineastia-asetuksen edellyttii.miii. kattiloiden ja sailioiden lujuustarkasteluja ja tarkastuksia. Rautatiehallitus on myos ollut edustettuna sosiaaliministerion paineastialautakunnassa.
Kertomusvuoden aikana tapahtuneista junavaurioista on suoritettu tutkimuksia liikkuvan
kaluston laitteissa mahdollisesti e iintyneen teknillisen vian osuudesta vaurion syntymiseen sekii.
annettu vaurioista asiantuntijalausuntoja ao rautatie- tai poliisiviranomaisille.

Muut kuljetuska l ustoon
liittyvii.t asiat

LV I-t e k n i 11 in en s u u n nit t e l u

Erikoiskuljetuksista mainittakoon valtionrautateilla toistaiseksi painavimman muuntajan kuljetus Naantalista Kangasalalle. Muuntajan paino
oli 184 tonnia. Kuljetuksen vaikeutta lisasi se,
etta muuntajaa sen epasymmetrisen muodon
vuoksi ei saatu sijoitettua vaunun keskelle, vaan
painopiste joutui jonkin verran sivuun raiteen
keskiviivasta aiheuttaen toispuolisen kuormituk·
sen. Toisena erikoislaatuisena kuljetussaavutuksena on pidettavii suurikokoisen sii.ilion kuljetusta N aantalista Ouluun. Sii.ilio oli liian suuri

Kertomusvuoden kuluessa tehtiin lii.mpo-,vesija viemii.rijohto- sekii. ilmanvaihtosuunnitelmat
(LVI-suunnitelmat)
Oulun
vaunukorjaamoa,
Imatran tavara- ja henkiloasemaa, Pitajii.nmaen
tavara-asemaa, Oulun vaunukorjaamon vaestonsuojaa, Kiteen asemarakennusta ja kahden perbeen taloa sekii. Helsingi.n aseman t1.mnelitasossa
olevia kioskeja varten.
Lii.mmityslaitteiden suunnitelmia tai vanhojen
laitosten saneerausohjelmia tehtiin Lieksan, Loviisan, Riihimii.en, Kouvolan, Imatran, Hyvinkaan ja Parkanon veturitalleja, Karjaan VR:n
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asuinrakennuksis, Mikkelin kylHi.stii.moii., Turun
varikon lii.mpokeskusta ja tavara-asemaa, Kemin
VR:n rak. n:o 50/21, Hangon rak. 20/31, Oulun
kasvihuonetta sekii. Porin tavsramaka iinia varten.
Vesi- ja viemii.rijohtosuunnitelmia on tehty saunarakennusta varten Oulunkylii.ssa seka junien
huoltohallia varten Pasilassa.
Ilmanvaihtosuunnitelmia on tehty Kupittaan
asemarakennusta, Porin pikatavaratoimistoa, Siilinjarven rakennusmestarin huoltorakennusta,
Riihimaen varikon korjauspajaa, Kokkolan, Savonlinnan, Hillon ja Kotkan asemarakennuksia
sekii. Lappeenrannan tavara-asemaa vsrten.
Lammitys- ja ilmanvaihtosuunnitelmia on
tehty Lahden veturitallia, Turun tavaramakasiinia, Tampereen asemaa seka Rovaniemen veturitallia varten. Suunnitelmia VR:n rakennusten
liittamiseksi paikallisten sahkolaitosten kaukolammitysten piiriin on tehty Tampereen asemaa
ja asuinrakennusta sekii. Lahden veturitallia ja
Kuopion asuinrakennusta varten.
Lii.mmitys- ja vesijohtosuunnitelmia on tehty
Nummelan ja Pohjankurun asemarakennuksia.
sekii. Riihimii.en asuinrakennusta vsrten.
Helsingin ratapihalla suoritettavien ratajii.rjestelytoitten yhteydessii. on tehty suunnitelma lii.mmitys- ja vesipostien siirtii.misesta ja koko ko
huoltoon tarvittavan putkiverkoston uudelleen
jii.rjestii.misestii..
Suunnittelu- ja piirustustoiden ohella on suoritettu sekii. yksityisten toiminimien etta Pasilan
konepa.ja.n valtionrautateille asentamien lammitys- ja terveysteknillisten laitosten tarkastuksia
ja vastaanottoja seka annettu Iampo- ja terveysteknillisen alan asioita koskevia lausuntoja.
Konepajat
Kertomusvuonna oli valtionrautateillii. 7 konepajaa, nimittii.in Hyvinkii.ii.n, Pasilan, Turun, Vaasan, Oulun, Kuopion ja Pieksii.mii.en konepajat .
Kaikki konepajat tyoskentelivat vuoden aikana
kuusipaivaisin tyoviikoin paitsi l. 4-27. 10. 1968
valisenii. aikana, jolloin konepaja.t tyoskentelivii.t
viisipii.ivaisin tyoviikoin tyoehtosopimuksen muka.isesti.

1. Hyvinkiiiin konepaja
Konepaja on toiminut paaasiassa moottoriveturien korjaamona kaikkien muiden veturisarjojen osalta paitsi Vv 13, Vv 14 seka Vr 11 veturissrjojen, joiden korja.us tapa.htuu Kuopion kone-

pajalla. Moottoriveturien huoltojen kokonaismii.ii.rii. vuoden lopussa oli 314. Konepaja huolehti
myos sille kuuluvien veturissrjojen vaihto- ja varaosien korjauksesta ja valmistuksesta. Konepajalla valmistettiin myos Kuopion konepajassa
korjattavien veturisarjojen huomattavimmat
vaihto-osat.
Moottoriveturien korjauksen lisii.ksi vuoritettiin
rom. seuraavat tyot:
Kiskonhitsauksia suoritettiin 7 590 kpl. Pii.ii.osan tuotannosta kasittivii.t 100 metrin kiskot.
Vaihteita ja niiden osia valmistettiin seuraavasti: 50 kpl K 54 yksinkertaisia vaihteita polkytettyina, 4 kpl K 54 kaksipuolisia risteysvaihteita
polkytettyinii. ja 5 kpl ilman polkkyja, 3 kpl K 54
yksipuolisia risteysvaihteita polkytettyinii. ja 2
kpl ilman polkkyjii., 5 kpl K 54 raideristeyksiii.
polkytettyina, 300 kpl K 43 vastakiskosovituksia,
10 kpl K 43 vaihteen kielisovituksia, 34 kpl K 30
raidepuskimia, llO kpl K 43 vaihteenristeyksen
karkikiskoja, 100 kpl K 54 vaihteenristoyksen siipikiskoja ja 150 kpl K 54 raiteen eristysjatkoksia.
Vaihteita on polkytetty: 3 kpl K 43 kaksipuolisia risteysvaihteita, 3 kpl K 43 kaksoi vaihteita
seka 101 kpl K 43 ja 14 kpl K 54 yksinkertaisia
vaihteita.
Kuljetusvaunujen sii.ilioitii. valmistettiin: 11 kpl
irtosementin ja 4 kpl rikin kuljetukseen, 8 kpl
Ss 26 vaunun sii.ilioita, 30 kpl oljyn ja 15 kpl bitumin kuljetukseen.
Vaunun varaosia valmistettiin seuraavasti: jousia 1 006 kpl, vetokoukkuja 2 028 kpl, kytkinhanoja R 1" 600 kpl, suursailion varaventtiileja 30
kpl, mantii.puskimen paitii. 2 028 kpl, jousipukkeja
1 900 kpl, jarrukolmioita 250 kpl, vetimen silmukkapii.itii. 2 000 kpl, jousen ripustinlenkkejii. 50 609
kpl, ripustinlenkkinojia 31 100 kpl, jarrutonkii.n
ripustimia 23 000 kpl, pyorii.vivun ripustimia 3600
kpl, taaravetimiii. 800 kpl, sivupylvaan kettinkiii.
820 kpl, vetotangon liitosmuhveja 1 500 kpl, laakeripesiii. no 10 A 600 kpl, laakeripesii.n ohjaimen
siteitii. 3 700 kpl, vaunun apukytkimiii. 1 300 kpl
ja vaunun apuilmasailioitii. 40 R 30 kpl sekii. korjattiin vaunun jousia 6 790 kpl.
Hdk-vaunuja muutettiin lasihiekkavaunuiksi
20 kpl.
Rautavalua valettiin: 5 624 kpl laakeripesiii.,
160 kpl laakeripesii.n kansia, 142 kpl kaatosrinoita, 6 869 kpl arinarautoja, 450 kpl moottorin
sylinteriholkkeja, 273 kpl telinkeskioitii., 13 750
kpl kannatusrullia, 3 000 kpl oven pyoriii., 352 kpl
vaihteen vii.litonkkia, 2 168 kpl jarrukenkiii.,
39 754 kpl jarrutonkkiii. ja 97 285 kpl jarruanturoita.
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Valettiin SG-valua: 238 kpl puskimen mantia,
313 kpl puskimen tuppiloita ja 3 600 kpl pyorii.vivun ripustimia.
Metallivalua sulatettiin 40 769 kg ja valutavaraa saattin 29 308 kg .
Teleteknillisista toista, joita ei Jueta sahki.ityi.ikuntien ti.iihin, olivat huomattavimmat:
radiolaitteiden asennukset: Kouvola- Mikkeli
linkkijarjestelma, Tampere- Parkano radiopuhelinjarjestelma, Helsinki- Kirkkonummi sahki.iradan radiojarjestelma ja Kouvola--Pieksii.maki linjaradiojarjestelma;
kaukokirjoitinlaitteiden asennukset: 9 kpl ratapihakaukokirjoitinjii.rjestelmiii. ja 3 kpl selexjarjestelmia.
Konepajassa on ohutlevyosasto koneineen ja
laitteineen siirretty veturikorjaamorakennuksesta
kattilapajaan seka puutyi.iosasto ja valumallivarasto uuteen rakennukseen. Pumppu- ja huolto osastoja seka vaihto-osavarastoa on laajennettu.
Konepajalle hankitttin vuoden aikana seuraavat koneet ja laitteet: lumilinko, kaamityskone,
hiekkapuhalluskone,
korkeapainemaalauslaite,
puolipukkinosturi, siltanosturi, hitsausmuuntaja,
sii.rmayspuristin, pyi.iri.ileikkuri, poranteroituskone, nauhahiomakone, levyuuni ja farmariauto.
Uudisrakennusti.iista valmistui puutyi.iosasto ja
mallivarasto, joiden kuutiotilavuus on 8 250 m 3
ja pinta-ala l 500 m 2 • Rakennus on varustettu
keskuslammityksellii. ja koneellisella ilmanvaihdolla.
Sahki.ityi.ikuntien huomattavimmista ti.iistii.
maini ttakoon:
Turvalaitetyi.it, releasetinlaitteet: Riihimaki,
Hameenlinna, Ylivieska, Koria, Varkaus, Kii.lviii., Kannus ja Ii. Turvalaitteiden muutostyi.it:
Helsinki-Kirkkonummi (sahki.iistys), PasilaRiihimaki ja Kinni (perusparannustyi.it). Valo ja aanivaroituslaitoksia asennettiin 29 kpl ja valoopastinlaitoksia yksi. Vahvavirtatyi.it: sahki.iasennustyi.it Pieksamaen konepajalla ja Savonlinnassa
(Kyri.insalmi) seka 21 kpl ratapihavalaistuksia.
Viestiavojohtotyi.it, rakennustyi.it: Herajii.rvillomantsi, Juankoski-Luikonlahti, JyvaskylaKeljonlahti, Stilinjarvi- Juankoski ja KuopioStilinjarvi. Vuosikorjaukset: Tuomioja--Oulu,
Eurajoki-Rauma, Heinola--Lahti, KajaaniKontiomaki ja Stilinjarvi-J uankoski. Stirto- ja
korotusti.iita tehtiin 49 kpl eri ltikennepaikoilla ja
rataosilla.
Kaapelityi.it, paikalliskaapeloinnit:
Karjaa, Helsinki, Kerava, Iisalmi, Stilinjii.rvi,
Kajaani, Rovaniemi, Lappeenranta, Toijala ja
Jyvaskylii.. Valaistuskaapelointi Helsinki-Kirkkonummi. Stirtotyi.it Helsinki-Riihimaki ja Kou-

vola-Voikoski. Selektoriasennukset: Lahti- Loviisa, Riihimaki-Karjaa, Karjaa--Hanko, Helsinki-Kirkkonummi, Helsinki- Riihimaki, Jyvaskylii.-Saarijarvi, Ylivieska-Haapajarvi ja
Iisalmi- Kajaani (yhteensii. 96 uutta liityntii.a).

2. Paailan konepaja
Konepaja on toiminut edelleen uusien vaunujen
valmistajana ja matkustajavaunujen seka moottorivaunujen Dm 4 korjaajana.
KorjaustOiden obelia suoritetttin mm. seuraavat tyi.it:
Valmistettiin uusia vaunuja: Terasrunkoisia
henkilovaunuja 18 kpl sarja Eit, 5 kpl sarja CEit,
4 kpl sarja EFit ja 2 kpl sarja Eikt. Katettuja tavaravaunuja 137 kpl sarja Gbk, lamminvaunuja
45 kpl sarja Gg, jaahdytysvaunuja 5 kpl sarja
Ggig, lammin- ja jaahdytysvaunuja 76 kpl sarja
Ggi ja 20 kpl sarja Ggil. Stirtokattosiirtoseinavaunuja 200 kpl sarja Gks, avovaunuja 392 kpl sarja
Hkk ja malminkuljetusvaunuja 27 kpl sarja Ome.
Sailii.ivaunuja 40 kpl sarja Soe, 15 kpl bituminkuljetusvaunuja sarja Soeb, 5 kpl sulan rikin kuljetusvaunuja sarja Soer, irtosementin kuljetusvaunuja l kpl sarja Soi ja ll kpl sarja Soip seka
nestemaisen ammoniakin kuljetusvaunuja 3 kpl
sarja Son. Suursii.ilii.iiden kuljetusvaunuja valmistettiin 20 kpl sarja Svs, autonkuljetusvaunuja
5 kpl sarja Oe seka sii.ilii.ivaunun alustoja 33 kpl
sarja Sti ja 3 kpl sarja Sfc.
Vaunuja muutettiin seuraavasti: 50 kpl EKvaunuja autonkuljetusvaunuiksi sarja Hac, 24 kpl
Hdk-vaunuja hakkeenkuljetusvaunuiksi sarja
Hh, 20 kpl Hdk-vaunuja likaavan tavaran kuljetusvaunuiksi sarja m ja 26 kpl Hdk- vaunuja varustettiin nippukuljetustelineilla sarja Ht. Muita
vaunuja muutettiin toistin sarjoihin 19 kpl.
Konepaja suoritti myi.is seuraavat tyi.it:
Seinii.joella vesi- lamminvesi- ja i.iljyputkistot
kiskoautojen huoltopaikoille, lii.mpi.ilinja junatoimistolle ja dieselpolttooljypumppukeskuksen
asennus.
Oulun veturitallilla dieselpolttoi.iljy- ja voitelui.iljyputkistot, Iampo- ja ilmastointilaitteita ja
runkolinja kattilahuoneella. Turussa kahden
asuinrakennuksen vesi- ja viemariputkien uusiminen. Hangossa veturitallin ja huoltorakennuksen lampi.i- ja lii.mminvesilaitteiden yhdistii.minen
seka i.iljylii.mmityslaitteiden asennus. Inkoossa vesijohdon jatkaminen ja pumpun uudelleen asennus. Riihimii.ellii. hi.iyryjohdon runkolinjan asen taminen. Huopalahdessa asemarakennuksen viemarian ja Kirkniemella lii.mpopatterien venttti-
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lien uusiminen. Helsingin asemalla uusittiin ilmastointilaitteiden patterit, hoyryjohtoja ja kaasuputkistot seka asennettiin hoyry- ja Ji.imminvesiposteja, dieselpolttooljyputkistot ja viemi.irin runkolinjaa ratapihalla.
Konepajalle hankittiin vuoden aikana seuraavat koneet ja laitteet: siltanosturi, sahauskone,
kaksi ruiskumaalauskonetta, kaksi revolverisorvia, sirkkeli kylmii.pyori.isaha, pylvasporakone,
pistehitsauskone, kaksi laituritraktoria, nestepainepuristin, kolme sahkohitsauskonetta, paineilmakompressori, kii.rkisorvi, sateisporakone, kaksi
sahkohitsauskonetta ja karusellisorvi.

3. Turun konepaja
Konepajan paaasiallinen toiminta on kasittanyt kiskoautojen (Dm 6-7) ja niiden liitevaunujen seka moottorivaunujen (Dm 8-9) ja niiden
valivaunujen korjaukset. Konepaja on valmistanut ja korjannut em. kaluston vaihto- ja varaosia
myos konepiirien tarvetta varten. Huoltoon on
vuoden aikana kuulunut Dm 6-7 kiskoautoja
54 kpl ja Dm 8-9 moottorivaunuja 46 kpl seka
liite- ja valivaunuja 66 kpl.
Suurimpia vaihto-osia on korjattu seuraavasti:
moottoreita 150 kpl, vaihdelaatikoita 209 kpl,
suunnanvaihtolaatikoita 124 kpl, vetoteleja 139
kpl, juoksuteleja 125 kpl ja valivaunun juoksuteleja 30 kpl.
Vuoden aikana on konepajalle hankittu koneita
ja laitteita seuraavasti: sahkonostin, lakaisukone,
haarukkatrukki, pylvasporakone, monipaikkahitsauskone, dieselmoottoreiden testausjarrut, lasikuulapuhalluskaappi, jaahdytystorni koekayttohuoneeseen, lampokii.sittelyuuni ja korkea.paineruiskumaalauskoje.
Rakennukset: 16. 5. tehtiin urakkasopimus rautatiehallituksen ja Kivikartio Oy:n valilla konepajan moottorijunien korjaushallin rakennusteknillisista toista ja. tyot aloitettiin 1. 8. 68.

4. Vaaaan konepaja
Konepaja on toiminut kevyiden hoyryveturien
ja tavaravaunujen korjaaja.na. Huoltoon on vuoden a.ikana. kuulunut 26 hoyryveturia ja. ta.varavaunuja. korjattiin 263 kpl.
Lisaksi konepajalla korjattiin: 1 moottoriveturi, 10 lumiauraa, 8 pienveturia, 4 raidetraktoria, 10 ratavaihtotyoautoa, 6 Demagnosturia, 11
haarukkatrukkia, 2 248 hakkilavaa, 434 hii.kkivaunua, 31 piensailiova.unua, 31 kuormaussiltaa.,

827 jarrukenkaa, 5 TVH:n hoyrykattilaa, 16 raidetraktorin vaihdelaatikkoa ja 22 pyorakertaa
sekii. ratavaihtotyoauton pyoriii. 56 kpl.
Tuliputkia vaihdettiin vetureihin 2 724 kpl ja
lieskaputkia 455 kpl. Kattiloita vaihdettiin vetureissa 2 kpl, taystarkastettiin 21 kpl ja S-tarkastuksessa oli 2 kpl. Paineilmasailioitii. tarkastettiin
43 kpl. Asennettiin 254 Hk-vaunuun Sa-3 automaattikytkimet sarja. Hko..
Konepajalla valmistettiin: vaunun astimia 1200
kpl, eristetyn raiteen sideruuvin aluslaattoja 4055
kpl, Gb-vaunun sivuovia. terii.skehyksisia 860 kpl,
jarrukenkiii. 500 kpl, jarrukolmion varakannattimia 7 400 kpl, jarrutonkan ripustimen laakereita
7 040 kpl, jarrutonkan ripustimia 13 400 kpl, hii.kkilavoja 3 000 kpl, ketjuvalityksia 850 kpl, kuormaussiltoja 187 kpl, lenkkiripustimia 6 000 kpl,
Valmet Dm 7 taitto-ovia 60 kpl, teleskooppipylvaan kettinkeja 8 000 kpl, vaihdelyhtyja 200 kpl,
vaihdelyhdyn oljysailioita 400 kpl, oljykannuja
472 kpl, aurausmerkkeja kiskonpylvasta varten
100 kpl ja pyoravivun ripustimia 3 200 kpl.
Vuoden aikana konepajalle hankittiin haarukkatrukki, palkkinosturi ja epakeskopuristin .

5. Oulun konepaja
Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjauskonepajana. Kertomusvuoden aikana tehtiin tavaravaunujen tayskorjauksia 1 063 kpl, valikorjauksia. 383 kpl, vauriokorjauksia 102 kpl, pikakorja.uksia 800 kpl ja. yksityisten tavaravaunujen
pikakorjauksia 30 kpl sekii. SNTL:n tavaravaunu jen pikakorjauksia 13 kpl, henkilovaunujen valikorjauksia 3 kpl, vauriokorjauksia 2 kpl ja. pikakorjauksia 25 kpl.
Varsinaisen korjaustyon obelia suoritettiin seuraavat huomattavat tyot:
Valmistettiin 20 kpl 3-pyoraresiinoita., erilaisia
Mok'in osia 2 466 kpl seka vaununkattovoidetta
39 200 kg. Vaununvaraosia: Om- ja Ome-vaunun
kaukalon osia 1 248 kpl, Ob- ja Hkk-vaunun irtopaatyja 1 650 kpl, Gbk-vaunun tukipuomeja
2 572 kpl, Gb-va.unun ikkunaluukkuja 4 100 kpl,
ovenpielia 6 638 kpl, pylvaita 5 463 kpl, erilaisia
puskimenosia 7 584 kpl, vetotangonosia 6 595 kpl.
Merkattiin ja viimeisteltiin 24 kpl uusia Soer-vaunuja. Eristettiin 4 uuden Ome-vaunun kuupat.
Sorvattiin vaunujen pyorakertoja 3 232 kpl,
akselitapit painekiilloitettiin 2 351 pyorakerrassa
ja asennettiin vanhoja pyorakertoja korjattava.an
kalustoon 3 466 kpl. Tavaravaunuja romutettiin
325 kpl.
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Konepajalle hankittiin vuoden aikana traktori
varusteineen ja perakarryineen, sahkonostin ja
levyleikkuri.
6. K uopion konepaja
Konepaja on korjannut hoyryvetureita ja
Vv 13- 14 seka Vr 11 moottorivetureita. Hoyryvetureita kuului huoltoon vuoden lopussa 303 kpl
seka moottorivetureita 58 kpl.
Vetureiden korjaukseen liittyen suoritettiin 27
veturikattilan taystarkastusta, 23 sisapuolista
tarkastusta, korjattiin 95 ilma- ja 81 voitelupumppua seka 82 turbogeneraattoria, valmistettiin 7 000 tuli- ja lieskaputkea seka sorvattiin 400
pyorakertaa, joista oli rengastettuja 118 kpl.
Konepajan etelii.siiven viereen valmistui ja otettiin kii.yttOon laajennusosa pohjapinta-alaltaan
n. 1 470m 2 ja kuutiotilavuudeltaan n. 17 400 m 8 •
Laajennusosaan asennettiin 2 kpl 20-ton siltanostureita ja 1 kpl 10-ton siltanosturi. Konepaja
suoritti laajennusosan LVI-, sahko- ja muut konetekni.lliset tyot. Laajennusosaan siirrettiin koneistusosasto ja tyokalulainaamo, samoin purku -,
pikakorjaus-, maalaus-, ohutlevy-, verhoilu- ja
sahkotyot. Kuljetusosasto muutettiin paarakennukseen. Entiseen koneistusosastoon jarjestettiin
tyotilat voimansiirtolaitteiden ja GM-moottoreiden korjaukselle. Tyokaluosaston tilat laajennettiin entisen tyokalulainaamon paikalle, seka avat tiin oviaukot sielta. muun konepajan yhteyteen.
Piirustuskonttori siirrettiin entisen oppilasluokan
paikalle.
Konepajalle hankittiin teleskooppityolava ja
farmariauto. Muuntamolle hankittiin uusi tehomuuntaja. Otettiin kayttoon pyorakertojen kammentappien hionnassa pneumaattis-hydraulisella
syottolaitteella varustettu planetaarihiontayksikko.

7. Pieksi:tmaen konepaja
Konepaja on pii.aasiallisesti toiminut tavaravaunujen korjauskonepajana. Varsinaisen vaunukorjaustyon lisaksi mainittakoon seuraavat tyot:
Hdk-sarjan vaunuista on rakennettu aluskehykset 424 muutostyovaunua varten. Hylattyja
vatmuja romutettiin 684 kpl, vaunun laakereita
valettiin 10 544 kpl, pyorakertoja sorvattiin 9 112
kpl ja rengastettiin 667 kpl.
Vuoden aikana otettiin kayttoon koriosastoa
varten rakennettu hallin osa tilavuudeltaan 52000
m 3 ja pinta-alaltaan 4 400 m 2 seka konepajan
keskella oleva siirtolavahalli. N aiden hallien kayttoonotto on tarjonnut konepajalle mahdollisuuden siirtya sarjoittain tapahtuvaan korjaukseen
suurempien vaunusarjojen kohdalla. Muutamissa
vaunusarjoissa ei sarjatyo ole mahdollista vahaisen vaunumaaran vuoksi ja konepaja on siten joutunut kalustamaan kaksi korjauslinjaa, sekakorjauslinjan ja sarjakorjauslinjan.
Vuoden aikana on aloitettu konepajan paarakennuksen viimeinen rakennusvaihe, johon sijoitetaan purku- ja maalausosastot.
Uusia koneita ja laitteita on vuoden aikana
hankittu mm. kaksi niitinkuumentajaa, nelja siltanosturia, metallisorvi, porakone, sarmayspuristin, induktiokuumennuslaite, pyorakertojen mittauspenkki, ruiskumaalauskone, hitsausleikkauskone, kaksi haarukkatrukkia ja pakettiauto.

K oulutustoiminta:
Konepajakouluista valmistui vuoden 1968
aikana 95 veturinlammittajaa ja 27 ammatti miesta.

V. 1968

Tehtyjen tyotuntien lukumiiiirii (1 000 h)

Konepajat
Sahkotyokunnat
Konepiirit
•••

0

•••

•••••••

••••••

••••••••

•

••

0

•••••

0

•••••••

0

••

0

0

••

0

0

•••••

•

••••••••••••

•

••

•••••

•

•••••••

•

•••••••••••••••••••••••

0

•

••••

Yhteensa

I v. 1967

5 500.4
287.1
1424.6
7 212.1

5 664.0
323.4
1 555.6

2 782
131
1005
3 918

2 864
153
1 071

7 543.0

I v. 1966
5 890.5

-

1 241.8
7 132.3

TyontekijOiden sekii oppilaiden ja harjoittelijoiden lukumaiirii
( vuoden lopussa)
K?ne_paj~t ............ . ....... .. ................ . . .
Sahkotyokunnat ..... . .... . ... . ......... .. ..........
Konepiirit
Yhteensa I
•••••••••••••••••••••••••

0

•

•••

0

••••

•

•••••

4 088

2 873
-

919
3 792
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Yhteen veto konepajojen suori tuksista v . 1968
Pasila

H yvlnk!Ul l Turku

I
1. Kaytetty terastii. . .. . . . . ton
2.
,
jarrutonkkiii. ja
anturoita . . . . . ~
muuta valurau3.
taa . . . . . . . . . . •
messinkiii. ja
4.
pronssia . . . . . . »
5.
•
valkometallia . •
6. Valettu jarrutonkkia ja
anturoita . . . . . . &
•
muuta valurau7.

8.
9.
10.
11.
12.

I Vaasa.

I Kuoplo I Plekslim ilki

l Oulu

IKonepaja.t
I SllhkO·
yhteensa
tyO-

I

kunna t

8 370

1 597.3

37.3

357.0

846.5

155.0

310.0

11 673.1

258

89.1

7.1

9.0

61.0

18.0

78.0

520.2

31.0

386
5.9
2.0

10.3
0.2

5.4

0.8
0.5

0.1

417.0

2.9
4.1

0.2
32. 0

25.6
38.8

1 990.5

1 990. 5

528.3
taa.. . ........ . •
528.3
messinkiii. ja
29.3
29. 3
pronssia . . . . . . . •
•
valkometallia . . . •
42.3
0.1
42.4
Kulutettu sahkovirtaa kWh 3 625 293 6 305 700 457 030 333 171 391117 365 159 1 096 680 12 574 150
Tehty tyotunteja yhteensa
(1000h) ....... . ........ . . 2240.7 1557.3 587.1 196.1 231. 5 294.7
393.5758.7 287.1
*)
Tuotannon arvo (1 000 mk) 54 571.2 27 864.9 12 784.8 4 076.3 4 928.6 4 955.3 7 293.7 116 474.8
•

"') sahkotyokuntien tuot. arvo sisii.ltyy Hyvinkiiiin konepajan lukuun.

Vetovoimakaluston korjaus v. 1968
HOyryveturlt

Moottoriveturit

L1 , L21L31L4 1

_l _l

K onepajat
H yvinkaa ... ......
p asila ..... ... ..... Tur ku ........ .... vaasa . ...... . ... . . 11
Kuopio • • ••• • • • • 0. 24
Yhteensa 35

K cmepiirit
1 . Helsinki .. ......
2. Kouvola ....... .
3. Turku ... . ......
4 . Tampere .. .... . .
5. Seinajoki . . . .. 0.
6. Oulu ... .. ......
7 . Pieksamii.ki
8. Joensuu ....... .
0

••••

Yhteensa
Kaikkiaan

6

16824- 69

-,i

3
20
23

-

-

35

-

3

1

25

17 1 -

3 -

1 47

-

-

-

I

ta.kuu·l
C
D
ta.rk . (va.u(pika)
rio)

-

-

Moottoriva.unut

IB 1 IB 2 i +B 1

A

1 30

1 2
2 390 9
46 3
443 1 2 688 - - 1100 1

I 9 1 12 ~- ~
44

-

-

-

-

-

-

1

-

3 5 - - - -

-

IL 6

-1 -

-

12
1 6
1 18

7 -

6

-

-

_! -

L5

25

2

9

-

-

-

9
79

19 1 10
10
19

13
-

-

3

-

70
-

-

14

-

-

-

2 16 6681 15 1 91 5 1 271
20 6 671 16 56 30 106

3
23
5

4

21
2

-

8
3

I

huollot

A

IB

lcIn I

-'

-

-

-

-

-

15 51

95

25

27
38 15
2 361 984 2 418 238 6 267
38 4 055 516 629 557 - 51 -

33
-

4
19
4 992
4 4 446
10 687
1 3120

1451 15
-

J-

-

181
164

5
46

5
90
-

-

-

-

1

6
19

-

-

11
11

27
31

-

58

huollot

-

-

335
208
267
-

-

128
194
238

-

71

4 1 65 115 12813 051 1 15 1 34 1 4519 26411 441
23
75 15 292 3 066 66 129 70 9 322 1 441
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Vaunujen korjaukset v. 1968 aikana
H enkilllvaunuja
t liys-

'£a vara. va.unuja.

I pika-

I Vlili·

I yhteensA

korja.uksia

tllys-

606
2

-

-

-

-

3
1
333

26
1
635

29
4
1 001

1

1

14 612
181
331
225
101
583
121
17
16171

14 613
181
331
225
101
583
121
17
16172

334

16 806

17 173

2
33

Kaikkl
yhtecnsll

I yhteensil

I
311
18

30
1

I pika-

korjauksia.

!

Konepajat
Pasila ..... .. ......
Turh.ll ............
Vaasa . .... . ... .. . .
Oulu . ........ . ....
Pieksamaki ........
Yhteensa

I vlill-

947
21

-

109
1
1049
1 727
2 886

I

17

262
864
745
1991

246
263
2 306
2 698
5 513

121
912
3 920

10 015
4 490
1869
6 307
2 503
2 616
4 086
1150
33 036

10 237
5 599
1 869
7 528
2 838
2 616
4 207
2 062
36 956

14 850
5 780
2 200
7 753
2 939
3199
4 328
2 079
53128

4 556

35 027

42 469

59 642

120

-

-

393
226
636

I

I

1193
21
263
2 335
2 702
6 514

Konepiirit
1. Helsinki

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

••••

0

0

-

••

-

Kouvola
Turku ..........
Tampere .. . .. .. .
Sei.najoki
Oulu ...... . ....
Pieksamaki
Joensuu ........
•••••

•

•

•

0

•

0

0

0.

-

0.

•••

-

0

Yhteensa

I

Kai.kkiaan

33

-

-

-

'3ii.hki:ilaitteet
I

ahvavirtalaitteet

Valtionrautateiden omissa sii.hki:ilaitoksi.ssa ei.
.tl:ertomusvuoden aikana kehitetty sii.hki:ienergiaa .
Ostetun sii.hki:ienergian mii.ii.rii. oli 45.4 milj. kWh
ja keskihinta 9,0 pfkWh.
Ristikkorakenteiset 32 m valonheitinmastot
pystytettiin Inkeroi.sten ja Rovaniemen ratapihoille sekii. 20 m ristikko- tai putkirakenteiset
mastot Kouvolaan ja Rovaniemen varikolle. Savonlinnan valonheitinvalaistus saatiin lopullisesti
kii.ytti:ikuntoon. U usia 23 m ristikkorakenteisia
mastoja hankittiin 4 kappaletta pystytettii.vii.ksi
Kouvolaan ja Turkuun sekii. yksi 20 m putkirakenteinen masto Tornioon. Valonheitinmastojen
valaistuksen muuttamista elohopeahi:iyrylampuille jatkettiin mm. Tampereella ja Turussa.
Ratapihavalaistus valmistui Akii.sjoen uudelle
liikennepaikalle. Ratapihojen ja laitureiden valaistusta uusittiin ja parannettiin useissa tyi:ikohteissa, joista mainittakoon Joensuu, Juurikorpi,
Kemi, Kokkola, Kouvola, Muhos, Olhava, Orivesi, Putikko, Savonlinna, Seinii.joki, Tuira ja
Turenki. Lisii.ksi laadittiin suunnitelmat ja tyi:it
osaksi aloitettiin mm. Imatran, Kintauden, Lau-

-

-

-

2 886

222
1109
-

1 221
335

-

kaan, Oulun, Simolan, Vesangan ja Vilppulan
ratapihojen valaisemiseksi. Vainikkalaan ja Pel kolaan suunniteltiin junien tarkastusvalaistus .
Helsingin aseman sii.hki:iistettyjen raiteiden laiturivalaistus monimetalli- ja korkeapainenatriumlampuin suunniteltiin ja tyi:it aloitettiin .
Sii.hki:iistetyllii. Helsinki-Kirkkonummi rataosalla kaapeloitiin valaistusjohdotus Kirkkonummella sekii. Pitii.jii.nmii.en ja PasiJan vii.lisillii. liikennepaikoilla. Ajojohtojen kannatinpylvii.isiin on
em. rataosalla asennettu noin 180 valaisinmastoa
ja valaisi.nta, joista suurin osa tehtiin kertomus vuonna.
Ulkoalueista valmistuivat Helsi.ngin aseman
julkisivuvalaistus, Savonlinnan Hevonpii.ii.nniemen ja Vihannin asema-aukion sekii. Keljonlahden
satama-alueen valaistukset. Imatran asemaaukion ja Pitii.jii.nmaen tavara-aseman aukion
valaistukset suunniteltiin.
Kyri:insalmen kii.ii.nti:isillan siirtii.misen johdosta
jouduttiin sii.hki:ipii.ii.keskus uusimaan ja siirtii.mii.ii.n ajotason alapuolelle. Samoin uusittiin siellii.
kaapelointi ja rajakatkaisijat. Taipaleen kanavan
kii.ii.nti:isillan salpalaitteisiin asennettiin sii.hki:imoottorit ja silta saatettiin toimintakuntoon,joten sillan ohjaus on mahdollista myi:is TVH:n
ohj austornista.
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Karava.n hankilotunnalin, Kuopion konapajan
laajennusosan, Piaksamaen vaestosuojan, Kokkolan malmivaunujan huoltohallin ja. Akasjoan liikennepaikka.rakannuksan sahkoasannuksat valmistuiva.t.
Suunnitelmat Jaadittiin Pasila.n junahallin ja
Iampokaskuksen, Pitajanmaen tavara-asaman,
Oulun Nokala.n vaunukorjaamon ja lmatran tavara- ja hankiloasaman sakii Kasalahdan ja Kitean uusian asama- ja asuinrakannustan sii.hkoasannuksista ja tyot osaksi aloitattiin. Sainii.joan
asaman sii.hkotyosuunnitalmien laatimisassa avustattiin. Riihimaan suurasatinlaittaan sii.hkoasennustoita jatkettiin.
HeJsingin, Iisalmen, Kokkolan, Kotkan, Piaksamiien, Riihimii.an, Ta.mperaan ja Vainikkalan
liikennapaikoilla laadittiin uusian vaunuvaakojan
sii.hkoasennussuunnitelmat.
Rakannuskorjausten ja -muutostoiden yhtaydessii. uusittiin ja parannattiin sii.hkolaittaita ja
valaistusta usailla liikannapaikoilla ja tyopistaissii.. Nii.istii. mainittakoon Tamparaan asaman
hankilotunnali, Porin vaunukorjaamo, Tamparaen
opastinpaja, Rauman ja Ylivieskan tavara-asa mat, lin, Kampalean, Utajarvan ja Vaalan tavarasuojat saka Karjaan, Kontiomaen, Piaksamiien ja
Sainajoen vaturitallit. Rauman ja Saaksjarvan liikennapaikkojan sii.hkolii.mmitysjarjastelmii.t valmistuivat. Toimisto-, tyohuona-, korjaamo- ja varastotilojen sii.hkoasannustan ja valaistuksen uusimista jatkattiin huonaistokorjaustan yhteydessii.
ari puolilla rataverkkoa ja hallintorakannuksessa..
Suunnitalmia laadittiin Imatran, Lahdan,
Oulun, Tornion ja Turun vaturitallian, Lahdan
Limingan, Pohjankurun, Riihimii.an ja Tornion
asamian, Kouvolan, Lahdan ja Sainii.joan tavaraasamian seka Kamin vaastosuojan siihkotoistii. ja
tyot osaksi aloitattiin.
Pasilan varikon ja Pieksamiian >>sillam vaastosuojan uudet muuntamot valmistuivat. Turun
tavara-asaman muuntamo uusittiin ja Parnion
pylvii.smuuntamon asannustyo aloitattiin. Syottokaapaloinnin uudallaan jii.rjastalyjii. ja laajennuksia suoritattiin Kuopion, Piaksii.maan ja Turun
muuntamoilta. Riihimiien asaman muunta.mon ja.
suurasatinlaittaalla rakanteilla olavan muuntamon
valinan suurjannitakaapali asannattiin osittain.
Lisaksi on suunnittailla Pasilan junahallin, Karavan, Lahdan, Sainajoan ja. Vainikkalan muuntamot, Oulun Nokalan vaturitallin muuntajan vaihtaminan ja suurjii.nnitekaapaloinnit Riihimaalla
junatoimiston ja suurasatinlaittaan valilla sekii.
Pasilassa suoalueella.

Uusi varavoimalaitos valmistui Kuopion vii.estOsuojaan. Kamin ja. Pieksamii.an vii.astosuojian
varavoimalaitoksat ovat rakantailla. Suunnitteilla on varavoimakonaidan asantaminan Sainii.joalla ja Pasilan junahallin lampokeskuksean.
Kaljonlahdessa ja Tamparean pukkinosturian
sii.hkoasannukset valmistuivat. Hiakkalahdan,
Juankoskan, Kemin, Luikonlahden, Oulun, Porokylan ja Akasjoen pukkinosturian liitynnat suunniteltiin ja myos asannustyot saatiin osittain valmiiksi.
Rautatiarakannuksilla tehtiin asuin-, huoltoyms. parakkian sahkotoita. Sahkojohtojen putkituskaavio laadittiin kolmaen viipalatalotyyppiin.
J atkettiin liikennepaikkarakannusten varustamista loisteputkinimikilvillii. mm. Yliviaskassa,
Oulussa, Parikkalassa, Simossa ja Varkaudessa.
Huomattavimmista tariffimuutoksista mainittakoon yosahkon kii.yttoonotto Rauman ja Toijalan koko jakaluvarkoissa. Myos usailla muilla liikannapaikoilla pyrittiin mahdollisuuksian mukaan siirtymaan entista adullisempaan tariffiointiin.

Rautateiden sahkoistys
Rataosan Halsinki-Kirkkonummi sii.hkoistys
jatkui Sii.hkoradat yhtion kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.
Tyo valmistui lukuunotta.ma.tta Pasilan konapajalla johtavaa raidetta ja Pasilan valikytkinlaitosta.
Vuodan aikana valattiin perustuspilaraita 1 343
m 8 ja haruspalkkeja asannettiin 113 kpl. Terii.spylvaita pystytettiin 359 kpl ja kaii.ntoorsia asannettiin 1 622 kpl. Paluujohdinta asannattiin 54 km
ja ajojohdinta 88 km.
Koaaj ot ansimmaisalla sii.hkomoottorijunalla
aloitattiin kesakuussa aluksi valilla KauniainenLappavaara ja kesan kuluassa na voitiin uloittaa
Kirkkonummella saakka. Koeajojan yhtaydassii.
salvitettiin mittaussarjojan avulla tyristorisaadolla varustettujan sii.hkojunien ja sii.hkoradan
ominaisuuksia sakii. sahkoradan vaikutuksia radalla ja radan ulkopuolalla olaviin laitteisiin.
Sahkoradan kii.ytto-, kunnossapito- ja turvallisuusohjaita laadittiin ja sii.hkoteknillinen toimisto
osallistui kii.yttohenkilokunnan koulutustoimintaan.
Rataosan Helsinki-Riihimii.ki sahkoistyssopimusta valmistaltiin.
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Liikkuvan kaluston sahkolaitteet

Uutta pylvaslinjaa rakennettiin seuraavasti:

Kertomusvuonna osallistuttiin Hr 12- ja Hr 13dieselsii.hkovetureiden kayton yhteydessa esiintyneiden kysymysten elvittelyyn. Samoin osallistuttiin tilattujen sahkomoottorijunien Jopulliseen
suunnitteluun ja valvottiin viiden ensimmaisen
junan tarkeimpien sahkolaitteiden vastaanottokokeita valmistajan tehtaalla ja kolmen ensimmaisen junan sahkoisia vastaanottokokeita koeajoilla.
Annettiin diesel-hydraulisen kaluston sahkolaitteita koskcvia lausuntoja ja tarkastettiin rakennettavien vetureiden kytkinkaavat seka sahkoasennustoita. Valmiiseen kalustoon ehdotettiin
useita tayderu1yksia ja muutoksia, jotka parantavat erinaisten laitteiden tilan ja kuru1on tarkkailua.
Rakennettavien vaunujen virrankehitys- javalaistuslaitteisiin ehdotettiin eraita muutoksia, jotka vahentavat kayttohairiomahdollisuutta. Nama muutokset toteutetaan seka tilattavien etta
kaytossa olevien laitteiden osalta. Terasrunkois ten makuuvaunujen sahkosuunnittelu aloitettiin.
Niin ikaan osallistuttiin ravintola- ja virkatarvevaunujen sahkovarustelun yleissuunnitteluun.
Sahkoteknillisen toimist.on insinoorit ovat edelleen huolehtineet liikkuvan kaluston sahkolaitteita koskevasta opetuksesta rautatieopistossa.

Herajii.rvi-llomantsi ...... .
Juankoski-Luikonlahti
Jyvaskyla-Keljonlahti ... ..

V iestilaitteet
Uusia johtoja viestilaitteita varten rakennettaviin linjatyokuntien toimesta kertomusvuonna
seuraavasti:
Uudet kuparijohdot:
Pitkii.lahti-Kuopio
Toivola- iilinjii.rvi

Uudet seosalumiinijohdot:
Siilinjarvi-Juankoski ..... .
Juankoski- Luikonlahti ... .

Uudet terii.sjohdot:
Jyvaskyla-Keljonlahti ....
Herajii.rvi-llomantsi ......
Raahe-Rautaruukki ......
Rauma- rtv . . ..... . ......

.
.
.
.

4.5
18.5
23.o

johtokm

41.5
51.0

johtokm

92.5

johtokm

johtokm

5.35 johtokm
>)
35. 0
>)
3. 5
3. 8
47.65 johtokm

17.5
25.5
4.7

km

47.7

km

Terasjohtoja (romua) purettiin kaapeloiduilta
linjaosilta Pasila- Kirkkonummi, Turenki-Toijala ja Kouvola- Utti yhteensii. 100 johtokilometria.
Viesti- ja vahvavirtalinjojen rakennus-, siirto-,
korotus- ja korjaustoiden yhteydessii..
pystytettiin teraspylvaitii. . . ... .
>>
puupylvaita
siirrettiin
>)
jatkettiin
oikaistiin
>)
asennettiin tukipuita ......... .
haruksia ...... . .. .
»
uusittiin orsia ..... . ......... .
eristimia ..... . ..... .
tark.erottimia ....... .
>>
punosjohtoja ........ .
tehtiin johdinjatkoja . ... ..... .
kaivettiin kaapeliojaa ........ .
asennettiin ilmakaapelia .... . . .
kaivettiin maadoitusojaa ..... .

10
2 300
453
281
1 603
269
1 769
2 375
13 402
136
1 683
7 986
22 075
41 833
3 593

kpl

>)

))
>)

»

»
par.
m
kpl
m
m
m

Suoritettiin lahoisuus tutkimus (pylvaskairaus)
seuraavilla linjaosilla: Kokkola-Kemi, Tuomioja-Raahe, Kankari-Oulu, Siilinjarvi-J uankoski. Talloin tutkittiin yht. 10 500 pylvaan lahoisuusaste. Pylvaiden lahoisuustutkimus tullaan
suorittamaan kaikilla pylvaslinjoilla. Taman tutkimuksen perusteella saadaan tarkat tiedot kwlkin linjaosan peruskorjaustarpeesta.
Radanvarsiviestilinjoja ei kaapeloitu lainkaan.
Uusia sisaii.nottokaapeleita laskettiin Karjaalla,
Jyvaskyliissii. ja Toijalassa sekii. keskuksien automatisoinnin yhteydessii. paikalliskaapeleita eri liikennepaikoilla.
Maakaapelia laskettiin ... ..
eli

12.540 km
694.6 johtokm

Sahkoistettii.vii.llii. rataosuudella HelsinkiKi.rkkonummi laskettiin valaistustoiden yhteydessii. maakaapeleita.
Kertomusvuoden aikana siirrettiin ja asennettiin uudelleen puhekii.yt6ssii. olevia kantoaaltoIaitteita seuraavasti:
1-kanavaisia
331212-

paatteita ............ .
»
. . . . .. ... . .. .
valivahvistimia ...... .
pii.atteitii. ...... . ..... .
valivahvistimia .... . .. .

6 kpl
1
2
3
1
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Valtionrautateiden kaytossii. oli vuoden 1968
lopussa kuusitoista 1-kanavaista-, viisitoista 3kanavaista- ja yhdeksan 12-kanavaista kantoaaltojarjestelmaa.
Kantoaaltoyhteyksien yhteispituudet vuoden
lopussa olivat:
1-kanavaisia
3-

12-

*

••••

0

1 432 k:m
8 112
19 023

-------------------Yhteensa 28 567 krn

••••••••••

0.

Selektorilaitteita taydennettiin vuoden aikana
asentamalla induktiivisia selektoripuhelimia ratavartijain ja asemien kayttoon rataosilla Lahti-Loviisa, Karjaa--Hanko, Helsinki--Kirkkonummi, Ylivieska--Haapajarvi, Iisalmi--Kajaani, Jy.
vaskylii--Saarijarvi, Helsinki--Riihimaki yhteen
johtoon, seka Riihimaki--Karjaa kahteen johtoon. Ainoastaan Lahti--Loviisa rataosalla ei
ennen ollut selektorijohtoja, joten muita rataosia
vain taydennettiin rinnakkaisjarjestelmilla.
Uusien liityntojen lukumaara oli 96 kpl. Eri
llikennepiireissii purettujen Iiityntojen lukumaara
vuoden aikana oli 33 kpl, joten liityntojen lisaysta
oli 63 kpl. Vuoden lopussa oli selektoripuhelinjohtojen yhteispituus 8 574 k:m ja selektoriliittymien Iukumaara 1 729 kpl.
Kertomusvuonna otettiin kaytti:ion uudet automaattikeskuk et Riihimaella, Keravalla, Karjaalla, Hameenlinnassa, Orivede!Hi, Toijalassa,
Raumalla, Rovaniemella, Lahdessa, Mikkelissa,
Kajaanissa, Iisalmessa, Ylivieskassa ja Siilinjarvella.
Lisii.ksi yhdistettiin puoli-automaattisen kaukovalinnan piiriin Naantalin, Kemijarven, Tornion,
Hangon, Heinolan ja Haapajarven keskukset.
J unanhi.hettii.jien johdonottajakeskukset otettiin kayttoon Tampereella ja Toijalassa, molemmissa on 32 liittymamahdollisuutta.
Seinajoen puhelinkeskus muutettiin toimimaan
CB- jarjestelmalla.
Sahkoteknillisen toimiston laboratorian tutkimus- ja kokeilutoiminnan tuloksena saatiin valmiiksi kaukopuhelinverkon automaattinen tarkkailulaite, laitteet selektoriyhteyksien kytkemiseksi radiolinkkiin seka uusimpaan elektroniikkaan (mikropiireihin) perustuvat pulssiensiirtolaitteet, joiden eraana sovellutuksena on selektiivikutsu ja toisena veturin kauko-ohjaus. Viimeksimainitun rakennustyo edistyi varsin pitkalle, ja
vastaava servokoneisto rakennettiin ja. saatiin
koekayttoon Hyvinkaan konepajalla.

Neljaantoista pieneen vaihtoveturiin asennettiin radiolaitteet, joihin kuuluu veturiradio ja
kaksi kannettavaa radiopuhelinta.
Harman liikennepaikkaradio muutettiin linjaradiojarjestelman tukiasemaksi.
Tampereen--Parkanon--Seinajoen rautatierakennustyomaalle asennettiin tukiasema Karhejarvelle autoradiokayttoon seka kuusi autoradiota.
Sahkoradan Helsinki--Kirkkonummi kayttoon
asennettiin linjaradion tukiasema Espooseen seka
5 liikennepaikkaradiota. Sahkojunakalustoon
kuuluu veturiradio seka kuulutuslaitteet, mitka
tarkastettiin ja kokeiltiin kolmen ensimmaisen
junan osalta.
Dm 8-moottorijuna.sarjaan asennettiin 19 radiopuhelinta.
Vastaanotettiin ensimmaiset 20 kpl kotimaisia
Salora-veturiradioi ta.
Sahkoteknillisessa toimistossa Jaadittiin suunnitelma uuden Tampere--Parkano--Seinajokiradan viestijarjestelmaksi, mikii. pemstuu kokonaan radiotekniikkaan. Vastaavat radiolinkkitilaukset tehtiin.
Haukivuorelle ja Hiirolaan pystytettiin 70 m
korkeat antennimastot linkki- ja tukiasemia varten.
Savon radan kauko-ohjaus, selektoriyhteydet
ja. opastinpuhelinjarjestelma kytkettiin radiolinkkikanavaan valilla Kouvola--Otava.
Kertomusvuoden aikana asennettiin 6 uutta
ratapihakaukokirjoitinjii.rjestelmaa ja 3 1-kanavaista kaukokirjoitinyhteytta seka 2 Selex-jarjestelmaa.
V altionrautateiden kaytossa oli vuoden 1968
lopussa 5 automaattista kaukokirjoitinkeskusta,
8 ratapiha- ja 2 Selex-jarjestelmaa, 36 1-kanavaista ja 7 2 · · ·8-kanavaista kaukokirjoitinkanavajarjestelmaa, 100 kaukokirjoitinkonetta, 29 ratapihavastaanotinta, 9 reikanauhalahetinta, 9 reikanauhalavistinta sekii. 6 posti- ja lennatinhallituksen verkkoon kytkettya Telex-kirjoitinta.
Kaukokirjoitinyhteyksien yhteispituudet vuoden 1968 lopussa olivat
1-kanavaisia kaukokirjoitinyhteyksia 6
7
2···8 »
»
Fysikaalisia
Yhteensa 13

136 km
108 >)
271
515 km

Sahkojunien koeajojen yhteydessa suoritettiin
kertomusvuoden kesalla ja syksylla sahkoradalla
Helsinki--K.irkkonummi hairiomittauksia, joilla
pyrittiin selvittamaan
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ratajohtovirran yliaaltosisalto
sahkoradan laheisissa puhelinjohdoissa aiheuttamat hairiot
- erilaisten ratajohtojarjestelmien keskinainen
paremmuus puhelinjohtohairioiden kannalta
- kiskonkatkeaman vaikutukset
- paluujohtimen jannite
- jannite virtakiskojen ja eristetyn kiskon (turvalaitekiskon) valilla
- kuormitusvirran jakaantuminen kiskoihin ja
maahan.
Mittauksia on selvitetty erillisessa muistiossa
Tassa mainittakoon vain, etta valtionrautateiden
puhelinverkossa ei todettu hairiOita ja etta Helsingin Puhelinyhdistyksen verkossa todettiin sallitun raj an ylittavia hairioitii vain yhdessa tilaajajohdossa, joka kulki avojohtona Iabella rataa.
Kovaaanisjarjestelmien
uudelleenjarjestelyja
suoritettiin Helsingin ja Pasilan ratapihoilla.
Muita heikkovirtalaitteiden asennustoita olivat
mm. murtohalytyslaitteet sahkoratojen mittarikojuun Pellossa, merkinantolaitteet tarkastustoimistoon, kutsunsiirtolaitteet koneteknilliseen,
sahkoteknilliseen ja tarkastustoimistoon seka puhelin- ja pikapuhelinasennukset rautatiehallituksen toimistojen uudelleenjarjestelyjen yhteydessa.

Heikkovirta-asennussuunnitelmat tehtiin mm.
Imatran ja Pitiijanmaen asemille, Oulun vaunukorjaamoon ja Kemin viiestosuojaan seka kaapelikanavasuunnitelmat Helsingin ratapihalle. Helsingin asemalle ja tunnelialueelle suunniteltiin
TV-valvontajarjestelma.
Sahkotyokuntien alaiset turvalaitetyokunnat
suorittivat v. 1968 aikana 48 sahkoisiii turvalaitteita koskevaa tyotii.. ReltJasetinlaitteita valmistui
5 kpl: Masala, Kausala, Kauniainen, Espoo ja
Uusikyla, minka lisaksi suoritettiin muutoksia
Kirkkonummen ja Kinnin releasetinlaitteisiin.
Laskumakilaitteet valmistuivat Riihimaelle. Linjasuojastusta valmistui valille Turenki- HameenIinna 14 km ja Jyvaskyla-Leppii.vesi 10 km.
Valo- ja aanivaroituslaitoksia valmistui 12 kpl
ja entisiii uusittiin 6 kpl. Puolipuomeja asennettiin kuudelle valo- ja iianivaroituslaitoksin varustetulle tasoristeykselle.
Vuoden paattyessii. oli kii.ytossa seuraavat maii.rii.t sahkoisiii. turvalaitteita.
Releasetinlaitteita . . . . . . . . . . . . . . . .
Edellisistii. kauko-ohjattavia . . . . . .
Kauko-ohjauskeskuksia . . . . . . . . . .
Vaihteiden sahkokaantolaitteita . . .
2-raiteisen radan linjasuojastusta . .
1»
»
»
Valo- ja aanivaroituslaitoksia . . . . . .
Edellisista varustettu puolipuomein

..
..
..
..
..
..
..

74
26
3
731
271
223
306
31

Viestiverkko ja -laitteet vuoden 1968 lopussa
I

Puhelinkoneita
kpl

Puhelinkeskuksia
ja niiden
tilaajia

Automaattipuhelimia ......... . .. . ...... .......... .. ... .. ...... . .. . .. .
Induktoripuhelimia ................... . ....... . ... . ....... . ......... .
Selektoripuhelimia ... . .............. . . ..... . . ...... .. .. . ........ .... .
Selektoriliittymien lukumiiiira ATA-johdoilla ..... . .......... .. ......... .
»
>)
IND- »
. .. .......... . •... .. ........
Johdonottajia .. . ................... . .......... . ... . ... . ... .. ....... .
Johdonottajien liittymiikapasiteetti ............... .. ................. . .
Johdonottajaliittymien lukumaara ................ ... . .... . ...... ... .. .

4126
3 599
1285
532
1197

Automaattikeskuksia, .... .. . . ....... . ..................... . . . ... .. .. .
joissa liittymamahdollisuuksia . ... . .... .. . .. ..... . .. . ............... .
Kiisikeskuksta, ........................................... . . . . ...... .
joissa liittymamahdollisuuksia ...... . .. . .. ... . . . ... .. ............... .

24
4 480
260
4 822

111
1797
1067

Kaukovalintapaatteita kpl .......... . ............... .. ............... .. ................

I

338

Lennatinkoneita kpl ..... .... .. ..... . . ........................ . ....... . ................

I

1

Kaukokirjoitinlaitteita
kpl

Auto~~a~tisia ~~ukokirjoitinkeskuksia

.... . ....... .. ...... . ...... . .... .
Selex-JarJestelm.ta ..... . ....... ... .. . .... ..... ............... . .. .... . .
Ratapihakaukokirjoitinjarjestelmia .................... . ......... . . . ... .
Kanavapiiiitteita, 1-kanavaisia .... .... . ..................... . ........ .
»
, 2 · · ·8-kanavaisia .................................... .
Kaukokirjoitinkoneita . ... ........................................... .
Ra~a_pihavas~aano_tti~a .................. ..... .. . ....... .. . . ... ... .. .
ReJkanauhalahetttnna ... . .......... . ................ . ............... .
Reikanauhalavistimia . .. ......... . ....... . .. . ........ . ........ . ..... .
Telex-liityntoja ........................ . .... . . ... .... ...... .. ....... .

5
2

8
72
14
100
29
9
9
6
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~ftelaitteita

1-kanavaisia ........ . ..... . ........................................ ·1
3-kanavaisia ........................ . .............................. .
12-kanavaisia . . ..................................................... .

32
30
18

KantoaaltoviiJivahvistimia
kpl

1-kanavaisia .............. . . . ...................................... ·1
3-kanavaisia . ...................................................... .
12-kanavaisia ....................................................... .

9
35

Radioasemia
kpl

Linkkiasemia .......................... . ..... . . .. . . ............ . .... .
Tukiasemia ................................................. . ...... .
Muita kiintcita radioasemia ..................... . .................... .
Ajoneuvoradiopuhelimia ............................................. .
~~nne~ta_v.ia radiopuhelimia ......................................... .
Lahettnn1a ......................................................... .
Vastaanottintia ................ . .................................... .

Kantoaalto-

22
35
35
196
176
15
11

II

I

Opastinpnhelimia kpl ...... . ...... . ................ . ..... . ................. . ...........

I

KeskusaikakelJojarjestelrniii ......... . .................. . .......... . . . ... . .. . ............
Pikapuhelinjii.rjestelmia

I

I

Jiirjestehuiii, ... .. .................... .. ...................... . ......
joissa pikapuhelimia kpl ............ . ......... . ............... . ... . . I
Ja~j~stelmiii.,

Kovaiianisjarjestehnia

~

]

Maakaapelit

0

~
~

llmakaapelit
Vesistokaapelit
Kaapelit
kaikkiaan

I

Kuparijohtoja ...................................................... .

Avojohdot
johtokm

I

Kaapelipituus ..... . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Johtopituus ... . . . .............. . . . ............. . ................... .

1140.5
32 715.9

·I

Kaapelipituus .............. . .. . .. . ............. .. ........ .. ....... · ·
Johtopituus .......... . ....................... . ....... . ........... . ..

I
1

··I
·I

66.6
635.2

2.8

Kaapelipituus ................ . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Johtopituus .................... . ........... . ....................... .

84.8

Kaapelipituus .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Johtopituus ..... . ............ . ..................................... .

1 209.9
33 435.9

~antoaal~~ana-~1-kanav~s~ssa

Kaukokirjoitinyhteydet
km

5111.6

Avojohtoja kaikkiaan ............... . ... . . .. .. . ..... .. ... . ....... .. . .

Selektoripuhelinjolltoja km ............................................................ .
Kaukovalintayhteyksiii. •> •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••
Puhelinkeinoyhteyksia & •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Posti- ja lerntiitinlaitoksen johtoja VR:n pylviislinjoissa km .. . ........................... .
V!en yhtmsp1tuus
km

80
752

9 468.5
16 021.4
92.5
25 582.4

1~~ii~~~~~i~ :: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I
I
I

75

109
1170
169
12 059

.:.: ·: :: ......... . .......... . ................ . ........... .
]OlSSa kovaaanlSla kpl .. .... ...... . .. . .... . .. . ....... . .......... . .. .
ja vahvistinlia kpl .... . .... . . . ......................... . .......... .
Vahvistimien teho W ..... ..... .. . ... . ..... . .. .. ..... . ....... . ...... .

Pylvii.slinjoja km .......... . .. . . . .................. . ... . ...............................

387

jiirjestehnissii .................... . .................... ·1
3-kanavaJslssa
&
•••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••
12-kanavaisissa
»
.............•. . ... . ....... . ....... . ..... .

~1-kanavaisia. ~hteyksia,

:.: ................... . .......... . . . .. . ........ ·1
2 .. ·8-kanavalSla yhteyks1a, . .......................................... .
fysikaalisia ............................... . ............. . ......... . . .

I
............................................................. I

Opastinpuhelinyhteyksiii. km ............................. . ....... . .. . ...... . ............
Radiopuhelinyhteyksiii. km

8 574
23 759
1867
16149
1432
8112
19 023
. 6136
7108
271
520
1108
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Kertomusvuoden aikana annettiin risteilyanomusten perusteella 443 sii.hk6johtoristeilylupaa ja
204 puhelinjohtoristeilylupaa. Sii.hk6laitteiden
asennuslupia my6nnettiin 31 ja puhelimien asennuslupia 65. Sii.hk6johtoristeilyjen tarkastuksia
suoritettiin sii.hk6teknillisen toimiston toimesta
240. Ratapiirien valvonnassa rakennettiin 126
vahvavirta- ja 119 puhelinjohtomaakaapeliristei-

lyii. ja sii.hk6tarkastajien toimesta tarkastettiin 30
ilmajohtoristeilyii. ja 55 sii.hk6laitteiden asennusta.
Virka- ja asuntovirkapuhelinlupia my6nnettiin
siihk6teknillisen toimiston ja konepiirien toimesta
103 ja peruutettiin 102. Uusia osuusliittymiii. hankittiin yhteensii. 7 kappaletta, joista 5 valtionrautateiden uusiin automaattikeskuksiin ja rautatierakennuksille sekii. 2 asuntovirkapuhelimiksi.

VI. VARASTOT JA HANKINNAT
Yleistii.
Vuoden 1968 tulo- ja menoarvion rakennemuutos merkitsi valtionrautateiden kohdalla uuden
sekii. meno- etta tulopuolen kii.sittii.vii.n budjetin
kii.ytt66nottamista. Hankinta- ja varastotoiminnan yleiskulut katetaan tavaran hintaan lisii.ttii.vii.llii. erityislisii.llii., ns. menokatteella, joka laskutuksen yhteydessii. peritii.ii.n tavaran kii.yttajaltii..
Budjetin rakenneuudistuksen yhteydessii. uusittiin my6s hankintaosaston sisainen tilijarjestelma,
mika on aiheuttanut muutoksia mm. erii.iden jii.ljempana mainittujen lukujen laskemisperusteisiin.
Varastolaskennan tietokonesovellutuksen kokeilu aloitettiin syyskuussa 1968 Turun hankintapiirin alueella. Kokeilua on tarkoitus jatkaa vuoden 1969 aikana laajennetussa muodossa.

H a n k i n n a t, t a v a r a i n k ii. y t t 6 j a
myynti
Valtiovarainministeri6n yleiskirjeen TM 5, 19.
I. 1968 mukaan sai varastoihin sidottujen varojen

maii.rii. vuonna 1968 olla enintaan 80% vuoden
1963 Iopussa varastoihin sidottujen varojen kokonaismii.ii.rii.sta eli 72 509 126 markkaa. Lii.hinnii.
Suomen markan devalvoinnin vaikutuksesta johtuen ei varastotilin arvoa kyetty pitamaan vahvistetun enimmaismaaran puitteissa, vaan se oli
keskimaarin 77,8 mmk laskien kuitenkin joulukuussa 72,1 mmk:aan. Kun enimmaismaaran pysyvaan alittamiseen ei vastaisuudessakaan nayta
olevan mahdollisuuksia, on rautatiehallitus anonut valtiovarainministeri6lta sanotun enimmii.ismaaran korottamista.
Hankintaosaston ostot varastotilille olivat kertomusvuonna 137,1 mmk eli 13.2% suuremmat

kuin edellisena vuonna. Kokonaiskaytt6 lisaantyi
15.o% ollen 137,3 mmk. Ulkomaisten hankintojen osuus hankintaosaston kokonaishankinnasta
oli 34,6 mmk eli 25.2 % sen oltua edellisenii.
vuonna 26.1 %- Tavaralajeittain tarkasteltuna
jakaituivat ulkomaiset hankinnat seuraavasti:

Kivihiilta ... . ......... .
Py6ria ja py6ranrenkaita
Ratakiskoja ja raidetarvikkeita . . ........ .. .
Terasta .... . .......... .
'r.eraslevyja ........... .
Oljya ..... ..... ...... .
Sekal. tar vikkeita ..... .

ton.nln.

1000 mk

65 668.3
3 064.5

3 539.8
2 932.4

370.3
3 061.0
2 347.1
4 937.1

350.4
2 030.3
l 186.8
712.2
23 803.6
34 555.5

Tavaroiden myynti ulkopuolisille ostajille
lisaantyi vuoteen 1967 verrattuna 47 % laskettujen tavaroiden arvon ollessa kaikkiaan 9,7
mmk. Varastotilitavaroiden osuus sanotusta summasta oli 2,6 mmk ja hyvitysten ja palautusten
osuus 0,1 mmk. Tuloutetut nettomyyntitulot olivat 6,1 mmk, mihin summaan sisaltyy 0,3 mmk
tilitavarain myyntihinnassa olevia hinnankorotuksia ja 0, 7 mmk tuloutuksia hankintatoiminnan
tuloihin.

P o I t t o a i n e i d e n h a n k i n t a, k a y t t 6
ja varastointi
Kertomusvuoden aikana hankittiin valtion
polttoainekeskukselta (Vapo) halkoja yhteensii.
148159.5 m 3 kokonaishakintahintaan 3 412 367.66
mk eli keskimaarin 23,09 mk/m 3 • Kivihiilia
otettiin vastaan 65 668. s tn kokonaishintaan
3 996 214,55 mk eli keskimaarin 60,85 mkftn ja
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koksia 491.4 2 tn arvoltaan 60 762 mk. Dieselpolttonesteen kokonaishankinta oli 142 444 467 nl
arvoltaan 16 008 094,36 mk.
Suoraan kuluttajille hankittiin dieselpolttonestetta 271 157 l (39 342,10 mk), polttooljya no 1
4 932 001 l (673 188 mk) ja polttooljya no 4
10 672 838 kg (870 316 mk).
Polttoaineiden ja.kelu ra.utateiden omaa.n kayttoon muodostui seuraavaksi:
KokonaiBkllyttO

Ha.lkoja . . .. .
128 086.5
Kivihiilia ... .
877 446
4 914.2
Koksia ..... .
Dieselpolttonestetta ... 116 007 742
Polttooljya
no 1 ..... .
4 932 001
Polttooljya
no 4 ..... . 10 672 838

m3
dt
dt
nl

Veturfkllytto

30 025 m 8
755 672 dt
106 277 964 nl

Polttoainevarastojen henkilokunta oli vuoden
alussa 27 tyonjohtajaa ja 144 tyontekijaa ja vuoden lopu sa 26 tyonjohtajaa ja 121 tyontekijaa.

Kyllastystoiminta
Puutavaran kyllastii.minen jatkui edelleen valtionrautateiden Mikkelin ja Haapamaen kyllastyslaitoksilla. Omaa kii.yttoa varten kyllastettiin
erilaista puutavaraa, lii.hinna rata- ja vaihdepolkkyjii., yhteensa 42 192 k-m 3 ja ulkopuolisille 1 859
k-m 3 . Yksityisilla kyllii.styslaitoksilla kyllastettiin
puutavaraa valtionrautateille 4 788 k-m 3 •
Kyllastyslaitoksen tyovoima oli vuoden alussa
4 tyonjohtajaa ja 47 tyontekijii.a ja vuoden lopussa 4 tyonjohtajaa ja 40 tyontekijii.ii..

kg

Henkilokunnalle myytiin halkoja. 31 880 m 3 ja
asemaravintoloille ym. 225 roB. Kivihiilia myytiin
merenkulkuhallitukselle 16 085 dt.
Dieselpolttonesteen varastointia ja jakelua kehitettiin edelleen rakentamalla Seinajoelle kolme
uutta suursailiota a 1 000 m 3 , Pasilaan kaksi
jakelusailiotii. a 70 roB ja Nurmekseen yksi jakelusailio a 30 m s.

Kemian laboratorio
Tehtavien kokonaismii.ii.ra oli kertomusvuonna
2 150 kpl, mista koneosaston antamien tehtii.vien
osuus oli 49 %, hankintaosaston 39 % ja muiden
12%Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen laskutusperusteiden mukaan laskettuna oli suoritettujen
tebtavien laskutusarvo lahes 250 000 mk.

VII. LIIKENNE
L i i k e n n e p a i k a t j a y l e i s e t I i i k ennemaaraykset
Toimintavuoden aikana tapahtui liikennepaikkojen laadussa ja lukumii.ii.rassa liikenteen vaihtelusta johtuen seuraavat muutokset:
Perustettiin yksi seisakevaihde, yksi seisake ja
15 vaihdetta. Lisii.ksi korotettiin yksi 4. luokan
asema 3. luokan asemaksi, yksi laituri laiturivaihteeksi sekii. 6 seisaketta seisakevaihteiksi.
Vastaavasti lakkautettiin yksi laituri, 7 seisakevaihdetta., 92 seisaketta ja 15 vaihdetta. Niinikaii.n alennettiin yksi 2. luokan asema 3. luokan
asemaksi, kaksi 3. luokan asemaa 4. luokan asemiksi, yksi 4. luokan asema toimistoksi, seitseman
4. luokan asemaa ja 11 pysakkialaiturivaihteiksi,
kaksi pysakkiii., yksi linjatoimisto ja 45 laiturivaihdetta seisakevaihteiksi, yksi pysii.kki, 6 laiturivaihdetta ja 25 seisakevaihdetta vaihteiksi, kolme laiturivaihdetta laitureiksi seka 9 laiturivaihdetta, kaksi laituria ja 32 seisakevaihdetta seisakkeiksi.
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16824-69

Rataosa Herajarvi-llomantsi, joka l. 8. 1967
avattiin valiaikaiselle tavaraliikenteelle vaunukuormin, avattiin 17. 5. 1968 lukien henkiloliikenteelle ja tavaraliikenteelle vaunukuormin.
Rataosa J uankoski-Luikonlahti avattiin 1. 11.
1968 lukien valiaikaiselle tavaraliikenteelle vaunukuormin.
Liikennesii.antoon, Asema- ja junapalvelusaantoon, Tavaran kuormausmii.arayksiin, Mii.arayksiin vaarallisten aineiden kuljettamisesta ja
Kansainva.lisen tavaravaunusopimuksen kuormausmaarii.yksiin tehtiin erinii.isiii. muutoksia ja
lisii.yksiii..
Liikennepaikoilta vuokrattuja alueita yms. koskevia. sopimuksia tebtiin toimintavuoden aikana
359 kpl ja vuokra-asioita kasiteltiin kaikkiaan
921 kpl.
Juna-, vaihto- ja autoliikenteessii. sekii. tasoylikii.ytavillii. sattuneista. vaurioista tehtyjii. tutkintaasiakirjoja kii.siteltiin kertomusvuoden aikana 701
kappaletta.
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OhjesaantOjen tarkistuksia ja muutoksia koskevia asioita seka muita kuin em. kappaleessa
mainittuja tutkinta-asiakirjoja oli kertomusvuonna 675 kappaletta. TeoWsuu ratojen liikennoimista koskevia tw·vallisuusmaarayksia ja liikennesopimuksia seka ratapihojen liikennoimissaantoja kehitettiin ja uusittiin seka laad.ittiin vahaliikenteisia rataosia koskevat liikennoimisohjeet.
Junaturvallisuussii.ii.ntoon ilmestyi lisalehti 15.
Vuoden 1967 aineistosta laadittiin ja painatettiin onnettomuus- ja vauriotilasto. Sen mukaan
tapahtui junaliikenteessa yhteensa 202 onnetto muutta ja vauriota, joista 57 kuitenkin oli vahaisia. Vaihtotyovaurioiden lukumaara oli 585 ja
liikkuville tyokoneille seka pienkalustolle sattuneiden vaurioiden lukumaara 40. Edellamainittujen lisaksi tapahtui ylikaytavaonnettomuuksia
234 kappaletta.
Viikkovaroitusilmoitusta kehitettiin seka annettiin sita koskevat laatimis- ja sovellutusohjeet.

Markkinointi
Kertomusvuoden aikana markkinointitoimistossa kirjattiin tavaraliikennetta koskevia erilaiia rahtisopimuksia ja -paatoksia seuraavasti:
Kokonais- ja vuosirahtisopimuksia . . . . .
Muita rahtisopimuksia ja -paatoksia . . . .
Rahtisopimuksiin liittyvia tarjouksia ja
muita kirjelmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yhteensa

177
796
194
1 167

Saapuvia rahtisopimuksiin liittyvia kirjelmia... . .. .. . .. .. . .......... . . . ....

566

Kertomusvuoden alussa tapahtuneen tariffimuutoksen yhteydessa otettiin markkinointitoimiston aloitteesta kayttoon 20 tn painoluokka ja
poistettiin siihen saakka voimassa ollut tapa
myontaa 5 % :n alennus vaunuryhmakuljetuksesta, joka kasitti vahintaan 10 akselia. Kun taloudelliselta kannalta oli tarkeampaa, etta vaunujen kantavuus kaytetaan mahdollisimman tarkoin hyvaksi, oli muutos tata silmallapitaen
aibeellinen. Vuoden lopputulos osoittaakin, etta
vaunukuormaliikenteessa
on
keskimaarainen
kuorma vaunua kobti kohonnut 2. 2 tn eli 13.3 % ·
Kertomusvuonna oli keskikuorma 18.7 tn ja vaunuston kantavuus vuoden lopussa 21.5 tonnia.
Ennakkoarvion mukaan laskettiin tariffin korotuksen tavaraliikenteen osalta merkitsevan n .
6.1 %:n korotusta, mikali liikenne volyymiltaan

ja laadultaan pysyy samana kuin v. 1967. Vuoden
lopussa todettiin tavaraliikenteen tonnikilometrituoton nousseen 5. 9 % edelliseen vuoteen v rratttma.

Rahtisopimukset
Kertomusvuoden aikana kehiteltiin uusi rabtisopimus ns. kokonaisrahtisopimuksen tilalle lahinna siita syysta, etta kokonaisrabtisopimuksen
alennusprosentti kohosi liian nopeasti, jolloin vaikeudet ennakkoarvioinnissa sopimusvuoden rabd eista vaikuttivat suhteellisen raskaasti saavutettavaan tulokseen. Tata varten suwmiteltiin vuosirahtisopimus, jossa alennusprosentti nousee hitaammin asteittain rabtimaarien kasvaessa. Alannus suoritetaan asiakkaalle vahentamalla se suoraan rabtiluottotilista kuukausittain ja alennusprosentin kasvu vaikuttaa vain kwlkin rabtiportaan yli menevaan osaan. Tallaisesta sopikuksesta voidaan tehda myos useamman vuoden voimassa oleva sopimus, jolloin asiakkaallakin on
varma laskentapohja jo ennakolta tiedossaan.
Muutamia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta
uusittiin syksysta alkaen kaikki entiset kokonaisrabtisopimukset uudelta, vuosirahtisopimuksen
pohjalta.
Suurteollisuudsn osalta siirryttiin myos suoranaisiin sovittuihin yksikkorahteihin, jolloin neon
voitu poistaa vuosirahtisopimuksista, eivatka
asiakkaat nainollen saa samasta kuljetuksesta
alennuksia kahta tieta. Tallaiset sopimukset saattavat rautatielaitoksen parempaan kilpailulliseen
asemaan, kun asiakkaalla on tiedossaan kiintea
yksikkohinta.
Voimassa oleva hintasaannostely vaikeutti rahtisopimuspolitiikan kebittamista siiben tasoon,
johon silla lopullisesti on tarkoitettu pyrittavan.

M arkkinatutkimuss
Kertomusvuoden aikana aloitettiin markkinatutkimus
tavaraliikenteen
kuljetustarpeesta
maassamme ja rautateiden osuus kokonaiskuljetustarpeesta. Tutkimus ei sen suuritOisyyden
vuoksi valmistunut viela kertomusvuoden aikana.
Tassa yhteydessa suoritettiin myos kertomusvuoden aikana mielipidetutkimusta asiakkaiden keskuudessa. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittaa
rautatiekuljetusten heikot ja hyvat puolet . Niinikaii.n kartoitettiin liikenneasiamiesten toimesta
asiakkaittain kokonaiskuljetusmiiara, maksetut
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rahdit ja kuljetusten jakautuminen eri kuljetusmuotojen kesken. Tiedot kerattiin asiakaskorteille, joita vuosittain tii.ydennetaan.

rautakanavakuljetus Kajaanin Petaisenniskalta
Lamminniemeen ja Otavan satamasta suoritettiin vedesta kuormaus rautatienosturilla vaunuihin.

Uudet kuljetuskohteet
J o edellisena vuotena oli aloitettu sellaisia.
uusien teollisuuslaitosten suunnitteluja., joihin
heti alkuvaiheessa saatiin yhteys . Mainituille yrityksille laadittiin yksityiskohtaisia kuljetussuunnitelmia sopivine kalustoineen. Sama.nla.ista suunnittelevaa. toimintaa on jatkettu ilmaantuneiden
uusien yritysten kanssa. Erityistii. huomiota kertomusvuoden aikana kiinnitettiin polttonesteiden
ja irtotavaran kuljetuksiin.

V aunukuormien kotiinkuljetus
Toiminta kehittyi kertomusvuoden aikana huoma.ttavasti ja vuoden aikana kuljetettiin kotiin
kaikkiaan 2 580 vaunukuormaa. Kun huomattava
kasvu tapahtui loppuvuodesta ja kun on suunnitelmia erii.iden massatavaroiden kotiinkuljetuksen jii.rjestamisestii., on odotettavissa taman kuljetuspalvelun huomattavasti lisi.i.antyvan. Kuljetussopimus on nyt tehty kaikkien laanien KTKYhdistysten kanssa, joten ji.i.rjestelmii. kattaa koko
maan. Jarjestelmaa kehitettiin asiakkaiden toivomuksesta siten, etta kotiinkuljetusosuuden voi
jattaa myi:is vastaanottajan maksettavaksi.

Puutavaran kuljetukaet
Puutavaran osalta siirryttiin kertomusvuoden
alusta tilavuusrahditukseen, jolloin rahditus tapahtuu kaupallisten mittayksiki:iiden mukaan tahan astisen painora.hdituksen sijasta.. Se on huomattavasti selventanyt rahditusperusteita. Sopimusrahdit mii.araytyvat siten, etta va.unun kokonaiskuorma otetaan rahdituksessa huomioon
myi:intamii.llii. vahaisiii. alennuksia sitii. mukaa
kuin vaunun kuorma suurenee. Tama on tehostanut vaunuston kaytti:ia ja johtaa rauta.tietaloudellisesti parempaan lopputulokseen. Paperipuiden kuljetusmaara pieneni 13.8 %:lla ja tukkien
kuljetus lisaantyi 3 %:lla. Osittaisena syyna oli
kertomusvuoden alkukuukausina vallinnut vaunupula, joka johti talvikuljetuksia autoilla suoraan tehtaille tai siirsi kuljetukset uittoon. Sahatava.ran kuljetus lisaantyi 7. 1 %:lla ja ha.kkeiden
6. 8 %:11a.. Valtionrautateiden puutavaranostureilla kuormattiin rautateitse kuljetusta pinotavarasta 60 % ja sa.hatukeista 45 %- Uusina
kuljetusmuotoina puutavaran osalta alkoi ns.

Kansainviilinen markkinointi
Naantalin-Tukholman lauttaliikenne suunnassa Naantali-Tukholma oli kertomusvuoden
aikana loppuunmyyty. Kuljetusmii.ii.ra oli kaikkiaan 49 600 tonnia. Suunnassa TukholmaNaantali kuljetettiin 20 800 tonnia, joten sen kuljetustehoa ei viela kertomusvuoden aikana kyetty
kokonaan kii.yttamaan. Tilanne on muuttunut
kertomusvuoden paatyttya. Liikenteeseen Tornion-Haaparannan kautta ei lauttaliikenne vaikuttanut, silla Tornion kautta tapahtuva vienti
lisaantyi 8.' % ja tuonti 21. o %- Kansainvalisen
liikenteen hankintaa varten tehtiin sopimus Oy
Finrail Ltd-nimisen agentuuril~ikkeen kanssa.
Yhtii:i saa prosenttipalkkion hankkimastaan liikenteesta kultakin rautatielta erikseen. Yhtii:in
toiminta. on rautateiden kannalta ollut tuloksellista.

H enkilOliikenteen markkinointi
Kotimaiseen matkailuun kiinnitettiin erityista
huomiota. Matkailulippu osoittautui suosituksi.
Sita myytiin kesi.i.kautena 1. 6.-31. 8. 68 n.
11 500 kappaletta. Tahan lippuun voidaan liittaa
myi:is maarattyja laiva-, Iento- ja linja-autoreitteji.i.. Matkailulipuista kertyi kertomusvuonna
nettotuloa 740 000 mk. Autovuokraamon kautta
valitettiin rautatieliikennepaikoilta asiakkaille
119 autoa.
Henkili:iautojen kuljetus aloitettiin kertomusvuoden aikana Helsingista Kemiin ja Kajaaniin.
Kemiin kuljetettiin kaikkiaan 557 autoa ja Kajaaniin 50 autoa. Viimemainittu lopetettiin syyskuun
lopussa. Kouluille ja erilaisille yhdistyksille jaettiin seuruelippujen kaytti:imahdollisuuksia selostava esite sa.moinkuin teollisuuslaitoksille paakaupunkilippua suositteleva esite.

K oulutustoiminta
Markkinointitoimiston jarjestama koulutustoiminta suuntautui kertomusvuoden aikana toisaalta liikenneasiamiehiin ja heidan apulaisiinsa.
ja toisaalta asemapaallysti:ii:in. Liikenneasiamiesten koulutuksessa kiinnitettiin paahuomio tarkeimpiin kaupa.Uisiin kysymyksiin kuten sopimustekniikkaan, uusiin sopimustyyppeihin ja. niiden
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soveltamiseen, kustannus- ja kannattavaisuuskysymyksiin, myyntitekniikkaan ja ylei iin markkinointikysymyksiin. Asemapaallyston koulutuksessa olivat paaaiheina markki.nointikasitteiden
selventaminen ja niiden omaksumisen tarpeellisuus toiminnan pohjaksi, myyntitaito, myyntija asiakaskontaktien aktivoiminen seka eri palvelumuotojen yksityiskohtainen selvittaminen.
Koulutustilaisuudet jarjestettiin ns. neuvotteJupaivien muodossa, jolloin asioita. kasiteltiin alustuksin ja keskusteluin. Asemapaallyston koulutuspaivat jiirjest,ettiin yhteistoiminnassa liikennepiirien ka.nssa. Neuvottelupaiviii. pidettiin liikenneasiamiehilJe kahdet ja asemapaallystolle yhdeksat.
Edellisten lisaksi jii.rjestettiin keskusasemien
paallystolle koulutusta tavoiteajattelun perusteista. Markkinointitoimisto oli mukana tii.ssa
koulutustoiminnassa ja kursseja pidettiin kaikissa
liikennepiireissii.,

Mainonta
Kertomusvuoden aikana oli mainonnan painopiste tavaraliikenteessii.. Kaupan ja teollisuuden
johtoportaaseen kohdistettiin ilmoituskampanja,
joka toteutettiin loka-marraskuussa ammattilehdissii., kohderyhmii.n tavoittavissa aikakauslehdissa ja paivalehdissa. Kampanja koostui 4
ilmoituksen sarjasta ja ilmoituskertoja oli kaikkiaa.n 52. - VR Markkinointiuutisia alkoi ilmestyii. ja niitii. jaettiin kansioineen numerot 1-7
valituille 500 asiakkaalle seka omalle myynti- ym.
henkilokunnalle. Muita asiakasinformointiin liittyviii. painotuotteita, vihkosia ja esitteita, olivat:
Vaunukuormien
kotiinkuljetus,
Rautateiden
Transitoliikenne, J unalauttaliikenne, Kuormausohjeita, Kontainer-nosturi, Rahti- ja Kiitotavaran aikataulut. - Lahden Messuilla esiteltiin
monipuolisesti tavaraliikennetta. Rautatien Paivan kalustonayttely esitteli uusinta kuljetus- ja
vetokalustoa.
Henkiloliikenteen puolella mainostettiin talvija kesiHiikennetta ilmoituksilla, julisteilla ja vihkosilla. Talvikampanjaan liittyi lisaksi TV-esityksia 7 X 30 sek mainospalalla. - Kevaii.llii. toteutettiin viikonloppukampanja keskitetysti katujulistein Helsingissii., Turussa ja Tampereella. Selostusesite jaettiin myos matkatoimistojen kautta
yleisolle. - 65-korttia. myytiin 78 057 kpl arvoltaan mk 234 171. - Syysalennusilmoittelu ja
juliste toteutettiin tavanomaisesti. - Taskuaikataulua jaettiin 50 000 kpl. -Auto pikajunassa kuljetuksen uutuusarvoa kaytettiin hyvaksi leh-

tisessii., joka seikkaperaisesti esitteli avatut reitit
Helsingistii. Kemiin ja Kajaaniin. Ruotsin Rautatiet (SJ) - Ruotsinlaivat (SHO, BORE, SVEA,
SILJA)- VR toimeenpanivat yleisoon ja matkatoimistoihin kohdistetun kampanjan: juna-laiva-juna-matkat.
- Valmistettiin
elokuva
)>KAHV A)>, joka sai suu.rmenestyksen niin arvostelun kuin katsojamiiii.rien suhteen.
Aikataulut ja junien kulku
Vuoden alkupuolella (aikat. 134) annettiin seitseman aikataululisaystii., joilla muutettiin seka
tavara- etta henkiloliikenteen aikatauluja. Muutokset johtuivat tavaraliikenteen osalta talviolosuhteiden aiheuttamista liikennevaihteluista ja
miehitysmuutoksista, henh.-iloliikenteen osalta
osittain huhtikuun alussa yleiseen kayttoon otettm 5-pii.ivii.isen tyoviikon johdosta muuttuneista
liikennetarpeista, osittain pii.asiais- ja hiihtolomaym. lisii.liikenteen aiheuttamista jii.rjestelyista.
Aikataulu 135 tuli voimaan 26. 5. 1968. Siina
poistettiin pikajuna P 65 Helsingin-Kemin ja
P 66 Kemin Seinii.joen vii.lilta. Taman lisaksi muutettiin ja lisattiin pikajunavuoroja seuraavasti:
Junapari P 1/2 Helsinki-Imatra-Helsinki
jatkettiin kesaajaksi Joensuuhun. Junat P 81/82
Helsinki-Joensuu-Helsinki muutettiin kulkemaan Parikkalan kautta, jolloin junat P 5/6 Helsinki-Savonlinna-Helsinki poistettiin rataosalta Helsinki-Parikkala.
Helsingin-Kuopion valille asetettiin kulkuun
uusi yopikajunapari P 73/74. Paivapikajunat
P 75/76 Helsinki-Iisalmi-Helsinki jatkettiin
Kontiomaelle.
T urun sataman-Ta.mpereen vii.lilla kulkenut
pikajunapari P 357/358 jatkettiin J oensuuhun.
Kouvolan-Vainikkalan vii.lille lisattiin junat
P 23/24 Snt-liiton makuuvaunun LeningradHelsinki-Leningrad kuljettamista varten.
Radan kunnon parantumisen ansiosta voitiin
eraiden pikajunien matka-aikaa jonkin verran
lyhentaa.
Paikallisia henkilojunavuoroja lakkautettiin
kesa- ja syyskuussa yhteensa n. 6 000 junakilometriii. paivassii.. Rataosilta Lahti-Heino Ia, Inkeroinen-Hamina, Haapajarvi-Saarijarvi ja Seinajoki-Kristiinanka.upunki poistettiin kaikki
henkilojunavuorot. Muut vii.hennykset jakautuivat miltei koko rataverkolle Helsingin lahiliikennerataosia lukuunottamatta.
Vuoden jii.lkipuoliskolla annettiin 14 aikataululisaysta, jotka koskivat henkiloliikenteen osalta
juhannus-, pyhii.inpii.ivan- ja. joululiikenteen sekii.
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1 512 613 va.unua. Vii.hennys oli siten 70 878 vaunua eli 4. 7 %Ta.va.rava.unujen lukumii.ii.rii. kaupa.llisessa liikenteessa oli kertomusvuoden lopussa 22 174 vaunua vastaten ka.ntavuudeltaa.n 471 211 tonnia.
Lukumii.ii.rii.inen lisii.ys edelliseen vuoteen verrattuna oli 29 vaunua eli 0. 1 %- Vaunuston kantavuus lisii.antyi vastaavana. aika.na. 7 039 tonnilla eli 1. s %:lla.
Tilastointijii.rjestelmii.n muuttumisen takia ei
vertailua vuosien 1967 ja 1968 kaupallisen liikenteen kuormauslukujen jakaa.ntumista eri tavara.la.jien kesken voida suorittaa muuta. kuin vienti-,
tuonti- ja ka.ppaletavaran osalta.
Kaupallisessa liikenteessii. kuormattujen tava.ravaunujen lukumii.ii.rii.t vuosina 1967 ja 1968:

6-paiva.isen tyoviikon johdosta marraskuun alussa. suoritettuja. a.ikata.ulumuutoksia. Ta.varaliikenteessa aiheutti muutoksia mm. vuoden loppupuoJella talviliikenneva.ihtelut.
Junien kulku oli vuoden ensimmii.isellii. puoliskolla melko tyydyttavii. Vuoden jalkipuoliskolla runsa.at perusparannus- ja radankorjaustyot aiheuttiva.t kuitenkin paljon myohastymisiii.
Helsingin laheisillii. rataosilla ja Pohjois-Suomessa.

Kotimainen ta.varaliikenne
Vuonna 1968 kuormattiin kaikkiaan 1 441 735
vaunua va.staavan luvun oltua. vuonna 1967

1967

Vfih. tal lisl!.ys
vaunuja

%

1 138 273

-46 104

-4. 1

Kuormattu

Vaunukuormat:
Kasvi- ja elaintuotteet ........
Kivennaistuotteet ............
Puut ja puuteokset ...........
Paperiteollisuustavarat ........
Metalli teollisuustavarat .......
Koneet ja laitteet
Kemian teoll. tuotteet ........
Muut
•••••••••

••••••

0

0

•

0.

•••••••••••••••

Yhteensa

1968

41
206
349
259
54
23
87
69

113
852
517
788
578
333
959
029

1 092 169

Kappaletavara ...............

313 320

338 022

-24 702

-7.3

Yhteensa kaupallista tavaraa ..

1 405 489

1 476 295

-70 806

-4. 8

Naista vientitavaraa ..........
tuontitavaraa ..........

351 074
93 556

359 844
98 150

8 770
4 594

-2.4
-4.7

Vaihtopalvelutuntien kokonaismii.ii.rii. oli kertomusvuoden aikana yhteensii. 572 173 eli 3. 2 %
pienempi kuin vuonna 1967.
Jii.jjestelyjunatunnit vii.hentyivii.t samana ajanjaksona 14.9% eli 65 710 tuntiin ja. ra.idetraktoritunnit 17. 1 % eli 115 600 tuntiin.
Pienvaihtotyokoneita oli vuoden
kaytossii. seura.avasti:
Kisko-Kalle raidetra.ktoreita. 26 kpl
Veto-Jussi
t
30 »
Vaihtotyorata.-autoja ..... . 25 »

1968 aika.na
(vah. 9 kpl)
(ent . maarii.)
(lis. 5 kpl)

VR:n pukkinostureilla kuormattiin kertomusvuoden aikana yhteensa 123 748 va.unuarvoa eli
2.1 % vii.hemmii.n kuin edellisenii. vuotena. Kii.yttomaksuja nii.istii. kuorma.uksista kertyi kaikkiaan
627 063,35 mk. Pukkinostureita oli vuoden pii.ii.ttyessa 43 liikennepaikalla. Niiden lukumii.ii.rii.
lisii.ii.ntyi kertomusvuoden aikana kahdella.

Mobiilinostureilla kasiteltiin vuoden 1968 aikana. erilaista ta.va.raa 239 744 tonnia eli 3. 4 % vahemmii.n kuin vuonna 1967. Kayttomaksuja tastii.
tyosta kertyi yhteensii. 285 727 mk. Mobiilinostureiden lukumaarii. pysyi entisena eli 19.
Rahtikappaletavaraa. kuljetettiin kertomusvuoden aikana 676 300 tonnia, mikii. on 52 200 tonnia.
eli 7. 2 % vahemmii.n kuin vuonna 1967.
Kuljetetun kiitotavaran mii.ii.ra oli 64 400 tonnia osoitta.en 4 200 tonnin eli 5. 7 % vahennysta
edelliseen vuoteen verrattuna.
Avokuormalavojen nettolisays, poistot huomioonottaen, oli vuoden 1968 aikana 81 500 kpl.
Niiden kokonaismaarii. oli siten vuoden lopussa
411 500 kpl, joista. asia.kkaille oli vuokrattuna.
yhteensii. 371 945 kpl. Vuokratuloja. kertyi viimeksimainituista 1 821 397 mk.
Hii.kkilavojen lukumii.ii.rii. oli vuoden lopussa
29 770 kpl, lisii.ys edelliseen vuoteen verrattuna
2 770 kpl. Niista oli asiakkaille vuokrattu 12 152
kpl vasta.ten 247 610 mk:n vuokramii.ii.raa.

54

Kappaletavaran kasittelyvali.neitii oli kertomusvuoden paattyessa kaytossa seuraavasti:
Haarukkatrukkeja
Haarukkavaunuja
Lai turitraktorei ta

236 kpl, nettolisays 14 kpl
1 014
61
115
l

Kansainvii.linon t.avaraliikenne

kasitti pahvi- ja pap ritavaraa, puutavaraa, koneita ja elintarvikkeita. Transitona Neuvostoliitosta oli n. 1 750 tonnia edellamainitusta tavaramaarii.sta. Tuonti kii.sitti 2 311 kuormattua vaunua eli n. 21 000 tonnia tavaraa, pii.ii.asiassa rautaja koneteollisuuden seka paperiteollisuuden tuotteita ja elintarvikkeita. Transitona Neuvostoliittoon kuljetettiin tii.sta miiarastii. 1 570 tonnia.

ltiiinen yhdysliikenne
Vuonna 1968 lii.hetettiin Suomesta Neuvosto
liittoon ja sen kautta ns. kolmansiin maihin
vienti- ja transitokuormia yhteensa 40 607 vaunuarvoa, mika merkitsee noin 11.5 %:n vahennysta edelliseen vuoteen verrattuna vaunuarvoissa laskettuna. Tonneissa vii.hennys oli noin
24 %- Tii.rkeimmii.t vientitavarat olivat paperi- ja
kartonkiteollisuuden tuotteet, selluloosa seka erilaiset koneet ja laitteet.
s. kolmansiin maihin
suuntautui vienti rautateitse lii.hinna lraniin ja
Unkariin.
Vuonna 1968 saapui Neuvostoliitosta rautateitse yhteensa 171 019 vaunuarvoa, mika merkitsee n. 6. o % vahennysta edelliseen vuoteen verrattuna. Tonneissa vah nnys oli n. 2. 6 % · Huomattavimmat tuontiartikkelit olivat pap riteollisuuden raaka-aineet, oljyt ja koksi. Keskimaii.rii.inen vaunujen vaihto, kaikki raja-asemat huomioiden oli pii.ivittain n. 520 vau.nuarvoa kumpaankin
suuntaan.
Vainikkalan
yhdysliikennea eman
kautta kulki n. 84. 6 % liikenteestii., lmatrankosken kautta n. 12.9 % ja Nii.r:alan kautta n. 2. 5 %Suomalaisia vau.nuja kaytettiin tassii. liikenteessa
v . 1968 yhteensa 997 Hh-vaunua hakkeen nou tokuljetuksiin Vii.rtsilii.stii. ja Paperosta.

Liintinen yhdysliikenne
Tornion- Haaparannan kautta lii.hetettiin v.
1968 kaikkiaan 9 099 vaunukuormaa tavaraa eli
n. 138 800 tonnia, mistii. sahatavaran osuus oli
n. 80 %- Edelliseen vuoteen verrattu.na oli lisays
n. 8 %- Saapuvien vaunukuormien lukumaara oli
2 837 eli n. 58 000 tonnia, mista paaosan muodostivat erilaiset rauta- ja konetavarat seka kemikaliot. Liikenteen lisays tuonnin osalta oli edelliseen
vuoteen venattlma 21.6 %Naantalin- Tukholman junalauttavuorot lisattii.n 23. l. 1968 alkaen viideksi 'vuoroksi viikossa.
Liikenne on jatkuvasti kasvanut ja on se viennin
osalta vastannut lautan kapasiteettia. Vuoden
1968 aikana Jahetettiin junalautalla 3 697 vaunua
eli n. 49 500 tonnia tavaraa, mika paaosiltaan

Autoliikenne
Liikenneo. aston autoliikentees a toimeenpanLiin kertomusvuod n aikana seuraavat muutokset:
Linja-autoliikenne lakkautettiin Pori- Mii.ntyluoto- Uniluoto,
Pori- Pomarkku- Kankaanpaa- Niinisalo ja Pori-Harjavalta- PeipohjaRi te henkilolinjoiJta 29 . 9 . 1968lukien.
Tavaralinjaliikenne lakkautettiin l. l. 1968
lukien linjoilta Seinajoki- Jurva ja JyviiskylaJ outsa seka supistettiin liikennoiminen He! inkiLahti linjalla vii.lille Jarvenpaa-Mantsala,
Lahti-Jamsa linjalla vii.Jille Lahti-Kuhmoinen,
Tampere- Hameenlinna linjalla vii.lille Tampere- Pii.lkane seka Jyvii.skyla- Saarijarvi li.njalla
valille Jyva kylii.- Uurainen. Lisii.ksi toimeenpantiin lahes kaikilla tavaralinjoilla ajovuorosupistuksia.
J akelulinjaliikenteessa lakkautettiin l. l. 1968
lukien Seinajoki - Teuva linjaan sisii.ltyneen
Seinii.joki - Kurikka - Jala jarvi - Luopajarvi- Pohjanluoma-8einajoki kiertovuoron liikennoiminen.
Lappeenrannan kotiinkuljetustoiminta ja Lap·
peenranta- Imatra jakelulinja siirrettiin l. 11.
1968 lukien Viipurin Li.nja-Auto Oy:n hoidettavaksi.
Edellii. mainitut muutokset huomioon ottaen
lukenneosaston omaan autoliikenteeseen sisii.ltyi
toimintavuoden lopussa kaikkiaan 12 henkilolinjaa yhteispituudeltaan 264 km, 17 tavaralinjaa
1 690 km, 55 jakelulinjaa 3 060 km seka 43 kotiinkuljetukselle avattua liikennepaikkaa. Ajokilometreja kertyi henkilolinjoilla yhteensii. l. 6 9, kotiinkuljetuksessa 3. o 5, jakelulinjoilla 2. 21 ja tavaralinjoilla 0 . 6 6 eli kaikkiaan 7. 61 miljoonaa kilometria.
Henki!Olinjaliikenteessa
kuljetettiin
1 847 000 matkustajaa seka kotiinkuljetus-, jakelulinja- ja tavaralinjaliikenteessii. tavaraa yhteensa 624 361 tonnia. Edelliseen vuoteen verrattuna
kokonaisajokilometrimaara
vii.hentyi
14. s %. kuljetettu tavaramii.ara 8. 2 % sekii. matkustajamaara 12.2 %-
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Uutta autokalustoa saatiin kel'tomusvuoden
aikana seuraavasti: 8 henkiloautoa ja 50 kuormaautoa. Vastaavana aikana poistettiin 3 henkiloautoa, 9 Jinja-autoa, 87 kuorma- ja pakettiautoa
seka 3 peravaunua. Liikenneosaston autokantaan
sisaltyi taten to imintavuoden !opus a kaikkiaan
26 henkiloautoa, 25 linja-autoa, 435 kuorma- ja
pakettiautoa seka 30 p ravaunua.

Tavaran puuttuminen ja
vahingoittuminen
Kuljetettavana tai sailytettavana oJevan tavaran puuttumisilmoituksia saa.pui rh:n tiedustelujaostoon toimintavuoden aikana 4 829 kpl vastaavan luvun oltua edellisena vuonna 5 673, joten
vahennys oli 844 kpl eli 14. o %- Jaostoon ilmoitetuista puuttumisista selvitettiin 58.5 % (v.l967
57. a %).
lvitetyista tapauksista iJmeni, etta
suurimpina syina lahetysten harhaantumiseen ja
siita johtuvaan puuttumiseen olivat tavaran luovutusvaihe vastaanottajalle eli 560 tapausta, kuljetettavaksiottamisvaihe eli 499 tapausta ja siirtokuormausvaihe eli 488 tapausta.
Kuljetettavaksi tai sailytettavaksi jatettyyn
tavaraan kohd istuneista varkauksista tehtiin toi mintavuoden aikana 290 ilmoitusta. Vastaava

Juku edellisenii vuonna oli 362. Varkauksista selvitettiin 16. 2 %Kuljetettavan tavaran vahingoittumisista saapui tiedustelujao. toon 22 058 ilmoitusta edellisen
vuoden va taavan luvm1 oltua 24 010, joten vah ennysta oli 1 952 kpl eli 8. 1 %Toimintavuoden aikana pidettiin Helsingissa
11 huutokauppaa, joissa myytiin rautateiden haltuun jaanytta perimatonta ja liikatavaraa. Myyntieria oli yhteensa 3 320 kpl. Edellisena vuonna
olivat luvut ja 2 471.
Lahetysten katoamisesta, vahingoittumisesta,
viivastymisesta yms. johtuneita korvausanomuksia Jahetettiin tiedustelujaostosta lainopilliseen
toimi toon 4 471 kpl edellisen vuoden vastaavan
luvun oltua 4 226. Anomuksista hylkasi lainopillinen toimisto I 255 kpl. Suoritetut korvaukset
jakaantuivat prosentuaalise ti markkamaaraisen
jaoittelun mukaan seuraavasti: katoamiset, anastukset mukaan luettuina 15.5 %, vientipaperilahetysten kastumiset 37.2 %, vahingoittumiset
41.4 % ja junavauriot 5. g %- Maksettujen korvausten kokonaismiiiira oli 626 084,26 mk, mutta
kun siita vahennetaan perimattoman ja liikatavaran myynnista saatu tulo 231 218,78 mk, jaa loppusummaksi 394 865,48 mk. Edellisen vuoden
kokonaismaara oli 771 313,12 mk ja vastaava
jiiannos 560 714,08 mk.

VIII. LIIKENNEO NNETTOMUUDET
Allaoleva taulu osoittaa liikenneonnettomuuksien luvun seka niissa tapaturmaisesti kuolleiden ja
loukkaantuneiden henkiloiden luvun kertomusvuonna ja sitii edellisenii vuonna:
Liikenneonnettomuuksla
loku

Vuosi

·I

1967 ................
1968 .... . . ......... . .

347
347

YhteeutOrmiiykset ja
piiiilleajot

12
5

Yliajot
taaoylikiiytllvillii

177
17

Raitellta
suistumi-

I

muonUa

55
67

Muusta

Kuoli

syystlt

nco

52

51
48

49

82
89

Loukkaantui

49

61

IX. TALOUD ELLINEN TILA
V altionrautateiden paaoma-a1·vo
Valtionrautateiden valmiiden ratojen piHioma-arvo oli kirjanpidon mukaan vuoden 1967 lopus a ................... .
Tiihiin on vuonna 1968 tullut lisaii:
Uudisrakennusten arvo valmiilla rautateilla .... . ....... .
Uuden liikkuvan kaluston arvo ....................... .
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennuston tyokoneita
sekii kayttokalustoa lukuunottamatta) .............. .

2 100 597 026,17

122 331 653,77
79 968 289,59
9 428 348,31

211 728 291,67
2 312 325 317,84
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T ast a on vuonna 1968 vti.hennetty:
Vuoden kuluessa poist ettu:
Kiinteistojen arvosta
Tyokoneiden arvosta
Liikkuvan kalust on arvosta.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vuoden kuluessa kuoletettu:
Kiinteistojen arvosta
Tyokoneiden arvosta
Liikkuva.n kaluston arvosta

o oo o
ooo
o
oo
o o o o oo o o o
o o oo o
0

o oo o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

oo o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o o o o o oo o o
0

0

0

0

oo o o o o
0

0

560 580,70
1 456 606,09
213 719,68

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

12 953 665,3 989 837,17 233 285,-

0

0

oo

Valtionra.uta.teiden va.lmiiden ra.tojen paaoma-a.rvo vuoden
1968 paattyessa
Kiinteistot
1 412 469
805 708
Liikkuva. ka.lusto
o o o oo
o o o o oo o
oo oo o o o
o oo
Tyokoneet
57 739
Rakenteilla olevien uusien rauta.tiera.kennusten arvo o o o o o o o o o o o o o o
Koko pti.ti.oma-arvo vuoden 1968 lopussa
o o oo
o
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 407 693,47

616,43
603,41
404,53
o o o
0

0

0

0

0

0

0

2 275 917 624,37
344 453 428 ,39
2 620 371 052, 76

0

0

T ul o t
Vuonna 1967

Vuonna 1968

Tulon laatu

Llsliys + tal
vlihennys - vuonna

Vuonna 1966

1968 vuoteen 1967
verrattuna

I%

mk

Henkiliiliikenteen tulot . . .. . .
Tava.ra.liikenteen tulot .. ...
Korvaus postinkuljetuksesta
Sekalaiset tulot .. .
Korvaus alennuskuljetuksista
0

0

0

•

0

0

0

0

0

0

0

0

•

21.02 87 929 959o63
69.28 296 982 104,20
1.67
6 800 000,6.31 18 278 069,74
1. 72
7 770 985,-

93 203 021,34
307 248 864,13
7 400 000, 27 999 492,74
7 648 510,-

.

0

mk

mk

1%

mk

79 969 654.22 + 5 273 061,81
280 763 364,47 + 10 266 759,93
6 500 000,600 000,+
16 519 993,40 + 9 721423,7 067 842,122 475,-

+
+
+
+
-

6.00
3.46
8.82
53ol9
1.5 8

Yhteensii 1 443 499 888,21 1100.00 1 417 76111 8,47 1 390 820 854,09 1 + 25 738 769,741+ 6,16
Vajaus .

0

.

0

0

0

0

0

.

0

0

0

0

0

•

•

0

.

0

0

120 328 714,06

0

106 963 649,18

96 865 589,52

13 365 064,88 + 12.49

Men ot
Menomliilrlit, markkaa

Vo 1968

Pa.lkkaukset
Sosiaaliturvamaksu .. .... . .... .... ..... .....
Eliikkeet ..
Kaluston, tyiikoneiden ja koneellisten Jaitteiden
kunnossapito
Rakennusten kunnossapito ..
Radan ja rata-alueen kunnossapito .
Liikkuvan kaluston polttoaineet ja mm. kiiyttiivoima sekii. voiteluaineet ...... ......... ...
Liikenteen hoidon muut menot .. ..... .. .... .
Poistot
Muut kiiyttiimenot
0

0

•

0.

0

•

•••

0

•••

•

••

•

0

•

0

0

.

•

•

•

0

•

0

0

0.

0

0

•••

•

••

•

•

0

•

0

•

0

•••••••

•

•

••••

0

0

•

0

0

•

0

0

•••

0.

0

0

•

•

0

0

.

0

••••••••

•

•••

••

•

•

0

0

0

0

0

0

0

0

0

•

•••

0

•

•

•

•

0

0

•••

0

0

0

0

0

0

0

•

0

0

•

•

0

•

•

•

0

•••

•••••••

0

0

0

•

0

0

0

0.

•••••

••••

0

0

•

0

0.

0

•

•••

0

0

0

0

•

••

Yhteensii

I

Llsuys tai vuhennys (- )
vuonna 1968

1Vo 1967

1%

mk

274 968 509,93
17 510 261,83
83 028 889,30

261 234 609,25
16 405 671,56
71 258 436,35

13 733 900,68
1104 590,27
11 770 452,95

5.26
6.73
16.52

64 933 654,39
4 839101,74
29 888 048,72

56 751 547,26
3 293124,48
27 722 348,14

8 182 107,13
1545 977,26
2 165 700,58

14.42
46.96
7.81

20 738 881,38
12 873 272,98
34 777 629,38
20 270 352,62

16 584
9 370
30 946
31156

4154149,26
3 502 475,81
3 830 781,38
-10 886 300,70

25.05
37.3 8
12.38
- 34.94

563 828 602,27

I

732,12
797,17
848,653,32

524 724 767,65

I

39 103 834,62

I

Heleingissa, rautatiehallituksessa. marraskuun 13. paiviina 1969

ESKO REKOLA.
Reino J. Auvinen
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