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YLEISKATSAUS 

1. Rautatiekuljetusten ky yntii 

Vuosina 1969-1970 maassamme vallinnut 
noususuhdanne oli arvioitua voimakkaampi. Tuo
tannon vuosittainen kasvu, joka vuosina 1966-
1968 jai 2-3 prosenttiin, oli vuonna 1969 lahes 
9 % ja vuonna 1970 viela 7. s %· Yhta voimakas 
noususuhdanne oli Suomessa edcllisen kerran 
vuosina 1960 ja 1961. 

Rautateiden tavarakuljetusten kysynnan kan
nalta oli merkittaviia, etta korkeasuhdanteen val
litessa metsataloustuotanto ja teollisuustuotanto 
kasvoivat keskimaaraista nopeammin. Kun tuo
tannon kasvuvauhti suuntautui entista enemman 
vientituotteiden osalle, oli valtionrautateilla hy
vat mahdollisuudet lisata tavarakuljetuspalve
lustensa myyntia. Taulukossa 1 on esitetty erai
den rautatiekuljetuksiin vaikuttavien tekijoiden 
kehitys vuosina 1966-1970. 

Taulukko 1. Rautatiekuljetusten kysynti:ii:in vaikuttavien ulkopuolisten tekijoiden kehitys vuosina 
1966-1970 

Suorite I Yksikkli 

1. Teollisuustuotanto, volyymi . .. . .... 1964=100 
- kaivannais ... . ... . ........ . ... . • 
- puu ja paperi ..... . ... . ........ t 
- metalli .... ... ............. .... * - muu •• •• •• • 0 •••••••••••••••••• • 

2. Metsataloustuotanto, volyymi ....... • 3. Rakennustoiminta, volyymi .. .. .. .. • 
- talonrakennus .... . ...... . . . .... • 
- maa· ja vesirakennus 0 •••••••••• • 

4. Koko tuotanto (BKT), volyymi .. . . • 
5. Tuonti, volyymi ••••••••••••••• 0 •• » 
6. Vienti, voluumi . . ... . .......... . . . • 
7. Liikenne, volyymi .......... . ... . .. • 
8. Rekisteriiityjen kuorma· ja paketti-

autojen luku 31. 12. ••••••• • •• 0 0 •• 1000 kpl 
9. Rekisteriiityjen henkiliiautojen Juku 

31. 12 .. ..... . ..... . .............. • 
10. Rekisteriiityjen linja-autojen Juku ~1. 

12. .......... .. . . . .. . ....... ..... kpl 

Rautateilla kuljetettu kaupallisen tavaraliiken
teen tonnimaarii kasvoi kertomusvuonna runsaat 
5 %· Tonnikilometrimaara kasvoi hieman vahem
man keskimatkan lyhentyessa kolme kilometria. 
Tavararyhmittain tarkastellen kuljetusten tonni
kilometrimaiirissa tapahtui kuten edellisenii vuon
nakin suurin muutos m etalliteollisuustuotteiden 
kohdalla, silla niiden kuljetukset lisaantyivat me 
tallien perusteollisuuden nopeasta laajentumisesta 
johtuen 17 %· Myos kemian teollisuuden tuottei-

1 1966 1967 1 1068 

112 116 123 
97 102 107 

108 107 111 
110 114 128 
115 122 127 
87 88 92 

110 113 108 
113 117 109 
106 106 107 
107 110 113 
114 113 108 
112 119 131 
109 109 114 

85 93 93 

506 551 581 

7158 7 426 7 660 

1 1069 1 1970 

138 152 
122 129 
126 134 
139 154 
144 158 
101 110 
115 128 
122 142 
104 98 
123 132 
129 154 
150 162 
123 131 

97 103 

643 712 

7 861 8116 

I 
Muutos 
1970/69 

+10 
+ 6 
+ 6 
+11 
+ 10 
+ 9 
+11 
+ 16 
- 6 
+ 7 
+19 
+ 8 
+ 6 

+ 6 

+ 11 

+ 3 

den kuljetukset lisiiii.ntyivat runsaasti eli lahes 
12 %· Puutavaroiden osalta tonnikilometrien Ji. 
says oli 6 %. mutta paperiteollisuustuotteiden 
tonnikilometrimii.ii.rii. Iaski vahan edellisesta VUO· 

desta. Kaivannaistuotteiden tonnikilometrimaara 
Iaski 2. 5 %. vaikka kulj etettu tonnimiiara nousi 
lahes 2 %. Tama johtui siita, etta kuljetusmatkat 
lyhenivat kertomusvuoden alussa liikenteelle 
avattujen oikoratojen Luikonlahti-Sysmajarvi 
ja Seinajoki-Parkano vaikutuksesta. 



6 

1969 1970 Muutos % 
1970/1969 Tzvaralii kenne 

M~l~. ton~a. ... . ... . . .. .. . .. . . . . . . . .... ... . 
m1lJ. tonrukm ... ... . ..... . .. . ... . ... . . .. . . 

22.4 
6 026 

121 

23.6 + 5.3 
6 270 + 4.1 

volyymi-indeks i (1964 = 100) . . .. . . . ... .. .. . 127 + 5.0 

H enkiloliikenne 
milj . matkaa ...... .. ....... .. . . . . ........ . 25.6 

2 154 
105 

23 . 4 - 8 . 9 
milj. henkilokm .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. . . . . .. . 2 156 + 0.1 
volyymi-indeksi (1964 = 100) . .. ... . . . .. . . . . 106 + 0.2 

Korkeasuhdanteen myota tapahtui r ekisteroi
tyjen henkiloautojen miiii.rassa vuonna 1970 ku
ten edellisena vuonnakin 11 prosentin kasvu. Kun 
sa.maan aikaan valtionra.utatiet supisti paikallis
henkiloliikenteensa tarjontaa niin, etta kertomus 
vuoden lopussa oli piiivittiiin liikenteessa 4 500 
junakilometrimaaran verran vahemmiin junia 
kuin vuoden alussa, rautateilla auoritettujen 
matkojen maara pien eni edellisesta vuodesta 
noin 9 %. Sen sijaan henkilokilometrimii.ara ei 
pienentynyt, mikii. johtuu siitii., etta keskikulj e 
t usmatka piteni. 

Kokonaisuudessaan rautatiekulje tusten volyy 
min neljan prosentin kasvu jai vuonna 1970 lii 
kenteen kokonaisvolyymin kuuden prosentin kas
vua pienemmaksi. Nain rautatiet menetti myos 
kertomusvuonna markkinaosuuttaan, mutta me -

netys oli huomattavasti vahaisempaa kuin 1960-
luvun alkupuoliskolla. 

2. Liikentecn hoito 

Taulukossa 2 on eraita tietoja r autateiden kau
pallisen liikenteen k ehityksesta viimeiseltii. viisi
vuotiskaudelta. H enkiloliiken t eessa on t a rkas 
t elukautena h enkilokilometrimaii.ra vuotta 1969 
lukuunottamatta hitaasti kasvanut , mutta sen 
sijaan matkojen Juku on supistunut . Matkojen 
viiheneminen on kohdistunut paikallisliikenne 
matkoihin, mikii on seurausta henkilopaikallis
junien lakkauttamisesta. Kun lakkautettujen ju· 
navuorojen matkusta jamaarat ovat olleet viihai
sia, matkojen kysynt a supistui vii.hemmiin kuin 
matkojen tarjonta, joten henkiloliikenteen tiiyt · 
tosuhde on viime vuosina kasvanut. 

Taulukko 2. Rautateiden kaupallinen liikenne vuosina 1966- 1970 

Suorite I YkslkkO 

TA VARALIIKENNE 
l. Kuljetettu tonnimaara .. .. . . .. . . .. .. milj. tn 
2. Nettoliikenne •••• 0 • • • ••• • • • • ••••••• milj . tkm 
3. Keskikuljetusmatka .. .. .... .. .. .... km 
4. Tayttosuhde .. . .. . ... . .... . . .... . .. % 
5. Tyhjanakulku • • • 0 • • •••• •• • ••••• •• • % 
6. Volyymi-indeksi .. ..... . .. . ..... . ... 1964= 100 

HENKILOLIIKENNE 
l. Matkat . . . . ... .. ....... . .... .. . . . . . milj . matkaa 
2. Nettoliikenne • • • •• • • 0 0 • • • • • 0 ••• • ••• mil j. hkm 
3. Matkojen keskipituus . .... . .. .. ..... km 
4. Tiiyttosuhde .. . . . . . . . . .. . . .. ... .... % 
5. Volyymi-indeksi .... . . .. . ... . .. .. .. . 1964= 100 

Tavaraliikenteessa kulj etut tonni- ja tonnikilo
metrimiiiiriit pysyivat vuosina 1966-1968 sa
malla tasolla. Vuosina 1969 ja 1970 lisasi korkea
suhdanne kuljetuskysyntiia. Lisays kohdistui 
vaunukuorma- ja kiitotavaraliikenteeseen, silla 
rahtikappaletavaran kuljetukset ovat od elleen ol· 
leet laskusuunnassa. K ertomusvuoden aikana 
raht ikappaletavaraa kuljet ettiin 651 600 tonnia 
eli 0.9 % vahemman kuin vuonna 1969. Kulj ete-

1 1966 1 19(17 1 1968 1 1969 1 1970 Muutos 
1970/69 

20.9 21.7 21.5 22.4 23.6 + 5.3 
5 610 5 596 5 627 6 026 6 270 + 4.1 

275 264 268 275 271 - 1.0 
46 44 45 45 46 + 2.0 
33 35 37 37 36 - 2.7 

114 113 114 121 127 + 5.0 

31.5 29.8 27.5 25.6 23.4 - 8.9 
2 131 2 153 2 200 2154 2 156 + 0.1 

67 72 80 84 92 + 9.9 
30 32 34 34 36 ;t-5.8 

102 104 106 105 106 + 0.2 

tun kiitotavaran mii.iirii oli 79 900 tonnia eli 
13.5 % suurempi kuin edellisena vuonna. 

K ertomusvuoden a ikana. kuormattiin kaupalli
sessa liikenteessii. kaikkiaan 1 482 725 vaunua, 
mikii on 0. s % enemman kuin edellisena vuor>na. 
Kun Neuvostoliitosta kuormassa tulleiden vau
nujen lukumiiiirii nousi edellisestii vuodesta 4 %, 
osoit taa kuormassa kuljet ettujen vaunujen luku
miiiirii vuonna 1970 noin 1. s prosentin lisiiystii. 



Tavaravaunuston kulkema akselikilometrien 
maara kasvoi samoin vain yhden prosentin. Kun 
nettotonnikilometrimaara kasvoi 4 %. vaunujen 
akselikohtainen keskikuorma suureni noin 3 %-

Suomesta kuljetettiin vuonna 1970 rautateitsa 
Neuvostoliittoon 596 400 tonnia ja Neuvostolii
tosta Suomeen 3 146 300 tonnia. Vienti oli kasva
nut edellisesta vuodesta lahes 4 % ja tuonti 
I. 2 %- Rautateiden lantinen yhdysliikenne oli 
viennin osalta 273 300 tonnia ja tuonnin osalta 
124 300 tonnia. Koko liikenne oli kasvanut edel
lisesta vuodesta 15. s %-

Kertomusvuoden aikana sahki:ijunaliikenne laa
jeni Helsingin Uihiliikennealueella. Helsingin
Kirkkonummen valinen liikenne hoidettiin uuden 
aikataulukauden alusta 31. 5. 1970 lukien koko
naan sahki:ijunakalustolla. Helsingin-Hiekka
harjun liikenne hoidettiin myi:is kokonaisuudes
saan sahki:ijunakalustolla 27. 9. 1970 lukien sekii. 
Helsingin-Keravan liikenteesta erii.ita paivavuo
roja I. 12. 1970 lukien. Sahki:ijunakaluston kayt
ti:ii:inotto on mahdollistanut junavuorojen lisaa
misen niin, etta esimerkiksi Helsingin-Kirkko
nu=en liikenteessii. junatiheys on ruuhkatun
teina kolme junaa tunnissa, piiivalla kaksi ja 
illalla yksi juna tunnissa. 

Muualla kuin Helsingin paikallisllikennealueella 
paikallisjunia lakkautettiin kertomusvuonna sa
moin kuin edellisenii. vuonnakin 1. 6 miljoonaa 
junakilometriii. eli 4 500 junakilometriii. pii.ivii.ii. 
kohti. Kokonaisuudessaan henkili:iliikenteen ju
nakilometrit supistuivat 1. 4 miljoonaa junakilo
metriii. eli 6 %- Sen sijaan tavaraliikenteen juna
kilometrit lisaii.ntyivat 0. g miljoonaa junakilo
metriii. eli lii.hes 5 %-

Koko junaliikenteen bruttotonnikilometrit li
sii.ii.ntyivii.t kertomusvuonna vain yhden prosen
tin nettoliikenteen neljii.n prosentin kasvusta huo
limatta. Tii.mii. merkitsee sitii., etta taarallikenne 
on laskenut, joten kertomusvuonna on liikenne 
hoidettu tehokkaammalla kalustolla kuin aikai
semmin. 

Dieselvetokaluston osuus junakilometreistii. oli 
kertomusvuonna 95 %. kuten kahtena edellisenii.
kin vuonna. Hi:iyryveturien osuus Iaski neljii.stii. 
prosentista kolmeen prosenttiin ja sii.hki:ivetoisen 
kaluston osuus nousi yhdestii. prosentista kahteen 
prosenttiin koko junakilometrimii.ii.riistii.. 

Liikenteen mii.ii.rii.ssii. tapahtuneesta kasvusta 
huolimatta vii.henivii.t normaalilla vetokalustolla 
suoritetun vaihtopalvelun tunnit edelliseen vuo
teen verrattuna 1.4 %eli 541 300 tuntiin ja jar
jestelyjunatunnit lii.hes 21 % eli 39 150 tuntiin. 
Pienvetokalustolla suoritetut vaihtotyi:itunnit 
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sensijaan nousivat 6 %eli 138 190 tuntiin, joten 
kertomusvuonna tehtiin kevyellii. vaihtovetoka
lustolla viidennes kaikista vaihtotyi:itunneista. 

Rautateiden kaupallisessa autoliikenteessii. kul
jetettiin kertomusvuonna 1 081 000 matkustajaa, 
mikii. oli 23. 5 % vahemmii.n kuin edellisenii. 
vuonna. Kotiinkuljetus-, tavaralinja- ja jakelu
linjaliikenteessa kuljetettu tonniruii.ara oli kerto
musvuonna 689 600 tonnia, mikii. oli 3. 1 % pie
nempi kuin edellisena vuonna. Tonnikilometri
maarii. sensijaan kasvoi 3. 2 % ja oli 8 277 300 
tonnikilometriii.. Valtionrautateiden hoitama 
kuorma-autoliikenne oli siis vii.hii.istii. kiskoliiken
teeseen verrattuna, vain 0. 1 % koko tonnikilo
metrimii.ii.rii.sta. 

3. Tuotantoviilineet ja varastot 

Vuonna 1970 suoritettiin rautateiden rakennus
toitii. Tampereen-Parkanon ja Jamsankosken
Jyvii.skylii.n radoilla. Lisii.ksi Helsingin alueelia 
suoritettiin radanmuutosti:iita. Rataosa Parkano 
-Lielahti saatiin vuoden 1970 aikana siihen kun
toon, etta yleinen ta.varaliikenne voitiin a1oittaa 
vuoden 1971 alusta. 

Valtionrautateiden oman radan pituus oli ker
tomusvuoden lopussa 5 807 km. Tii.stii. oli kaksi
tai useampiraiteista rataa 464 km seka sahki:iis
tettya rataa 66 km. 

Ratalinjan perusparannusti:iiden tavoitteena 
on saada nopeusrajoitukset poistetuiksi ja paii.ra
dat 20 tonnin akselipainon kestii.viksi. Vuoden 
1970 aikana sepeli:iitiin 190 km rataa, joten vuo
den lopussa oli liikenteessa olevasta paii.raidepi
tuudesta sepeli:iity 3 477 km eli 55.5 %- Pii.ii.raide
kiskotuksesta vaihdettiin uusiin kiskoihin 78.5 km 
vapautuneita kiskoja kii.ytettiin toisien rataosien 
kiskon vaihtoon 57.5 km pituudelta. Perusparan
nustyi:it edistyivii.t niin pitkii.lle, etta vuoden 1971 
alussa saii.nni:illinen 20 tonnin akselipainoinen 
liikenne on sallittu 4 27 5 paaraidekilometrillii., 
mika on noin 74 % koko rataverkon pii.ii.raitei
den pituudesta. Rajoitetulla nopeudella on 20 
tonnin akselipainoinen llikenne sallittu 89 pro
sentilla koko rataverkon pituudesta. 

Katkeamien tai muiden vikojen takia joudut
tiin vaihtamaan 681 ratakiskoa. Edellisenii. 
vuonna oli tasta syysta vaihdettu 1 033 kiskoa. 

Vetokaluston miiara lisaantyi kertomusvuoden 
aikana yhdellii. yksikolla. Uutta kalustoa hankit
tiin 10 raskasta dieselvaihtoveturia ja 15 sahki:i
moottorijunaa. Vuoden aikana hylattiin yksi 
kiskoauto ja 14 hi:iyryveturia seka 9 raidetrak
toria. Neljiinnes hi:iyryvetureista oli joko koko tai 
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suurimman osan kertomusvuotta poistettuna lii
kenteesta odottamassa konepajakorjausta tai ro
mutusta. Muutokset vetovoimakannas a salvia
vat seuraavasta asetelmasta: 

1969 1970 Muutos kpl 
1970/1969 

Hoyryveturit .. . 276 262 - 14 
Moottoriveturit . 321 331 + 10 
Moottorivaunut . 69 09 ± 0 
Kiskoautot - .... 204 203 - l 
Sahkomoottori-

junat ........ 5 20 + 15 
Pienvetokalusto 287 278 - 9 

Kaupallisen tavaraliikenteen vaunuja valmis
tui kertomusvuoden aikana 1 139 kpl. aista oli 
katettuja 566 kpl, sailiovaunuja 40 kpl ja avo
naisia tavaravaunuja 533 kpl. Kun kertomus
vuoden aikana vanhoja tavaravaunuja hylattiin 
enemman kuin uusia valmistui, vahenivat kau
pallisen liikenteen tavaravaunut kaikkiaan 262 
kpL Tavaravaunukannassa tapahtuneet muutok
set selviiivat seuraavasta asetelmasta: 

l!Hl9 1970 Muutos kpl 
1970/1969 

Katetut vaunut .. 9 102 8 486 -616 
Avovaunut •••• 0. 12 429 12 734 + 305 
Sailiovaunut . . ... 019 668 + 49 
Kaupallisen liiken-

teen vaunut yh-
teensa ......... 22 150 21 888 - 262 

Virkatarvevaunut . 3 219 3 157 - 62 
Tavaravaunut yh-

teerlBa ......... 25 369 25 045 - 324 

Kun uudet tava.ravaunut olivat poi tettuja 
tavaravaunuja huomattavasti suurempia, lisiitin 
tyi tavaravaunujen kokonaiskantavuus k rtomus
vuoden a ikana 5 %-

Kaupallisen henkiloliikenteen vaunuja valmis
tui kertomusvuodcn aikana 26 kpl. Vanhoja h en
kilovaunuja hyliittiin 27 kpl. Kertomusvuodcn 
lopussa oli henkilovawmja kaikkiaan 1 080 kpl, 
joista moottorivaunnjen liitevatmuja 219 kpl ja 
virkatarvevaunuja 171 kpl. Siihkomoottorij un ien 
lisaantyminen aiheutti tarjottum1 paikkalukuun 
vahaiscn, 0. 5 pros ntin, lisiiyksen. 

Varastojen arvo nousi kertomusvuoden aikana 
6. o % ja oli vuoden lopussa 88 milj. mk. Varasto
jen arvon kasvu johtui paiiasiassa ulkomaisten 
tarvikkeiden hintojen noususta. 

4. 'l'alous 

Valtionrautatcid n sisaison kirjanpidon mu
kaan erite ltyjen kustannuslajien, kokonaistulo
jen ja kiiyttotuloksien kehiiysta vuosina 1966-
1970 aikana osoittaa taulukko 3. 

Vuonna 1970 olivat ki:i.yttokustannukset kaik
kiaan 623. 5 mmk, mikii on 3. s % enomman 
kuin vuonna 1969. Kokonaistulot olivo.t 504.6 
mmk, mika on 3. 9% enemman kuin vuonna 1969. 
Tulojen ja kustannusten suhteellinen kasvu oli 
jokseenkin yhtii suw·i, vaikka kayttokustannuk
set kasvoivatkin 3 miljoonaa markkaa enomman 
kuin tulot. 

Taulukko 3. Kayttomenot kustannuslajeittain ja ki.iyttotulos vuosina 1966- 1970 miljoonaa markkaa 

Kustannuslajl 1 1966 

Palkat • 0 • • ••• •••• • ••••••••• • •••• •• •••• •• ••• 275.26 
Muut henkili.imenot . . ......... . .... . .. . ..... 80.47 
Aineet ja tarvikkeet .. . .................. . .. 51.79 
Vieraat palvelukset ......................... 48.42 
Muut kiiytti.imenot .. . ....................... 31.7 5 

Kiiytti.imenot yhteensii 487.69 
Kiiytti.itulot yhteen ii 390.82 

Vajaus . ... ....... . - .. . .................. - .. - 96.87 

Valtionrautateiden sisaisen kirjanpidon kus
tannuslajien hintaindeksien kehitysta vuosina 
1966-1970 osoittaa taulukko 4. 

Palkkasumma lisaantyi kertomusvuonna koko
naisuudessaan palkkata. on nousua vahemman. 
Palkkakustannusten volyymin supistumiseen nm
saalla kolmella prosentilla vaikutti lahinna henki-

1 1967 1 1968 1 1969 

296.96 3l4.66 318.50 
9<!.41 109.46 120. 52 
45.01 48A3 47.59 
52.71 54.40 69.44 
34.74 36.88 44.35 

524.7 2 563.84 600.40 
417.76 443.50 484.53 

1-106.96 1-120.33 1-115.87 

1 1970 

324.06 
138.29 
46.79 
70.39 
43.96 

623.49 
504.58 

1-118.91 

I 
Muutos % 
1970/69 

+ 1.7 
+ 14.7 
- 1.7 
+ 1.4 
- 0.9 

+ 3.8 
+ 3.9 

+ 2.6 

lokunnan vahentyminen 1 787 henkilolliL Vuo
den 1969 lopussa oli rautateid en palveluksessa 
29 047 h enkiloa ja vuoden 1970 paattyessii 
27 260 henkil6a. 

Virkasuhtoessa olevan henkil6kunnnn palkka
taso nousi kertomusvuonna hitaammin kuin tyo
suhteessa olevan henkilokunnan palkkataso. Kas-
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Taulukko 4. Rautateiden lcustannuslajien hintaindeksit vuosina 1966-1970 (1959 = 100) 

Kustannuslaji 11966 

Palkat ................ . ............. . ..... . 168 
Muut benkilomenot ..... ................... . 168 
Aineet j a tarvikkeet ... . ................... . 105 
Vieraat palvelukset ..... . .................. . 143 
Muut kiiyttomenot ............... .. ........ . 125 
Yleisindeksi . .............................. . 154 

vuprosentit edellisvuodesta olivat 5. o % ja 
7. 4 %. Tama ero johtui korkean tyollisyyden ai
heuttamasta palkkaliukumisesta, milia liukumi
sella ei ole valitonta vaikutusta virkapalkkoihin. 

Muut henkilokustannukset nousivat kertomus
vuOima, kuton monena aikaisempanakin vuonna, 
suhteellisesti nopeammin kuin muut kustannus
erat . Tama johtui lahinna elakkeiden voimak
kaasta kasvusta ja tyonantajan sosiaaliturvamak
swl korottamisesta. 

Aine- ja tarvikekustannukset kokonaisuudes
saan supistuivat kertomusvuoden aikana huoli
matta hintojen 5. s prosentin noususta. Tama 
johtui siita, etta vetokaluston rakennemuutosten 
ansiosta energiakustannusten maaraa pystyttiin 
supistamaan enemman kuin hinnat nousivat. 

Vieraiden palvelusten kustannussumma nousi 
runsaalla prosentilla. Tama johtui ulkopuolisten 
snorittamien kuljetustebtavien korvausmaksujen 
kohoamisesta kertomusvuoden aikana. Vaunn
kuormien kotiinkuljetustoiminnan laajeneminen, 
Naantalin-Tukholman valisen lauttaliikenteen 
vilkastuminen seka eraiden aikaisemmin valtion
rautateiden hoitamien kotiinkuljetus- ja tavara
linjojen yksityisille liikennoitsijoille siirtyminen 
aiheuttivat myos maaran kasvua. Sen sijaan val
tionrautateiden omien konepajojen korjaustoi
minta supistui kertomusvuonna niin paljon, etta 
kokonaisuudessaan korjauskustannussumma oli 
pienempi kuin vuonna 1969, vaikka korjaustoi
minnan hintataso nousi 6 %· 

Kayttokustannusten hintataso nousi k ertomus
vuonna keskimaarin 5. 7 %· Kayttokustannukset 
kokonaisuudessaan nousivat vahemman eli 3. s %. 
Taten kayttotoiminnan volyymi Iaski keskimaa
rin 2 %. 

Rautateiden kokonaistuloista kaupallisen ta
varaliikenteen tulot muodostivat vuonna 1970 
vajaat 72 %· Tavaraliikennetulojen osuus kasvoi 
kertomusvuoden aikana edellisvuodesta nmsaan 
prosenttiyksikon verran, eli lahes 6 %· Tavara
liikenteen volyymin kasvu lisasi tavaraliikenne
tuloja viidella prosentilla ja tariffitason nousu va
jaalla prosentilla. Varsinaisia tariffien korotuksia 

2 17156-71 

1 1970 111uutos% 
1970/69 

11967 1 1968 11969 

184 204 217 228 +5.1 
185 205 218 231 +6.0 
107 121 124 131 +5.6 
152 165 172 182 +5.8 
137 143 148 155 +4.7 
167 185 194 205 +5.7 

ei ole suoritettu vuosina 1969 ja 1970, mutta so
pimusrahtijarjestelmasta johtuen vuoden 1968 
alussa toteutettu kuuden prosentin tariffinkoro
tus vaikutti taysimaarai esti vasta vuonna 1970. 

Kaupallisen henkiloliikenteen tulot olivat ker
tomusvuonna 4 % edellisvuotta, suuremmat. 
Vaikka tariffeja ei kertomusvuonna nostettu ja 
vaikka henkilokilometrien maara kasvoi vaiP 
hiukan, aiheutti valtionrautateille edullisten lip
pulajien kayton lisaantyminen tulojen kasvun. 
Vuonna 1970 kaupallisen henkiloliikenteen tulot 
olivat edellisvuoden tapaan 20 % valtionrauta
teiden kaikista tuloista. 

Muut tulot olivat kertomusvuonna lahes 9 % 
pienemmat kuin vuonna 1969. Tulojen vahennys 
aiheutui postinkuljetuksesta ja oman tavaran 
kuljetuksista saatujen tulojen supistumisesta. 
Vuokra- ja myyntitulot puolestaan kasvoivat 
edellisvuodesta 9 %· 

Valtionrautateiden kayttotulot ja -menot hal
linnollisen kirjanpidon mukaan eriteltyina vuo
sina 1969 ja 1970 ilmenevat. taulukosta 5. Hallin
nollisen kirjanpidon tilinpaatos osoitti k ertomus
vuonna ll8. 9 miljoonan markan alijaamaa, mika 
on 23.6 % kokonaist.uloista. Vastaava osuus 
vuotta aikaisemmin oli 23.9 %· Verrattaessa ali
jii.amaa valtionrautateiden koko paaoma-arvoon 
saadaan ns. kannattavuusprosentiksi k ertomus
vuonna- 3. o % ja vuonna 1969- 4 . 1 %. 

Vuoden 1970 alusta valtionrautateilla on aloi
tettu liikekirjanpito, jonka tarkoituksena ensi
sijaisesti on valtionrautateiden taloudellisen tu
loksen selvittaminen. Liikekirjanpitoon m~rki

taan poistot ja eUikkeet taysin entisesta kaytan
nosta poiketen, joten vuodesta 1971 labtien ta
loudellinen tulos poikkeaa oleellisesti edellisten 
vuosien kayttotuloksesta. Taten vuosi 1970 jaa 
viimeiseksi vuodeksi, josta valtionrautateiden 
kayttotulos t..sitetaan hallinnollisen kirjanpidon 
mukaisena. Vuodesta 1952 vuoteen 1970 hallin
nollinen kirjanpito on pysynyt vuositulokseen 
vaikuttavilta osiltaan niin paljon samanlaisena, 
etta viimeisten yhdeksii.ntoista vuoden kayttotu
tulokset ovat toisiinsa verrattavissa. Ainoastaan 
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kolmena vuonna, nim. vuosina 1952, 1954 ja 1960 
valtionrautateiden kayttotalous tuotti ylijaamaa. 
Suurimmillaan seka markkamaaraisesti etta suh
teellisesti alijaiimii oli vuonna 1968, jolloin tilin
piiiitos osoitti 120. a miljoonan markan alijiiiimiiii, 
mikii. oli 27. 1 % kokonaistuloista. 

Valtionrautateiden omaisuuden arvo vuosier 
1969 ja 1970 Iopussa ilmenee taulukosta 5. Koko 
paiioma-arvo oli vuoden 1969 lopussa 2 832 milj. 
mk ja vuoden 1970 lopussa 3 021 milj.mk, joten 
omaisuus lisiiantyi kertomusvuoden aikana 6. 7 %-

Taulukko 5. Hallinnollisen kirjanpidon mukaiset kayttotulot, -menot ja -tulos seka paaoma-arvo vuosina 
1969- 1970 

Kayttotulot 

Tulon Iaatu I 1970 1969 Lisays + tai vlthennys -
vuonna. 1970 vuoteen 1969 
verrattuna 

mk I % mk I % mk I% 
Henkiloliikenteen tulot ......... . 99 839 458,98 19.78 96 766 408,83 19.97 + 3 073 050,15 + 3.18 
Tavamliikenteen tulot • ••••• 0 • •• 361152 883,39 71.60 344 675 984,09 71.14 + 16 4 76 899,30 + 4. 78 
Korvaus postinkuljetuksesta .. ... 6 800 000,00 1.34 7 500 000,00 1.55 - 700 000,00 - 9.33 
SekaJaiset tulot ..... . .......... 27 285 215,54 5.40 28 090 103,30 5. 79 - 804 887,76 - 2.86 
Korvaus alennuskuljetuksista .. . . 9 500 897,00 1.88 7 498 845,00 1.55 + 2 002 052,00 + 26.69 

Yhteensa 1504 578 454,91 1 100.oo 1484 531 341,221100.oo I + 20 047 113,691 + 4.13 

Vajaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 913 577,65 115 869 683,57 + 3 043 894,08 + 3.49 

Kii.yttomenot 

Menon Inatu 1970 1969 Llsays + tal vahennys -
vuonna 1970 vuoteen 1969 
verrattuna 

mk mk mk I % 

Palkkaukset .... . ........................... 288 738 183,75 282 145 986,98 + 6 592196,77 + 2.34 
Sosiaaliturvamaksu ...... . ................... 19 434 043,46 17 987 829,18 + 1 446 214,28 + 8.04 
Elakkeet ............... . ...... . ............ 109 776 752,22 93 056 694,06 + 16 720 058,16 +17.97 
Kaluston, tyokoneiden ja koneellisten laitteiden 

kunnossapito 0 • • • 0 •••••••••• • ••••••••••••• 62 170 003,80 65 308 179,31 - 3 138 175,51 - 4.80 
Rakennusten kunnossapito ............. . ..... 4 327 514,41 4 805 283,21 - 477 768,80 - 9.94 
Radan ja rata-alueen kunnossapito . . ......... 34 682 661,27 35 421 830,81 - 739169,54 - 2.08 
Liikkuvan kaluston polttoaineet ja muu kaytto-

voima seka voiteluaineet • •• •••••• 0 •••••••• 17 289 600,53 19 168 945,74 - 1879 345,21 - 9.80 
Liikenteen hoidon ja markkinomnin menot .... 32 918 604,06 28 734 539,45 + 4184 064,61 +14.56 
Poistot 0. 0 • •••••••• • • • •••••••••••••••• •• ••• 40 390 681,01 41 628 133,4 7 - 1 237 452,46 - 2.97 
Muut kayttomenot ........... .. ..... . ....... 13 763 988,05 12 143 602,58 + 1620 385,47 +13.34 

Yhteensa I 623 492 032,56 I 600 401 024,79 I +23 091 007,77 I + 3.85 

V altionrautateiden paaoma-arvo 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiiioma-arvo oli kirjanpidon mukaan 
vuoden 1969 lopussa . .. . .. . .......... . ...................... . ..... . 

Tiihiin on vuonna 1970 tullut lisaii: 
Uudisrakennusten arvo valmiilla rautateilla ........... . 
Uuden liikkuvan kaluston arvo ...................... . 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita 

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

351 207 355,44 
102 839 102,77 

5 968 727,52 

2 445 299 781,07 

460 015 185,73 

2 905 314 966,80 
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Tastii. on vuonna 1970 vahennetty: 

Vuoden kuluessa poistettu: 
Kiinteistojen arvosta . . .. . ...... ... . ... ..... .... . ..... . .. .......... . 15 930 172,00 

6 303 914,19 
21 040 386,51 

Tyokoneiden arvosta . . . ........ . . ... ... ..... .. . . ...... .. . . .... . . . . . 
Liikkuvan kaluston arvosta ... ... . . .................... . . .... . ..... . 

43 274 472,70 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paii.oma-arvo vuoden 
1970 pii.attyessii. 
Kiinteistot .... . ... . .............. ...... ... . . . . . .... . 1 855 034 117,69 

943 954 788,27 
63 051 588,14 

Liikkuva kalusto ........ ... ............ .... ... . . .. . . 
Tyokoneet ......................................... . 2 862 040 494,10 

Rakenteilla olevien uusien rautatierakennusten arvo .... . . . ........... . ... . 159 295 442,61 
3 021 335 936,71 Koko paaoma-arvo vuoden 1970 lopussa .. . ............ . . .. ............ . . 

I. YLEINEN HALLINTO 

Hallintoasetus 

J oulukuun 22 pii.ivana rautatiehallitus teki 
liikenneministeriolle esityksen valtionrautateiden 
hallinnosta maaliskuun 14 paivii.nii. 1969 annetun 
asetuksen (183/1969) erii.iden kohtien muuttami
sesta. Ehdotuksessa valtionrautateiden tehtava
maaritelmii.a taydennettiin (1 §) seka tili- ja tar
kastustoimiston nimi esitettiin tarkoituksenmu
kaisuussyista muutettavaksi tilitoimistoksi (4 §:n 
3 mom.). Hallituksen esityksen eduskunnalle val
tion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1971 sisal
taessa ehdotuksen liikenneosaston paallikkona 
toimivan ylijohtajan viran perustamisesta l. 3. 
1971 lukien sisaltyi hallintoasetuksen muutosesi
tykseen niin ikaan tasta aiheutuvat korjaukset 
(12 § ja 26 §:n 1 mom). Samoin hallintoasetusta 
esitettiin tarkistettavaksi valtionrautateiden vi
roista ja toimista 23. 10. 1970 annetun lain pe
rusteella (33 §:n 1 mom 4 kohta). 

Ohjesaannot 

Rautatiehallitus vahvisti vuoden 1970 aikana 
seuraavat ohjesaant6jen muutokset: 

- toimenpiteista rautatieonnettomuuksien sat
tuessa annetun ohjesii.iinnon (OTRO) 1, 4, 8 
§§:ien ja 19 §:n 4 kohdan seka 21 §:n 1 a kohdan 
muutokset huhtikuun 29 paivana; 

- terveydentila- ja palveluskelpoisuusvaatimuk
sista annetun ohjesaannon (OTP) 6 §:n 4 kap
paleen, 12 §:n 2 kappaleen, 22 §:n 1 kappaleen 
ja 28 §:n 1 ja 2 kappaleiden muutokset mar
raskuun 20 paivii.nii.. 

Toimikunnat 

Rautatiehallitus asetti vuonna 1970 seuraavat 
toimikunnat: 

- valmistelemaan valtionrautateilla virkasuh
teessa palvelevien osalta annettavia uusia tyo
aikalain soveltamismaarii.yksia; 

- tutkimaan ja tekemaii.n rautatiehallitukselle 
ehdotuksen tyon luokituksen toteuttamisen 
mahdollisuuksista rataosastolla. 

V a l t i o n r a u t a t e i d e n t i e d o t u s
toiminta 

Tiedotustoiminnan painopiste v. 1970 on ollut 
uutistoiminnassa sekii. yhteydenpidossa joukko
tiedotusvalineisiin; sanoma-, aikakaus- ja am
mattilehdistoon sekii. radioon ja televisioon. Si
saisen tiedonvalityksen kehittamisen kannalta on 
oleellinen merkitys ollut rautatiehallituksen kayn
nistamalla asennetutkimuksella, jonka yhteydessa 
organisaation sisainen tiedonkulku kartoitetaan. 
Tampereen Yliopiston tekema tutkimus valmis
tuu vuoden 1971 kevaalla. 

Ulkoisen tiedotustoiminnan tarkeimpia koh
teita on ollut sahkoistykseen liittyneet asiat: sah
kojunaliikenteen ja -hankintojen edistyminen 
seka sahkoveturien hankintasopimus. 

Rautatierakennustoiminnan suurin tiedotus
tapahtuma on ollut Tampereen-Parkanon-radan 
liikenteelle avaaminen. Vuoden aiheita ovat ol
leet lisaksi uusi rautatiekalusto sekii. perusparan
nustyot. 

Uutisia, katsauksia ja vastineita on toimitettu 
noin 200. Puhelirnitse on annettu tietoja ja selvi
vityksia pii.ivittain. Yleison osaston kirjoituksiin 
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on vastattu . Tiedotustilaisuuksia on ollut 17. Tar
keimmat naista ovat olleet rautateiden ti1inpaa
tos, Riihimaen suurasetin1a itteet kayttoonotto, 
He1singin-Hiekkaharjun siihkoradan 1iikenteelle 
avaaminen, uuclen makuuvaunun esitte1y poh
joisen, Kainuun ja Pohjois-Karjalan 1ehdistolle, 
uusien virkapukujen esitte1y, T ampereen-Par
kanon radan ratajuhla seka siihkoveturien han
k.intasopimuksen julk.istaminen. 

Julkaisutoiminnan tarkein kohcle on ollut hen
kilokuntalehti Rautatieuutiset, joka on ilmesty
nyt 24 numerona ja 34 000 kappaleen painoksena. 
Rautatieuutisten er ikoisnumerossa on selvitetty 
rautateiden taloussnunnitelmaa. 

Vuosikatsaul(.sen teemana oli »Rautatiet - kul
jetusketjun osa>>. Kirjanen esitteli r autateiclen ja 
muiden kulj etusmuotojen yhteistoimintamahdol
lisuuksia. 

Sisaista informaatiota palveleva K askylehti 
ilmostyi Virallisina Tiedotuksina 53 numerona, 
painosmaara 25 000-26 000 kpl. Virallisista Tie
dotuksista t uli lisaks i 12 A-numeroa. L ehtikat
saus ilmestyi sahkovahamonisteena 250 k ertaa ja 
s isalsi yhteonsa 3 000 rautateita ja muita kulku
muotoja koskevaa lehtile iketta. 

Ulkomainen kirj eenvaihto on yhii vilkastunut. 
Katsauksia ja artik.koleja ulkomaisille lehdille on 
ollut noin 70. Ulkomaisia raut atieh arrastajia on 
palvelt u rnahdollisuuksien mukaan. Ulkomainen 
kanssakayminen on lahinna tapahtunut UIC:n 
PR-keskuksen seka pohjoismaiden rautateiden 
tiedotuselimien k esk en. 

Tiedotussihteerien kaksilla neuvottelupai villa 
on paahuomio kiinnitetty kirjoittamis- ja uutis
k asittelykoulut ukseen. Tammikuun paivien. yh
teydessa todettiin VR:n lehtipalvelun toimineen 
20 vuotta. 

Vuoden muusta toiminnasta todettakoon osal
listuminen Rautatien P aivan jarjestelyihin ja ti
laisuuksiin Riihimaella. Sanomalehtia1an opis
k elijoiden kou1uttamiseen on osallistuttu Tam
pereen Yliopistossa ja , Sanoma Oy:n toimittaja
kou1ussa. 

Liikennepiirien tiedotussihteerien tyo on ollut 
varsin merkittavaa r a utateiden tiedotustoimin
nan hoidossa. Laheisessa yhteistyossa piirien ja 
lehtipalve1un kesken on voitu toteuttaa kamp
panjoivaa tiedotustoimintaa. 

Rautatiesuoje1u 

Rautatiehenk.ilOkunnan suoj elukoulutusta on 
jatkettu yhteistoiminnassa valt ion vaestonsuoje-
1u.kou1un k anssa Lohjalla. Piirihallinnossa jarjes -

tettava tyopaikkasuoje1ukou1utus on sita vastoin 
jaanyt vahaiseksi. Koulutettujen maara kay ilmi 
a lia o1evasta luettelosta: 

Kurssi Koulu-

Vaestonsuojelun kouluttaj a -
kurssi ................. . 

tettuj a 
v. 1970 

Suojelujohtajien peruskurssi . 27 
Suoje1ujohtajien jatkokurssi . 
L aak.intapalvelun johtajien 

peruskurssi . ........... . 
Palontorj untapal velun j ohta-

tajien peruskurssi .... .. . 
Tiedustelupalvelun johta jien 

peruskurssi . . . . . . . . . . ... 
Puhdistustoiminnan johta-

jien peruskurssi . . . . . . . . . 26 
Laakintapalvelun alijohtajien 

p eruskurssi . . . . . . . . . . . . . 52 
Teknisen p alvelun alijohta-

j ien peruskurssi ........ . 
Tiedustelupalvelun a lijohta-

jien peruskurssi . ... . . .. . 
Palontorjuntapalvelun alijoh-

tajien peruskurssi ..... . . 
Tyopaikkasuojelun p erus-

kurssi .... . .. . ... .. . .. . . 
Vaarallisten aiheiden en siapu-

ja korjausmiehiston kurssi 31 

Yhteensa 136 

Koulu
tettuja 
kaik· 
kiaan 

15 
387 

77 

19 

26 

25 

26 

125 

51 

103 

100 

1 389 

134 

2 477 

Rakenteellista suojelua pyritiian vuosittain 
myonnettyjen maarii.rahojen puitteessa paranta
maan. Valmistumassa on Seinajoen uuden asema
r akennuksen v aestOnsuoja t ja rakentamisohjel
massa Kuopion varastorakennuksen yhteyteen 
tuleva vaestOnsuoja seka Pasilan henk.iloaseman 
kalliosuojan kunnostus. 

Suojeluvalineistoa on edelleen hankittu. Tar
koitusta varten kaytettiin kertomusvuonna kaik
k.iaan 53 928 markkaa terveydenhuoltojaoston 
rautatiesuoj elun ensiaputarpeiston hank.intaan 
kayttama maii.raraha mukaanluettuna. 

Organisaatiomuutosten aiheuttamia ohjeitten, 
maaraysten ja suojelusuunnitelmien uusimistoita 
on jatkettu. 

Ammattiopetus 

R autatieopistossa pidett iin k ertomusvuonna 
yhteensa 14 kurssia (14 luokkaa) 358 oppilaalle . 

Muusta koulutustoirninnasta mainittakoon, 
etta liikennepiireissa jarjestettiin 8 alokaskurssit 
240 oppilaalle . Vaunumiesten taydennyskursseja 
ja rj estettiin ympari rataverkon. 

Matkaneuvojat ja opetuskuljettajat suorittivat 
laajaa veturimiesten kaytannollista opetustoi
mintaa koko rataverkolla. 



Kauko-ohjauskoulutusta, ilmajarrukoulutusta 
ja liikkuvan tyokoneen kuljettajien koulutusta 
jarjestettiin liikennetarpeen edellyttamassa laa
juudessa. 

Liikenneosaston keskijohdon liikkeenjohdol
lista koulutusta annettiin 214 osin piiri- ja jaosto
ryhmiin, osin tuotantoryhmiin kuuluvalle hen
kilolle . 

Rautatieopillisen kurssin toiseen osaan, joka 
toteutettiin Tampereen yliopistossa kolmivaihei
sesti, osallistui 25 henkiloa. 

Syksylla 1970 jarjestettiin Norjassa kahdessa 
kolmen viikon jaksossa ensimmaisen kerran yh
teispohjoismainen ylempi rautatiekoulutus, johon 
myos Suomesta oli lahetetty kuusi osanottajaa. 

Sahkoratojen turvallisuusmaarayksia koskevia 
kursseja jarjestettiin edelleen eri osastoja edus
taville ryhmille, jotka saivat myos ensiapuope
tusta sahkotapaturmia silmallapitaen. 

Rautatieopistossa annettiin opetusta ensiavun 
antamisessa siten, etta kaikki veturinkuljettaja
oppikurssien oppilaat saivat seka teorian etta 
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kaytannon opetuksen tarkeimmissa ensiaputoi
menpiteissa. Sairaanhoidosta ja terveydenhuol
losta luennoitiin seka veturinkuljettajakur sien 
etta alempien liikenneoppikurssien oppilaille. 
Ensiavun kertauskurssit jarjestettiin seka Pasilan 
etta Hyvinkaan konepajan henkilokunnalle. Ope
tusta sai kaikkiaan 48 henkiloa. Myos ensiapu
ryhmien johtajia koulutettiin . 

Henkilokunta sai rautateiden kustantamana 
monipuolista koulutusta eri tahoilla laitoksen ul
kopuolella jarjestetyilla kursseilla ja opinto
paivilla. 

Kielitutkintoja suoritti rautatieopistossa eng
lannin, saksan ja venajan kielissa yhteensa 9 hen
kiloa. Kirjanpitotutk:intoja ei jii.rjestetty. 

Kirjeopistoissa harjoitti 9 henkiloa rautatie
opiston valvomia ja osittain kustantamia kieli
opintoja. 

Kielistudio Euroscavic'issa opiskeli ruotsia ja 
saksaa 16 henkiloa. 

Rautatieopistossa pidettyjen kurssien osanot
tajat jakaantuivat seuraavasti: 

miehiii naisia 
Liikennekurssi • • • • • • • • • 0 • • ••• •• • • •••••••••••• 1 kurssi 1 luokka 23 opp . 22 1 
Junasuorituskurs i •• 0 • •••• 0. 0 • • • • 0 ••••• 0 •••••• 3 kurssia 3 luokkaa 73 73 
Toimistokurssi 0 • • • 0 • •• • •••• 0 • •••••••• • ••••••• 1 kurssi 1 luokka 30 >> 3 27 
Alempi liikenneoppikurssi ••• • 0 •••• • •• • 0 ••••••• 1 kurssi 1 luokka 35 35 
Veturinkuljettajaoppikurssi • 0 ••••••••• 0 . 0 •••• 0. 3 kurssia 3 luokkaa 92 92 
Rakennusmestarioppikurssi . ................... 1 kurssi 1 luokka 21 » 21 
Varastomestarioppikurssi • • • 0 •• • • • ••• • •• •• • • ••• 1 kurssi 1 luokka 30 30 
Varastonhoidon peruskurssi • • ••• •• •• 0 • •••••••• 1 kurssi 1 luokka 18 17 1 
Tyontutkimuskurssi •• 0 •• • ••• • ••••• • •••••••• •• 2 kurssia 2 luokkaa 36 36 

Sisaanpaasytutkintoja jarjestettiin v. 1970 
alemmille liikenneoppikursseille ja veturinkuljet
tajaoppikurssille pyrkineille yhteensa 640 hen
kilolle. 

Soveltuvuustutkimustoiminta 

Yleista 

Kertomusvuosi lienee ollut soveltuvuustutki
musjaoston tahan mennessa tyontayteisin vuosi. 
Tama johtuu ennen kaikkea siita, etta tyoalue ja 
tyomuodot jatkuvasti muuttuvat. Soveltuvuus
kokeissa on joukkotestausten sijasta siirrytty 
pienryhma- ja yksilokokeisiin, minka lisaksi tut
kittavien koulutuspohja ja muodollinen patevyys 
koko ajan on noussut; ammatti- ja veturimies
oppilaiden sijasta ovat suurimmaksi ryhmaksi 
nousseet ATK-henkilosto ja tutkijat. 

14 kurssia 14 luokkaa 358 opp. 329 29 

Tyohonottotoiminta on paassyt sikali kayntiin' 
etta myos tyovoimatilauksia on alkanut tulia eri 
osastoilta. Siten koko toiminta on saatu tasapai
nottumaan. Pahimpana ongelmana tuntuisi nyt 
olevan se, etta tyovoiman ylitarjonta loppuu sa
malla kertaa kuin laitoksen alkaa olla pakko ot
taa uutta tyovoimaa. 

Uusimpana toimintamuotona laajenee jatku
vasti ns. henkilostopolitiikka, ts. erilaiset informa
tiiviset, koulutukselliset ja konsultoivat toimen
piteet. Taman sektorin rajaaminen on toistaiseksi 
ollut vaikeata. 

Soveltuvuustutkimustoiminta 

Kertomusvuonna jaostossa tutkittiin kaikkiaan 
622 henkiloa. Nama ryhmittyivat tavoitteenaan 
olevien tehtavien mukaan alaryhmiksi seuraa
vasti: 
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Hallinto-osasto 

Osastosihteereja tai vastaavia 0 0 0 

Jrt:n tyontutkijoita o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

~rjastoo~pulaisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LahetteJa 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Talousosasto 

ATK-vakea: 
suunnittelijoita+ ohjelmoijia 
operaattoreita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 

lavistajia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kustannuslaskennan suunnitteli
joita ja taloustutkijoita o 0 o 0 o o o 

Liikenneosasto 

Lt:n toimistoapulaisia o o o o o o o 0 0 0 

Huoltomiehia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rataosasto 

Toimistoapulaisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piirtajia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teknikkoja ja insinooreja 0 0 0 0 0 0 

Koneosasto 

Hy knp lahettejajoppilaita 
Kuo knp nosturinhoitajia 0 0 0 0 0 0 

Psl knp toimistoapulaisia 0 0 0 0 0 0 

Stt insinooreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ylilaakarin lahettamia kliinisia ta
pauksia o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 

Esikokeita ja yksittaistapauksia 

Liikennekurssilaisia 0 o 0 o 0 o o o 0 o o 0 

Rto:n konttoripaallikoita 0 0 0 0 0 0 0 

Insinooreja+teekkareita 0 0 0 0 0 0 0 0 

AVO OO oooO oOoOoo oOOOoO oOOOo oo 

7 
36 

4 
6 

115 
69 
20 

72 

2 
1 

5 
7 
8 

12 
l 
5 
4 

8 

23 
39 
33 

3 

53 

276 

3 

20 

22 

8 

98 

Edella mainittujen lisaksi on tutkittu ulkopuo
lisia seuraavasti: 

Vvm: tyontutkimuksen peruskurs
silaisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TVL: insinooreja ja rakomestareita 
UM: ehdokkaita kansainvalisten 

asiain valmennuskurssille 

42 
I4 

86 142 

Yhteensa 622 

Tyohonottotoiminta 

Jaoston puoleen on kertomusvuonna kaantynyt 
kaikkiaan 243 tyonhakijaao Rh: eri elimet ja 
Pasilan konepaja ovat tiedustelleet sopivaa eh
dokasta yhteensa 39 eri kertaao Tilauksista on 
voitu tyydyttavasti tayttaa 37 0 Vaikein tilanne 
toistaiseksi on ollut lahetti- ja konekirjoittaja
ehdokkaiden osaltao 

Tyonhakijat ja tyovoimatilaukset ryhmittyvat 
seuraavasti: 

Tyonhakijat vo 1970 

Hakijan koulutustaso 

Kansakoulu tai osia keskikoulusta o o 
Kauppakoulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keskikoulu, mahdo lukioluokkia o 0 0 0 0 

Kauppaopisto o o 0 0 o 0 o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teknillinen koulu o o o o o o o 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 

Teknillinen opisto o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yo ja korkeakouluopintoja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korkeakoulututkinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kesatyonhakijoita: 
- koululaisia o 0 o o 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

opiskelijoita 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 
7 

44 
I7 

3 
4 

48 
67 

24 
6 

243 

Korkeakoulututkinnon suorittaneista on: 

yo, dipl.kielenkaantaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
alempi oikeustutkinto o o o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ylempi oikeustutkinto o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
humokando o o 0 o o 0 o 0 o 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
valtokando/valtomaisto o 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
luonnontietokando o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO 
hallotokando/yhtotokand. 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
dipl.ins. 0 o o o 0 o 0 o o 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
ekonomi 0 0 o o o o o o o 0. 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
filokand. 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 2 

Tyovoimatilaukset v. 1970 

Tehti!vii 

Osastosihteeri o . o o . o 0 0 0 0 0 

ATK-henkilostoa 0 0 0 0 0 0. 0 

Vahvavirtainsinoori 0 0 0. 0 0 

Laskentatoimen suunnitte-
lijoita ja taloustutkija o 0 

Kielenkaantaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Konepiirtaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Konekirjoittaja 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 

Toimisto- ja konttoriapulo 0 

Lahetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 

TyOo 
voima-
tilauksia 

1 
10 

1 

5 
1 
1 
2 
4 

14 

39 

H enkilOstopoliittiset toimenpiteet 

67 

Hhdok- Sijoit-
kaita tuneita 

8 2 
46 12 

7 1 

20 2 
1 l 
4 l 
9 2 
8 3 

19 13 

122 37 

Yha ilmeisemmaksi on kaynyt, ettei soveltu
vuustutkimus eika tyohonottokaan ole erillinen 
vaihe henkilostopolitiikkaa, vaan kytkeytyy kiin
teasti koulutukseen ja henkilohallintoon. Niinpa 
soveltuvuustutkimusjaosto on tuntuvasti lisan
nyt yleista konsultointitoimintaansa ja osallistu
nut mahdollisuuksiensa mukaan myos koulutus
tyohon. Naista selvityksista mainittakoon: 

- I. liikennepiirissa suoritettu >>merit rating))-ko-
keilu ' 

- ns. >>semanttisen differentiaalim (kasite-erit
telyn) kokeilu keskijohdon koulutuksessa 



- osallistuminen Tampereen Yliopiston tutki
muslaitoksen toteuttaman asennetutkimuksen 
suunnittelemiseen ja suorittamiseen 

- osallistuminen ns. itseopiskelututkimuksen 
suunnittelemiseen ja suorittamiseen 

- osallistuminen ns. kurssikritiikkimenetelrnien 
kehittamiseen 

- osallist.uminen liikennekurssin ja keskijohdon 
koulutukseen. 

Perusselvitykset 

Edellii. mainittujen tehtavien ohella jaosto on 
pyrkinyt edelleenkin suorittamaan menetelma
teknisiii. selvityksia. Kun rh:n tietokonetoimisto 
tassa on antanut apuaan, on saatu valmiiksi ana
lyysi apulaisliikenneasiamiesten ja virkamieseh
dokkaiden testitoista ynna em. merit-rating-ko
keilusta ja semanttisen differentia.alin metodista. 

Lisaksi on selvitelty uusien testimenetelmien 
kayttokelpoisuutta. 

Sosiaalitoiminta 

Valtionrautateiden lakisaateisen sosiaalitoi
minnan rinnalla hoidettavalle vapaaehtoiselle so
siaalitoiminnalle on luonteenomaista omatoimi
suuteen kannustaminen ja henkilokunnan viihty
vyyden lisii.aminen. 

Lakisaateisessa sosiaalitoiminnassa ei kertomus
vuonna tapahtunut huomattavia lainsaii.dannolli
siii. uudistuksia, mutta 1970-luvulle tunnusomai
sesti sosiaaliturvamme laajeni. 

Kertomusvuoden alusta tuli voimaan asetus 
valtion virkapukuavustuksista, jonka mukaan val
tion virkamiehelle, jolle on saadetty tai muuten 
maarii.tty velvollisuus kayttii.a virkapukua, suori
tetaan virkapukuavustusta perushankinta-avus
tuksena 75 % ja uusinta-avustuksena 55 % pu
kineiden hinnoista. Rautatiehallitus antoi tammi
kuun lopulla ohjeet avustusjarjestelman toteutta
misesta valtionrautateilla. 

Valtionrautateiden virkamiesten virkapuku
maaraykset uusittiin 28. 8. 1970 ja ne tulivat voi
maan 1. 1. 1971 lukien. Niiden virkapukineiden 
osalta, joista tilaukset tehtiin vuoden 1970 ai
kana, on uusinta-avustuksen maara poikkeuk
sellisesti 7 5 % pukineiden hinnoista. 

Rautatiehenkilokunnalla on ollut mahdollisuus 
kayttaa hyvakseen virkapukujen yhteishankin
toja myos uusien virkapukumaii.rii.ysten mukaisia 
pukineita hankkiessaan. Kaikki virkapukinetoi-
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mitukset hoiti Valtion Pukutehdas, maaraltaan 
4 542 kpl, mika tilausmii.ii.rii. oli odotettua pie
nempi johtuen kertornusvuoden aikana tulleista 
virkapukujii.rjestelmii.n rnuutosten aiheuttamista 
ruuhkautumisista. 

Lyhytaikaisissa majoituksissa on kalustona 
kii.ytetty tii.hii.n tarkoitukseen rakennettuja vau
nuja. Pitkaaikaisissa majoituksissa on kii.ytetty 
viipaleasuntoja, erilaisia vapaina olevia tiloja ja 
jopa vuokratiloja. 

Rautatierakennusten majoitustukikohdissa on 
kertomusvuonna suoritettu tarkastuksia, joiden 
yhteydessii. erityisesti on kiinnitetty huomiota 
valtion tyomaiden huolto-ohjesaannon ja tyo
voimaministerion antamien ohjeiden noudattami
seen sekii. majoitusrakennusten maaraan ja 
kuntoon. 

Valtionrautateiden asuntojen lukumii.ara on ker
tomusvuoden aikana huomattavasti muuttunut 
ollen asuntoja vuoden lopussa 5 877. Asuntojen 
mii.ii.rii.n vahentyminen on johtunut kuten edelli
sinii.kin vuosina huonokuntoisten ja korjauskel
vottomien rakennuksien myynneistii. ja purkami
sista. 

Asuintaloista laadittu kannatta.vuustila.sto teh
tiin erikseen yksikkolii.mmitteisistii. ja keskuslii.m
mitteisista asuintaloista. Tuotot nousivat 4. 4 

%:lla ja. kayttokustannukset 12 %:lla, mika joh
tui pii.aasiassa yleisestii. kustannustason noususta.. 

Kertomusvuonna suoritettiin valtioneuvoston 
pii.ii.toksen (508/64) 47 § mukainen joka viides 
vuosi ta.pahtuva uusintakatselmus VR:n kaikkien 
asuntojen osalta. Katselmuksessa kaytettiin ra
kenteiden, laitteiden ja varusteiden pistearvoja 
mii.ii.riteltaessa entisten viiden arvosteluluokan 
sijasta ainoastaan kolmea luokkaa hyvii., tyydyt
tavii. ja huono, mikii. on omiaan helpottamaan ja 
nopeuttamaan huoneiston pisteytysta. 

Kertomusvuonna on jatkettu kiinteistojen hoi· 
don ja siivoustyon uudelleen organisoimista. 

VR:n asuintalojen yllii.pitoon vuonna 1970 kay
tettiin 1 983 000 mk, johon sisaltyy 330 000 mk:n 
toimitiloihin kaytetty era (rautatiehallituksen 
hallintorakennus ja kerhohuoneet). Palkkakus
tannukset mukaanluettuna menot olivat 
2 272 000 mk. Kayttokalustoa hankittiin vuoden 
aikana 7 300 mk:n arvosta, josta summasta suu
rin osa tulee kolmen >>Wetrok>>-siivouskoneen 
osalle. Suurimmat menoerii.t ovat edelleen olleet 
jii.tehuolto, vesi, Iampo ja sii.hko. 

Kuluneen vuoden aikana on tehty uusia jii.te
huoltosopimuksia. Tyhjissii. asunnoissa tarpeetto
miksi kayneita sahkonkulutussopimuksia on irti
sanottu. 
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Omatoiminen asuntotuotanto rautatieHi.isten 
ke1·ros- ia rivitalolinjalla on kertomusvuonna jat
kunut samansuw·uisena kuin edeltaneena vuote
nakin. Uusia kerrostaloja valmistui yhteensa 
kuusi, nimittain Lappeenrantaan ja Korsoon 
kaksi seka Ouluun ja Kouvolaan yksi talo. Val
mistuneiden talojen kokonaistilavuus on 39 910 
m 3 ja niissa on yhteensii. 137 asuntoa. 

Suurten asutuskeskusten kuten Helsingin, 
Tampereen ja Oulun ymparistossa vallitseva 
puute asuntolainakelpoisista tonteista riittii.van 
lii.helta tyopaikkoja rajoittaa jatkuvasti rauta
tiolaisten omatoimista rakennustoimintaa. Ra
kennusknstannukset, 663- 681 mk/m2

, on kui
tenkin saatu py ymaii.n kohtuullisina yleiseen 
hintatasoon verrattuna. 

Kertomusvuonna sosiaalijaoston ohjaamassa 
asuntotuotannossa valmistui 3 000 asuntoa. Rau
tatiehallitus antoi 17. 3. 1970 tunnustukseksi hen
kilokunnalle omatoimisen kerrostalotuotannon 
edistamiseksi tehdysta tyosta uomen Veturi
miesten Liiton lahjoittaman kiertopalkinnon. 

Uusia omakoti tonttien hallintaan oikeuttavia 
tontinvuokrasopimuksia on solmittu ja varauksia 
tehty yhteensa seitseman. 

Vuokramiesten pyrkimys lunastamaan vuokra
tontit omakseen on kertomusvuonna antanut lei
mansa omakotitoiminnalle. Tontinvuokrasopi
muksessa olevaan lunastuslausumaan nojautuen 
on kertomusvuonna eri omakotialueilla yhteonsa 
seitseman tonttia lunastettu. Lisaksi on yhdeksan 
vuokramiesta, jotka ovat tayttaneet vuokrasopi 
muksessa ma,initut lunastusohdot, anonut tont
tien lunastusta. 

Kertomusvuoden aikana on sosiaalitilojen ra
kentamista ja kunnostamista tapahtunut samassa 

Valtionmutateiden tapaturmat'ilasto vv. 1968- 1970 

1970 

Ta1 oturma· + lis . 

maarin kuin edellisinakin vuosina. Yhteisiin so
siaalitiloihin on sijoitettu eri osastojen henkilo
kuntaa, kunnostettu vanhoja sosiaalitiloja, otettu 
tahan tarkoitukseen muusta kaytosta vapautu
nutta huonetilaa jne. Aikaisemmin hankittuja 
siirrettavia rakennuksia on mahdollisuuksien mu
kaan pyritty edelleen kayttamaan. 

Investointikustannukset talonrakennuksiin ker
tomusvuoden aikana olivat 11 946 000 mk. Sa
notnsta mtiarasta sosiaalitiloihin kaytettiin n. 
120 000 mk. uurimpana kohteena oli Seinajoen 
asemarakennuksen sosiaalitilat. Tamperoen ta
vara-asemalle valmistuivat myos sosiaalitilat . 

Kunnossapitoknstannukset olivat kertomus
vuoden aikana 4 413 261 mk, josta noin 350 000 
mk on kaytetty sosiaali- ja tyotilojen kunnosta
miseen eri puolilla rataverkostoa. 

Asunto- ia tyiipaikkahygieniaan liittyvien eril
listen tarkastusten yhteydessa 25 paikkakunnalla 
ou kiinnitetty erikoi ta huomiota tyoturvallisuu
teen liittyvaan tyopaikkojen siivoukseen ja sii
voustasoon. 

Tapaturmatiheys on pienentynyt vuoteen 1969 
vorrattuna 10 %:lla; virkasuhtee sa olevan hen
kilOkunnan osalta vahemman, mutta tyosuhteessa 
olevien osalta yli 20 %:lla. Taulukossa nahdaan 
myos tapaturmatilanteen kehitys eri osastojen 
osalta viime vuosilta. 

Kuolemaan johtanei len tapaturmien luku on 
noussut kahdella. Kohue veturimiesta menetti 
henkensa junaonnettomuuksien yhteydessa, kaksi 
rautatierakennuksella tyoskennellytta panostajaa 
kuoli rajahdysonnettomuudessa, vaihteen puh
distustyossa lumipyryn vallitessa jai rataosaston 
tyontekija junan aile ja kaksi ratatyomiesta me
netti henkensa tyomatkalla. 

1969 1968 

KuoL Tapaturmn- KuoL TatJaturma- KuoL 

I I 
- vah. I luku luku luku 

lukn tih. 
,,. 

luku 

I 
tih . luku 

I 
tih. 

of OO I '" o/o o 
I 01 

Kaikkiaan • 0 • ••••••• • •••••••••• 2 231 81 - 10.0 8 2 706 90 6 12 979 93 13 
virkasuhteessa .......... . ..... 1159 63 - 3.1 3 1 250 65 4 1234 62 5 
tyiisuhteessa ••••••••••• 0 ••• •• 1 072 117 - 20.3 5 1 456 133 2 1 1 745 142 8 

Ratapiirit .......... . .......... . 499 105 - 8.9 3 651 113 2 810 128 7 
Rautatierakennukset ............ 5 72 -54.0 2 180 157 - 218 12 2 
Liikennepiirit (ei varikot) •••• 0 •• 915 80 - 8.0 - 1 019 87 1 990 83 4 
Varikot ....................... . 337 60 + 10.0 3 343 54 3 405 60 -
Konepajat ......... . ..... . ..... 387 119 - 9.2 - 458 130 - 502 137 -
Hankintaosaston tyopaikat ...... 19 42 - 32.3 - 31 62 - 33 60 -
Keskushallinto ••••••••••••• 0 • •• 16 14 - 24 - 21 -



Tahan tilastoon on laskettu kaikki tyo- ja 
matkatapaturmat, joista on aiheutunut vahintii.ii.n 
4 sairauspaivii.ii.. 

Rautateillii. tyoturvallisuustoiminnasta vuonna 
1960 annettuja ohjeita ryhdyttiin uusimaan sen 
jii.lkeen, kun tyomarkkinoiden keskusjarjestot oli
vat tehneet uudet sopimukset 4. 2. 1969 turvalli
suustyostii. tyopaikoilla. Rautatiehallituksen ja 
eraiden rautatielaisjarjestojen kanssa tehtiin so
pimus ja annettiin 21. 10. 1970 uudet ohjeet 
turvallisuustyosta valtionrautateilla, joissa oh
jeissa on noudatettu em. keskusjii.rjestojen take
mien sopimusten periaatteita. Uusien ohjeiden 
mukaan sovittiin seka tyopaikkatasolla etta ns. 
kattotasolla suoritettavasta entistii. tehokkaam
masta yhteistoiminnasta tyonantajan, tyonjoh
don seka tyontekijain edustajien valilla turvalli
suusasioissa sekii. sitouduttiin ottamaan vastuuta 
turvallisuustoiminnan kehittamisestii. ja tehos
tamisesta tyopaikoilla, jii.rjestamii.ii.n alan koulu
tusta sekii. yllii.pitamaii.n yhteyksia kaikkien tur
vallisuustyossa mukana olevien elinten kanssa 
mahdollisimman byvan yhteistyon ja tarkoituk
senmukaisen tyonjaon aikaansaamiseksi niiden 
vii1illii.. 

Linjahallinnon piirissa on jii.rjestetty rautatie
laisten uudelleen koulutusta rataosastolta lii
kenneosastolle siirtyneille tyontekijoille. Muun 
ammatinvaihdoksesta aiheutuneen opetuksen 
obelia on heille annettu myos tyoturvallisuuskou
lutusta. Radan sii.hkoistystoiden edistyminen on 
antanut opetus- ja koulutustehtii.viii. myos paii.
radan suuntaan linjalla Helsinki-Riihimaki. 
Tii.han on liitetty myos tyoturvallisuus- ja ensi
apukoulutus sahkon aiheuttaman vaaranuhkan 
takia. 

Uusien turvallisuustoimintaa koskevien ohjei
den edellyttamii.a koulutusta on annettu lahinna 
piirien turvallisuustarkastajille seka liikennealuei
den ja konepajojen turvallisuuspaallikoille, joiden 
tehtavana on myohemmin jarjestaa vastaavia 
kursseja turvallisuustoimikuntien jasenille ja tur
vallisuusasiamiehille tyopaikoilla. 

Tyopaikoille on lahetetty erilaista opetus- ja 
valistusaineistoa osittain VR:n toimesta paina
tettuja sekii. Tapaturmantorjunta r.y:n varoitus
kuvia. Kuluneen vuoden aikana on painatettu 
sahkoturvallisuutta koskeva vihkonen >>Kuin 
peto» seka koululaisille tarkoitettu Iehtinen. 

Edelleen on painatettu palavia nesteita ja 
muita tulenarkoja aineita sisaltavien sailioiden 
tarkastus-, puhdistus- ja korjaustoitii. koskevat 
turvallisuusohjeet, joista on perusjakelu tyo
paikoille suoritettu. 

3 17156-71 
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Linjahallinnon toimistoihin, konepajoille, tyo
turvallisuustoimikunnille ja eraisiin muihin toi
mistoihin on tilattu Tapaturmantorjunta r .y:n 
julkaisu >>Varokeino•> yht. 280 vuosikertaa, auto
varikoille »Talja tiedottaa» yht. 32 vuosikertaa 
seka linjahallinnon toimistoihin, konepajoille ja 
terveydenhuoltokeskuksiin >>Tyoterveys•> lehtea 
yht. 42 vuosikertaa. Opetustilaisuuksissa on esi
tetty aiheeseen sopivia turvallisuuselokuvia. 

VR on osallistunut jatkuvasti rautateiden kan
sainvalisen liiton (UIC) piirissa tapahtuvaan tyo
turvallisuustyohon. UIC:n asettama tyoryhma 
suorittaa parhaillaan suojajalkinetutkimusta jal
kateriin kohdistuvien tapaturmien torjumiseksi. 
Edelleen selvitetaan automaattisten varoituslait
teiden kayttomabdollisuuksia radalla tyosken
televien tyontekijoiden suojaamiseksi. Vuonna 
1972 jarjestettavii.ii. kansainvii.listii. tyoturvalli
suuskampanj aa valmistellaan. 

Rautatien piiivaii vietettiin seitsemannen ker
ran ja nyt Riihimaella 24. 5. 1970. Tavara- ja hen
kiloliikenteen uudistuvien palveluksien esittelyyn 
oli kiinnitetty paa.paino ja samassa yhteydessa 
jarjestettiin valtakunnalliset rautatielaistenlaulu
ja soittoj uhlat. 

Kiitoskirjoja jaettiin 727:lle elakkeelle siirty
neelle vii.hintaan 30 vuotta nuhteettomasti pal
velleelle rautatielaiselle eri puolilla rataverkkoa 
jarjestetyissa jakotilaisuuksissa. 

Rautatiebenkilokunnan viihtyvyyden lisaami
seksi, vapaa-ajan ohjatun vieton henkisten ja tai
teellisten harrastusten parissa seka raittius- ja 
kristillisen tyon toimintoja on pyritty tuomaan 
henkilokunnan tietoon. Nii.illa toiminnoilla on 
toivottu luotavan mm. entista parompaa me
henkea. 

Rautatielaisten henkisten ja ta.iteellisten har
rastusten opinto- ja virkistyspaivat jii.rjcstettiin 
13. kerran Vuokatin retkeilykeskuksessa. Osan
ottajia oli n. 80. 

Kansainvalisesta yhteydenpidosta mainitta
koon postimerkkinayttely Ruotsissa ja valoku
vausnayttely Tanskassa, joista molemmista saa
tiin useita palkintoja. 

Rautatiehenkil6kunnan oikean lomanvieton 
merkitysta on korostettu. Kertomusvuoden ai
kana myonnettiin 94 rautatielaiselle lomanvietto
avustusta yhteensa 11 650,64 markkaa. Eri lo
manviettopaikkoihin valitettiin perheenjii.senet 
mukaan luettuina kaikkiaan 353 henkiloa. 

Retkeilykeskukset Vuokatissa ja Pyhatuntu
rilla sekii. Hiekkaniemen lomakyla ovat olleet en
tista enemman rautatielaisten kaytossii.. Kaytto
vuorokausia kertyi Vuokatissa 15 526, Hiekka-
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niemessa 3 910 ja. Pyhatunturilla. 7 091. Riva. del 
olessa. oleva.ssa. ra.uta.tielaisten loma.ta.lossa. vie

tettiin 800 ma.joitusvuoroka.utta.. 
Ra.utatiehenkili:ikunnan urheilu 1a muu liikunta

toimi on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Kou
lutettujen testaajien lukumaara kertornusvuoden 
lopulla oli 178. Testaajat suorittivat vuoden ai
kana 3 512 fyysisen kunnon mittausta. 

VR:n lruntokilpailussa - liikuntaa vahintaan 
puoli tuntia paivassa - oli mukana 4 225 rauta
tielaista ja suorituskertoja kertyi 295 517. Kilpa
urheilussa VR:n mestaruuskilpailuja on jarjes
tetty 16 lajissa ja niihin on osallistunut kaikkiaan 
1 135 rautatielaista. 

Rautatielaisten Euroopan rnestaruuskilpai
luissa Suomi on ollut kahdesti mukana nimittain 
hiihdossa ja poytatenniksessa. Pohjoismaisella ta
solla osallistuttiin hyvalla menestyksella suun
nistukseen, ampumiseen ja yleisurheiluun. 

VR:n mestaruuskilpailujen lisaksi on paikalli
si sa piireissa ja alueissa jarjestetty 1 781 kilpailu
tilaisuutta, joihin on osallistunut 15 063 rauta
tielaista. Samoissa merkeissa on pidetty 5 839 
erilaista neuvonta-, harjoitus- ja retkeilytilai
suutta, joissa on ollut mukana yhteensa 40 086 
suorittajaa. 

T y 6 n t u t k i rn u s- j a 
rationalisointitoiminta 

Piirihallinto 

Liikenteenhoito: 

Paapaino kertomusvuonna on ollut liikenne
hallinnollisissa kysymyksissa. Jarjestelytoimis
tosta on osallistuttu liikenneosaston keskijohdon 
jatkokoulutukseen ja opetukseen liikennekurs
silla. Liikenteenhoitoon liittyvien ohjesaantojen 
ja liikennepiirien tyojarjestyster uusirnistyota on 
avustettu. Autoliikenteen suoritekirjanpidon ke
hittamistyi:ita on jatkettu. Liikennepiirin toirnis
tossa Pieksamaella on suoritettu loppuun toimis
totyotutkimus ja vastaavaa tutkimustyota Seina
joen liikennepiirissa avuste~u. Paikallisluontoi
set tyontutkimukset on yleensa hoidettu piirien 
omin tutkijavoimin. 

Vetovoiman kaytti:i ja liikkuvan kaluston hoito: 

Liikennepiirien vaunupajoilla ja korjausrai 
teilla on jatkettu tyi:intutkimuksia tavaravaunu
jen huolto- ja korjausti:iiden normiarvojen maa
rittamiseksi ja uusien tyi:imaaraysten laatimiseksi 
nykytilannetta vastaavaksi. 

Edelleen on jatkettu moottoriveturien korjaus
toiminnar tutkimusten valvontaa ja tietojen ke
riiamista seka niiden vaihtoa eri konepajojen va
lilla tyi:intutkimustulosten kayti:in laajentami
seksi. iinikaan on seurattu tyi:intutkimustoimin
taa konepajoilla ja opastettu uusia tyi:intutkijoita 
tehtaviinsa. 

Korjaustoiminnan jarjestamista konepajojen ja 
muun piirihallinnon kesken selvittelevalle tyi:i
ryhmalle on suoritettu tutkimuksia korjaamo
toiminnasta. 

Seinajoella on jo aloitettu rata- ja liikennepii
rien korjaamotoiminnan yhdistamiseen liittyvat 
jarjestelyt. 

Kuopion konepajalla on osallistuttu moottori
vetureiden korjaustoimintaa selvittaviin tutki
muksiin seka suoritettu ajankaytti:itutkimus ve
turien koeajoihin liittyvista ti:iista. 

Hyvinkaan konepajalla on suoritettu laajaa 
menetelmatutkimusta moottorivetureiden sahko
moottoreiden huoltokorjausti:iista sahki:iosastolla. 

Seinajoella on tutkittu vaununtarkastajatar
vetta ja Oulun varikolla moottorivetureiden 
huoltoa. Lisaksi on avustettu paikallisten elinten 
suorittamia tutkimuksia. 

Rata ja rakemmkset: 

Valtionhallinnossa kaynnissa olevaa maaraken
nusalan kustannusstandardien seka maaraken
nusalan kunnossapidon tyi:insuunnitteluohjeiden 
laadintatyi:ita on jatkettu yhteistyi:issa muiden 
virastojen kanssa. 

Louhintatutkimuksia on suoritettu rakennus
tyi:imailla, opastettu louhintati:iita ja suoritettu 
tarinamittauksia rajaytystoissa seka osallistuttu 
naihin ti:iihin liittyvaan koulutus- ja tyi:iturvalli
suustoimintaan. Louhintatekniikasta on laadittu 
objekirja. 

Radassa olevan sepelin koneellista puhdista
mista on tutkittu. 

Radan routimisbaittojen valttamiseksi on tut
kittu polystyreenimuovin kaytti:ia lampi:ieris
teena. 

Kouvolan ratapiirissa on suoritettu kiskojen ja 
kiinnityselinten huoltotutkimus ja Tampereella 
osallistuttu elementtikiskotustutkimukseen. 

Lumityi:itutkimuksia on jatkettu, mm. on ver
tailtu eri auratyyppeja ja tutkittu lumenpoistoa 
ratapihoilta. 

Edelleen on jatkettu paallysrakenteen kun
nossapitokoneiden laatu- ja kapasiteettitutki
muksia ja Vainikkalan uuden asemarakennuksen 
tilaohjelmointia. 



Ratojen ja radanvarsivesaikkojen rikkaruoho
jen hi:i.vittamista varten on laadittu suunnitelmat 
seka suoritettu muut valmistelutyot, mm. myr
kytysaineiden valintatutkimuksia. 

Paakonepcujat 

Tutkimusten pi:i.i:i.kohteina ovat olleet edelleen
kin vaunujen korjaus- ja rakennustoiden seki:i. ve
tokaluston korjaustoiden rationalisointi menetel
mia ja apuvalineiti:i. parantamalla. Tahiin toimin
taan on usein liittynyt urakka-aikojen mai:i.raa
minen. Tyontutkimukset on konepajoissa tehty 
paaasiassa paikallisten rationalisointielinten toi
mesta. 

Seuraavassa tutkimus- ja rationalisointikoh
teet paiikonepajoittain: 

Pasila: 

Menetelma- ja aikatutkimuskohteet: mat
kustajavaunujen osavalm.istus puu-, ohutlevy-, 
putki- ja sahkoosastoilla seka kokoonpano puu-, 
putki- ja si:i.hkotoiden osalta, tavaravaunujen 
osavalmistus alku- ja osarakennusosastoilla seka 
kokoonpano, varustelu ja maalaus, matkustaja
vaunujen ja telien korjaus sahko- ja nosto-osas
toilla, jarrulaitteiden koneistustyot seka stan
dardiaikajarjestelmaa varten hitsaustyotutki
mukset. 

Muu rationalisointitoiminta: ilmajarruosaston 
uudelleenjarjestelyn aloittaminen ja kolmipaine
toimintaventtiilin kokoonpanolinjan suunnittelu, 
sahkoosaston lay-out kustannusarvioineen, teri:i.s
levyjen ja profiilien kasittelyn suunnittelu, pyora
kertojen laakerointipaikan suunnittelu, matkus
tajavaunujen tyonkulun ja aikataulujen suunnit
telu, automaattihitsaukseen siirtyminen tavara
vaunujen reunapalkkien hitsauksessa sekii. lisa
laitteiden kehittaminen tyostokoneille. 

Lisaksi on suoritettu ajankayttotutkimus siirto
lavojen kaytosta, laadittu lomake tyontutkijoi
den ajankayton jakaantum.isen seuraamiseksi 
seka suoritettu tutkimuspoyti:i.kirja-arkiston 
uudelleenj arj estely. 

Hyvinkaa: 

Ty6ntutkimukset: sahkokoneiden korjaus ja 
huolto, veturien sahkokojeiden korjaus ja huolto, 
MGO-moottorin kansikorjaus, ripustuslenkkien 
valmistus leimuhitsaamalla, sailioiden ruiskumaa
laus, kaatovaunujen hiekkapuhallus ja maalaus, 
ruuvikytkimien korjaus, sahkojunien telien kor
jaus sekii. eraiden vaununosien maalaus. 
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Muu rationalisointitoiminta: valimon keerna
osaston ja jalkikii.sittelyn lay-out, trukkien maa
raaikaishuoltosuunnitelma, kassien suunnittelu 
moottorien purkausta ja kokoamista varten, 
vaihto-osailmoitussysteemin kayttoonotto, jate
oljyjen ja -rasvojen kerailyohjeiden laadinta, 
kennojen korjaus- ja uusimistarpeen selvittely, 
veturien jaahdytysveden kasittely, leimuhitsaus
menetelmien kokeilu, maalausmenetelmien ja 
-Iaitteiden tutkiminen, seka veturikorjauksen 
suunnittelu- ja valvontasysteemien kehittaminen 
(kesken). 

Turku: 

Tyontutkimustoiminta on kasittanyt paa
asiassa menetelm.a- ja aikatutkimuksia moottori
vaunujen ja niiden liitevaunujen seka terasrun
koisten matkustajavaunujen korjaustoista 
urakka-aikojen maarittamiseksi. Lisaksi on mm. 
suoritettu tyopaikkaji:i.rjestelyja eri osastoilla, 
kokeiluja lujitemuovin kayttamiseksi, pienmoot
torien korjausten miiarittely ja tahan liittyen 
tarvittavien tyovi:i.lineiden ja varaosaluetteloiden 
suunnittelu seka laadittu mm. vaunutoiden ajoi
tussuunnitelma toimintaverkkomenetelmiia kayt
taen, standardiaikajarjestelma kupariputkien val
mistukseen ja urakkakortisto tyontutkimustoi
mistoon kokoonpano-, levy- ja sahkoosastojen 
osalta. 

Pieksamaki: 

Konepajalla on kuluneena toimintavuonna suo
ritettu useita aikatutkimuksia ura.kka-aikojen 
maarittamiseksi vaunukaluston korjaustoissa. Li
saksi on suunniteltu ja kehitelty vaunujen pika
korjausta, sarjakorjauskiertoja, muutostoita seka 
tutkittu vaunujenkorjaukseen tarvittavia tyo
kaluja ja -menetelmiii, tyopaikkajarjestelyja ja 
yleensakin korjausty6n edellytysten paranta
mista. Vaunujen tulevaan romutuspaikkaan on 
suunniteltu menetelmat ja laitteet. Jateoljyjen 
kasittelyyn konepajalla liittyva suunnittelutyo 
on suoritettu loppuun. Suursailioiden korjausta 
varten on suunniteltu tyopaikka, tyomenetelmiit, 
tyovalineet ja laitteet. 

Kuopio: 

Kevyiden ja keskiraskaiden veturien korjaus
toista on suoritettu ail,atutkimuksia, joiden pe
rusteella uudet urakka-ajat yhteensa 164 kpl on 
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otettu kayttoon. Orne -va unujen osien valmistul{
sesta ja niveltappien koneistuksesta on niinikaan 
suoritettu a ikatutkirnuksia, joiden perusteella on 
otettu kayttoon uusia ura kka-aikoja 28 kpl vau
nujen osalta ja 33 kpl tappien osalta. Ruuvikyt
kirnen korj auksesta on tehty tyonja rj estely- ja 
menetelmatutkirnus seka alustava ajankaytto
tutkirnus pesuosaston kuljetuksista. 

Vaasa: 

Tyontutkimustoirninta on kohdistunut paa
asiallisesti pienvetureiden ja rata -autojen kor
jauksiin seka er a iden vaununosien valmistukseen. 
Lisaksi on aloitettu tyontutkimus lumiauran tays
korjauksesta. Toiden jarjestelyssa on toteutettu 
Ui.=itys- ja vartiointitehtavien yhdistaminen. 
P eruskorttien laatimistyota on jatkettu. 

Oulu: 

Konepajan koneistus-, viilaus-, aluskehys- ja 
maalausosastoilla ovat tutkimukset kohdistuneet 
melkein yksinomaan malmivaunujen korjauksiin 
liittyviin toihin, tyomenetelmiin, tyovalineisiin 
ja -koneisiin seka tyopaikkajarjestelyihin ja vau
nmwsi-:ln valmistukseen. Aluskehysosastolla on 
lisaksi t u tkittu Gb-vaunujen romuttamiseen kuu
luvia toita ja puutyoosastolla naiden vaunujen 
korj austa. 

Teknillinen standardisointi: 

K er tomusvuonna ovat valmistuneet ja vahvis
tettu kaytettavaksi seuraavat VRS-standardit: 

VRS 
VRS 
VRS 

30 Pyoranrenkaat, paamitat 
192 Kilvet ja julisteet 

1001 Yleisten seostamattomien rakennet e 
rasten tunnusmaalaukset 

VRS 1031 Sahatun kuusi- ja mantypuutavaran 
laatuluokat 

VRS 1041 Sahatun rakennuspuutavaran mitat 
VRS 1215 Voitelunipat 
VRS 1217 Matkustajavatmujen osoitekilvet ja 

Piiden kiinnitys 
VRS 1218 Rautatiekarttojen erityismerkit 
VRS 1219 Rakennusten kayttotarkoitusten il-

maiseminen numeroin 

Lisaksi on valmisteltu mittastandardeja mital
listetulle ja hoylatylle havupuusahatavaralle seka 
ehdotuksia kiinteiden opastimien standardeiksi ja 
peruutettu 191 kpl hoyryvetureita koskevia 
standardeja. 

Standardisoimisalalla on oltu yhteistyossa osal
listumalla SFS:n teraskomitean ja kansainvalisen 
mittajarjestelman kayttoonottoa Suomessa val
mistelevan komitean tyosken telyyn, SFS- ja 
TES-standardiehdotusten arvosteluun seka rau
tateiden k ansainvalisen ja rj eston UIC:n puitteissa 
suoritettuun standardisoimistoimintaan. Stan
dardikokoelmia on tarkastettu ja valitetty val
tionrautateiden omia ja ulkopuolisia standardeja. 

Teknillista standardisointia koskevat ohjeet 
uusittiin kertomusvuonna. 

Hankinta ja varastointi: 

H elsingin varastossa on tutkittu urakkapalk
kauksen perusteita . 

Hyvinkaan varastossa on t utkittu ura kkapalk
kauksen perusteita ja r a utatievatmujen vaihtoa 
varaston alueella. 

Pieksamaen varastolla on suoritettu tyomaa
rien mittausta ja henkilokunnan lukumaaran 
maarittelya , osallistuttu ulkoalueiden kayton 
suunnitteluun seka tutkittu kylman varastotilan 
tarvetta kylmavarastohallin hankkimista silma.lla 
pitaen. 

Lisaksi on tutkittu ja selvitetty mahdollisuuk
sia levyjousien varastokuljetusten koneelliseen 
kuormaamiseen ja purkamiseen. 

Rautatiehalli tus 

Jarjestelytoimiston toiminta on kertomus
vuonna keskittynyt paaasiassa keskushallinnossa 
suoritettuun tyohon - erilaisten rationalisointi
alaan liittyvien lausuntojen ja selvitysten laadin
taan, organisointikysymyksiin, lomakerationali
sointiin, aloitteiden kasittelyyn seka toimikunta
tyoskentelyyn ja rationalisointialan koulutus
toimintaan. 

Lomakkeita ja muita painotuotteita on tarkis
t ettu 1 192 kpl. Niista korjattiin 265 kpl, uusit
tiin 162 kpl ja poistettiin kaytosta 52 kpl. Uusia 
lomakkeita suunniteltiin ja otettiin kayttoon 
60 kpl ja vedoksia tarkastettiin 133 kpl. 

Uusia alotteita saapui 108 kpl. Kertomus
vuonna saatiin 97 alotetta loppuunkasitellyiksi 
ja niista palkittiin 32 kpl. Aloitetoimintaa pyrit
tiin kertomusvuonna aktivoimaan ja tassa tarkoi
tuksessa mm. laadittiin uusitut ohjeet aloite
toiminnalle. 

Vahtirnestari-, lahetti- ja virkapostitoimin
nasta hallintorakennuksessa on tehty tutkimus. 
Painatusjaoston tehtavista ja organisatiosta on 
aloitettu tutkirnus. Selvittelytyota kiinteisto-



as1am hoidon uudelleenorganisoimiseksi on jat
kettu ja avustettu talonmiesten tyomaaratoimi
kunnan tyota. Selvityksia on myos laadittu rau
tatieballituksen buonetilojen kii.ytostii. ja tebty 
ebdotuksia niideu vastaisesta kaytosta. 

Kertomuskautena on osallistuminen koulutus
toimintaan ollut vilkasta. Rautatieopistossa on 
jarjestetty jarjestelytoimiston henkilbkuntaa 
opettajina kayttaen kaksi tyontutkimuskurssia, 
toinen konepajojen ja toinen liikennepiirien tyon
tutkimushenkilbston kouluttamiseen. Lisaksi on 
jarjestetty teknillisen alan tyontutkimushenkilo
kunnalle jatkokoulutusta, osallistuttu valtion
rautateiden ulkopuolella jarjestettyyn rationali
soitialan koulutustoimintaan oppilair.a ja opetta
jina seka pidetty oppitunteja tai luentoja myos 
muilla valtionrautateiden jarjestamilla kursseilla. 

Toimikunnissa tai tyorybmissa on jarjestely
toimiston benkilostoa toiminut asiantuntijana, 
puheenjobtajana tai sihteerina. Naista mainitta
koon talonmiesten tyomaaratoimikunta, valtion
hallinnon maarakennusalan tyo· ja kustannus
standardien laadintaa valmisteleva toimikunta ja 
tyoryhmat, siivoustyon normittamista valtion
ballinnossa valmisteleva tyoryhma, varastotyon
tekijain oppiohjelmaa laativa tyoryhma, liikenne
osaston patevyystutkintoja uusinut toimikunta 
ja kiinteistoasiain hoitoa selvittavii. tyoryhma. 

T a 1 o u d e 11 i n e n t u t k i m u s, 
selvittely ja suunnittelu 

Taloudellisen tutkimuksen painopiste oli sel
laisten menetelmien kebittamisessa, joiden avulla 
laitoksen toimintaa voidaan suunnitella ja valvoa 
entista tehokkaammin. Laajin tutkimusprojekti 
on valtionrautateiden kustannusmallin kehittami
nen. Valtionrautateiden tuottamien kuljetuspal
velusten kysyntaan vaikuttavien tekijoiden ana
Iysointia jatkettiin. Investointien kannattavuu
den laskentamenetelmien suunnittelu seka tuot
tavuusanalyysi aloitettiin. Taloudellista tutki
musta on tebostettu rom. siten, etta selvitysluon
teiset tebtavat on siirretty taloustoimistoon pe
rustetulle ryhmalle. 

Kertomusvuonna laadittiin valtionrautateiden 
taloussuunnitelma vuosille 1971-1976. Talous
suunnittelumenetelmien kehittamista jatkettiin. 

Laskentatoimi 

Liikekirjanpidon valmistelutyot saivat valtio
varainministerion hyvaksymisen ja liikekirjan. 
pitoon siirtymista valmistelevat suunnittelutyot 
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aloitettiin. Omaisuuskirjanpidon kebittamista ja 
erityisesti kayttoomaisuusrekisterin suunnittelua 
jatkettiin. 

Tavoitebudjetointijiirjestelmaa on ryhdytty 
kehittamaii.n mm. suoritteiden mii.arittelyn, mit
tauksen ja rekisteroinnin osalta. Eri sektoreiden 
Jaskentatoimen integrointia jatjettiin samoin 
kuin laskentatoimeen liittyvaa tiedotus- ja koulu
tustoimintaakin. 

Rautatietilasto 

Tilastoinnin asteittaista siirtamista tietokonei
den avulla tapahtuvaksi jatkettiin. Tavaraliiken
netilastojen laadinta on siirretty tapabtuvaksi 
tietokoneiden avulla naubanpainokoneen kayt
toon ja optiseen lukuun perustuvan tilitysjarjes
telman yhteydessa keratyista tiedoista. Junalii
kenneUa koskevat tilastot on vuoden lopulla laa
dittu kokeilutarkoituksessa tietokoneilla kauko
kirjoittimella annetuista junasanomista saatujen 
syottbtietojen perusteella. 

Julkaisu »Rautatietilasto vuodelta 1968» ilmes
tyi heinakuussa. Julkaisusta >>Valtionrautateiden 
kuukausikatsaus» ilmestyivat joulukuun 1969 
-marraskuun 1970 numerot. Vuoden 1969 perus
tilastoista valmistuivat henkilbliikennetilasto tou
kokuussa, tavaraliikennetilasto beinakuussa ja 
junaliikennetilasto kesii.kuussa. 

M a k s u 1 i i k e, k i r j a n p i t o j a 
tarkastustoiminta 

Valtiovarainministerio on 19 paivana maalis
kuuta 1970 vahvistanut 3 paivanii. elokuuta 1967 
annetun tilisaannon 48 §:n nojalla valtionrauta
teiden tiliohjesaannon. 

Marraskuun alussa 1969 osittain voimaan tul
leen liikennepaikkojen tilitysmaaraysten koko
naisuudistusta on jatkettu. 

Vuoden 1970 aikana on os.allistuttu uuden hen
kilo- ja palkkarekisterijarjestelman samoin kuin 
laskujen postisiirtoteitse tapahtuvan maksatta
mismenetelman kehittamiseen vuoden alusta lu
kien uusien maaraysten mukaisesti. 

Tilitoimisto on kertomusvuonna vahvistettujen 
ohjeiden mukaisesti tarkastanut kuljetus- ym. 
maksujen maksuunpanon ja tilityksen kotimai
sessa ja kansainvalisessa henkilb- ja tavaraliiken
teessa. Tilien perusteella on todettu ja tarkastettu 
yhdysliikenteessa olevien kotimaisten liikenne
yritysten ja -laitosten tulo-osuudet. 

Tarkastusten perusteella on annettu seuraavat 
maarii.t byvitys- ja veloituslaskuja: 
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Kotimainen henk.ilollikenne ......... . .... . .. . ..... . 
Kotimainen tavarallikenne ........... . ............ . 
Kansainvalinen henk.iloliikenne .................... . 
Kansainvalinen tavaraliikenne ..... . . .............. . 

Tilitysoikaisuja ........... . ........ . . . ....... . .... . 

Kaluston tarkastuksia on kertomusvuonna suo
ritettu hallinto-, rata- ja liikenneosastolla seka 
kaluston hylkaystarkastuksia kaikilla osastoilla. 
Polttoaineiden tarkastuksia on suoritettu kaikissa 
polttoainevarastoissa ja muiden tarvikkeiden tar
kastuksia yhdessa piii:i.varastossa, yhdessi:i. kone
pajassa, yhdelli:i. rautatierakennuksella seki:i. nel
jiissi:i. liikennepiirissii. 

ATK-toiminta 

Vuoden 1970 aikana henkilokuntasovellutusten 
osalta otettiin kayttoon uusina tai perusteellisesti 
uusittuina ns. 3-viikkoisraportti, joka sisi:i.lti:i.i:i. 
tyotuntien jakautuman paikoittain ja tehtiivit
tain, asuntorekisteriohjelmisto seki:i. virkasu .. hteis
ten tyovoimankayttotilasto. U usi henkiloasiain
asiainrekisteri ja siihen perustuva kuukausi
palkkasovellutus saadaan ki:i.yttokuntoon vuoden 
1971 alkupuolella. 

Vuonna 1971 aloitettavan liikekirjanpidon edel
lytti:i.mi:i.t muutokset kirjanpidon perusaineiston 
koontiohjelmiin suoritettiin. 

Liikennepaikkojen nauhanpainokoneen ki:i.yt
toon ja optiseen lukuun perustuva tilitysjarjes
telma on ollut ki:i.ytossi:i. vuoden alusta alkaen. 
Siihen liittyvi:i.ni:i. laadittiin ns. markkinointira
portti, joka sisaltai:i. tarkeimmat liikenteen suori
teluvut liikennepaikoittain ja piireittain koko ra
taverkon osa1ta. Tilitysjarjestelman yhteydessi:i. 
kerattii.vien tietojen perusteella laaditaan myos 
tavaraliikennetilastot. Asiakaskohtaisten tilasto
jen suunnittelu ja ohjelmointi saatiin valmiiksi 
kuhmeen vuoden aikana. Lisaksi valmistui eraita 
uusia asiakaskohtaisia rahditus- ja laskutus ovel
lutuksia. 

Konepajojen palkanlaskentasovellutuksen pii
riin otettiin kuluneen vuoden aikana Pasilan 
lisaksi myos Turku ja Hyvinkaa. Materiaalikus
tannusten laskentasysteemin suunnittelutyo on 
valmiina ja suurin osa Turun konepajan materiaa-

Ryvityslaskuja Veloltuslaskuja. 

kpl I markkaa kpl I ma rkkaa 
-----------r------~----------

324 
5 876 

142 
689 

11969,00 
462 000,00 

20 339,85 
276 515,11 

Hyvltysolkaisuja 

kpi I markkaa 

171 I 4 593,00 

723 
6 474 

162 
1147 

20 861,00 
493 969,00 

9 695,82 
215 989,70 

Veloitusoikaisuja 

kpi I markkaa 

207 I 13 277,00 

likustannuksista saadaan jo vuoden 1971 alusta 
lukien tii.hii.n systeemiin. Pasilan konepajan ma
teriaalikustannusten seuraamiseksi on suunniteltu 
nauhanpainokoneen ja optisen luvun kii.yttoon 
perustuva sovellutus. 

Kuljetuskaluston ki:i.yton valvontasovellutus, 
joka perustuu kaukokirjoittimella annettujen ju
nasanomien kayttii.miseen sy teemin syottotie
toina, on ollut vuoden 1970 aikana kokeiluki:i.y
tossii. Tietojen keruujarjestelma on saatu toimi
maan tyydyttii.viisti ja syst emin ensimmii.inen 
vaihe voidaan tila<~toitmin osalta aloittaa vuoden 
1971 alusta seki:i. muiden raporttien osalta myo
hemmin saman vuoden aikana. Kuluneen vuoden 
aikana on suoritettu vaununkiertotutkimus. 

Rataosaston kustannustarkkailussa ja varasto
sovellutuksessa on kokeiltu IBM:n standardisys
teemeja. Tutkimukset mittausvaunussa mag
neettinauhalle rekisteroityjen radan kuntoa kos
kevien tietojen kiisittelemiseksi tietokoneella 
ovat kaynnissi:i.. Ratapihasimuloinnin malliin on 
tehty erii.iti:i. parannuksia Hki-Psl simuloinnista 
saatujen kokemusten perusteella ja ajettu eraitii. 
juna- ja ratapihasimuloi.nteja. Teknillisia ja tilas
tomatemaattisia ohjelmia kii.yttii.en on tietoko
neella suoritottu ajoja erilaisiin tutkimustarkoi
tuksiin. 

Vuoden 1970 aikana lisi:i.ttiin valtionrautateiden 
tietokoneen kapasiteettia liitti:i.mi:i.llii. siihen seu
raavat yksikot: optinen lukija, toinen rivikirjoi
tin ohjausyksikkoineen ja kaksi magneettinauha
asemaa. Levymuistilaitteisto on vaihdettu en
tista tehokkaammaksi ja keskusmuistia laajen
nettu 50 prosentilla. Lisiiysten ansiosta koneella 
on nyt mahdollista suorittaa moniajona neljii.i:i. eri 
tyota samanaikaisesti. 

Vuoden aikana aloitettiin myos johdon infor
maatiojarjestelmii.n kehittiimiseen ti:i.htiii:i.vi:i. suun
nittelutyo. Ti:i.ma tyo tulee vaikuttamaan myos 
ATK-jarjestelmien kokonaiskehittamisohjelmaan 
ja erityisesti eri sovellutusten integrointiin. 
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II. TARIFFIT JA KANSAINVALINEN YHDYSLIIKENNE 

Kotimaiset tariffit 

Rautatiehallitus esitti 15. 5. 1970 henkiloliiken
teen tariffeja korotettavaksi keskimiiiirin 10.7 
prosentilla ja tavaraliikenteen tariffeja keskimiiii
rin 9.6 prosentilla 1. 1. 1971 lukien. Lisiiksi esi
tettiin rautatiehallituksen miiiirattavien maksu
jen korottamista noin 10.2 milj. markalla, joten 
arvioitu tulojen lisays olisi kaikkiaan noin 42.5 
milj. markkaa. Esitysta muutettiin 1. 9. 1970 si
ten, etta henkiloliikenteen tariffit jaivat kokonaan 
korottamatta, mutta tavaraliikenteen keskimaa
rainen korotus oli 12.7 %, jolloin arvioitu tulojen 
kokonaislisays oli saman suuruinen kuin ensim
maisessakin esityksessa. Jalkimmainen esitys hy
vaksyttiin asetuksen muutoksella 18. 9. 1970 
(asetus 602/70) astuvaksi voimaan 1. 1. 1971 ja 
valtioneuvosto oikeutti rautatiehallituksen ko
rottamaan sen maarattavia maksuja samoin vuo
den 1971 alusta siina maarin, etta niista kertyva 
tulojen lisays muodostuu noin 10.2 milj. markaksi 
vuodessa (LM kirjelma n:o 375/24/70/2914, 
17. 9. 1970). 

Valtioneuvosto on vuoden 1970 aikana oikeut
tanut rautatiehallituksen myontiimaan tulo- ja 
menoarvion momentilta 31.45.40, korvaus val
tionrautateille tariffien alentamisesta aiheutu
tuvasta tappiosta, rautateille korvattavia alen
nuksia seuraavasti: 

a) Kaikki tyokyvyttomat henkilot, joille on 
myonnetty kansaneliikkeen tukiosa, saavat val
tionrautateilla samankaltaista korttia vastaan 
saman alennuksen kuin ns. 65-kortin saajat . 
Alennus on 50 % meno- tai meno- ja paluulipun 
hinnasta 50 km pitemmillii matkoilla (Kulk. kir
jelma n:o 1933/722-69/878, 29. 1. 1970). 

b) Neuvostoliitosta vuonna 1970 saapuville 
haapapaperipuille myonnettiin puutavaran eri
koisluokan P2 rahdeista 10 prosentin alennus 150 
kilometria pitemmiltii matkoilta ja Neuvostolii
tosta tuotaville lankun- ja laudanpiitkille samoin 
10 prosentin alennus vaunukuormaluokan 10 rah
deista 150 kilometria pitemmilta matkoilta (Kulk. 
kirjelma n:o 2159/720-69/1220, 12. 2. 1970). 

c) Haloille myonnetty alennus, joka nykyisin 
on 30 % laskettuna vaunukuormaluokan 10 rah
dista, pienennetaan 1 paiviista tammikuuta 1971 
lukien 22 prosenttiin. Taman vuoksi otetaan rau
tateiden tavaranluokitustaulukossa kiiyttoon hal
koja varten uusi alennusluokka H3. (LM kir
jelmii n:o 548/24/70/1743, 25. 6. 1970). 

d) Valtioneuvoston antamia, 1. 12. 1969 voi
maan tulleita rahtitasoitusmiiiirayksia tarkistet
tiin L 12. 1970 lukien siten, etta Pohjois-Suomen 
liikennealueilta lahetettavien vientitavaroiden 
alennuskausia pidennettiin alku- ja loppupaasta 
puolella kuukaudella yhteensa viideksi kuukau
deksi, koska satamat tosiasiallisesti sulkeutuvat 
pienemmilta ja jaavahvistamattomilta laivoilta 
huomattavasti ennen sataman virallista sulkemis
paiviiii. ja vastaavasti avautuvat vasta virallisen 
avaamispaivan jalkeen. Puolen kuukauden pi
dennys tehtiin myos Pohjois-Karjalasta ja Poh
jois-Savosta liihetettavien vientitavaroiden alen
nuskauden loppuun. Kehitysaluepoliittisista 
syista samaistettiin alennukset eraiden erikois
tuotteiden osalta Keski-Suomen ja Keski-Savon 
liikennealueilta Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Sa
von liikennealueiden kanssa kautta. vuoden voi
massa oleviksi sekii. lisattiin pahvin ja kartongin 
alennuskuljetukset Valkon satamaan siita syysta, 
etta rahtitasoitusten aikaisemmin tapahtunut 
poistaminen aiheutti kuljetusten vahentymisen 
Valkoon ja siirtymisen jopa kaukaa kehitys
alueilta autokuljetuksiin valtionrautateiden tun
tuvaksi tappioksi. Samalla poistettiin alennuk
seen oikeuttavien liikennealueiden luettelosta 
Lahden liikennealue, koska se ei sijaitse kehitys
alueella. ja on muutenkin lahellii satamia (LM 
kirjelma n:o 1370/24/70/4044, 19. 11. 1970). 

Koululaisille kuukausilipuista vuonna 1970 
myonnetyt alennukset valtioneuvosto paatti kor
vata valtionrautateille (LM kirj. n:o 2256/722/ 
69/712, 21. 1. 1971). 

Kansainvalinen yhdysliikenne 

Yleista 

Ldntisen yhdysliikenteen perustana olevat 
yleissopimukset tarkistettiin ja uudet sanamuo
dot hyvaksyttiin sopimusvaltioiden valisessa kon
ferenssissa. Bernissa 2-7. 2. 1970. Uudet sopi
mukset on ennen voimaantuloa ratifioitava eri 
sopimusvaltioissa. 

Itaisen yhdysliikenteen tariffia (Matkustajain, 
matkatavaran, kiitotavaran ja tavarain kuljetus
tariffi) koskeva asetus on rautatiehallituksen esi
tyksesta kumottu 1. 6. 1970 lukien. Tariffi ja sen 
muutokset ja taydennykset julkaistaan tasta 
lahtien vain valtionrautateiden omassa kuljetus
saanto- ja tariffikokoelmassa. 
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Vuoden aikana on pidetty rautatierajasekako
mitean kokous Leningradissa 1-9. 4. 1970 seka 
varsinainen yhdysliikennekonferenssi Helsingissa 
7-18. 12. 1970. KasiteUyista asioista mainitta
koon mm. tavaravaunujen kayttomaksujen ko
rotuskysymys soka mahdollisuudet lisata kautta
kulkuliikennetta Suomen kautta Ruotsin ja 
SNT -Liiton valilla seka edelleen SNT -Liiton 
kautta kolmansiin maihin. 

Tavaraliikenne 

Muutamia vuosia valmisteilla ollut Suomen
Saksan rautatie-meriliikennetariffi (FIDEBAST) 
tuli voimaan 1. 4. 1970. Taten on avattu uuden
lainen yhdysliikennereitti uomen ja Keski
Euroopan valille Helsinki-Lyypekin lauttalaiva
linjan kautta. Kuljetukset kasittavat rahtikappa
letavaran, vaunukuormat rahtitavarana ja kon
teinerit. VR on tariffin toimeenpaneva hallinto. 

Rautatiehallitus on saatuaan riittavat selvi
tykset liittymisehdoista 18. 11. 1970 pyytanyt 
jasenyytta INTERCONT AI ER-osuuskunnassa 
seka samalla paattanyt liittya Transconto.iner
tariffiin, jonka mukaan suurin osa valtamerilii
kenteeseen liittyvista konteinerikuljetuksista Eu
roopassa hoidetaan. 

Vuoden aikana on mm. JfVR:n yhteisia 'ET
rahteja korotettu noin 6 prosentilla seka muutettu 
tullaustyon korvauksesta kannettavia maksuja. 
Vuoden 1971 alusta korotetaan mainittuja ET
rahteja edelleen 9. 3 prosentilla mika johtuu uo
men ja Ruotsin kotimaisista tariffikorotuksista. 

H enkilolii kenne 

Lantisessa yhdysliikenteessa on tariffi- ja tili
tystyon hoitaminen tietokoneella ja pohjoismai
sena yhteistyona ollut edelleen smlnnitteluvai
heessa. Tarkoituksena on ottaa tietokonemenet
tely kayttoon 1. 5. 1972 alkaen. 

Helsingin-Moskovan viilia kulkevista makuu
vaunuista on yhden osastoihin jaetun vaunun 
kulku ulotettu Turun satamaan 1. 6. 1970 alkaen. 
Tiihan liittyen on Neuvostoliiton, Suomen ja 
Skandinavian rautateiden kesken sovittu yhdys
liikenteen aloittamisesta S T-Liiton ja Skandi
navian maiden valilla Suomen kautta. Asiaa ka
siteltiin Euroopan aikataulukonferenssin yhtey
dessa Prahassa 18. 9. 1970 pidetyssa tariffiko
kouksessa. opimus a llekirjoitettiin 24. 9. 1970 
ja liikenne aloitettiin 1. 11. 1970 soveltaen nykyi
sen Moskova-(Berlin- )KopenhaminafTukhol
mafOslo-tariffin maarayksi- . 

III. LIIKENNE JA KULJETUSKALUSTO 

Yleista 

Valtionrautateiden li ikenteenhoi topoli tiikkaan 
kuuluu tavaraliikenteen palvelutason nostaminen 
erityyppisissa kuljetuksissa kilpailutilanteen vaa
timalla tavalla. Samanaikaisesti pyritaan aikaan
saamaan sellainen tyonjako ra.utatien ja muiden 
kuljetusmuotojen viililla, jonka avulla kuljetuk
set koko maan kuljetustoimintaa silmalliipitiien 
on hoidettavis a kansantaloudellisesti edullisim
malla tavalla. Rautatiet keskittyy taman mukaan 
piiaasiassa suurissa erissa tapahtuviin pitkiin 
matkan kuljetuk iin, joiden suorittamiseen rauta
tiet omaa kaikkein parhaimmat edellytykset. Ta
man ohella lisataan kuitenkin kysyntaa vastaa
vasti nopeiden, suhteellisen keveiden tavaraju
nien osuutta. 

Henkiloliikenteessa valtioru·autatiet vastaa
vasti keskittyy suurten asutuskeskusten, lahinna 
keskus- ja muiden kaupunkiasemien seka suurten 
asutusalueiden valisen henkiloliikenteen hoitami
seen. Kulkuaikojen lyhentaminen ja matkustus-

mukavuuden lisaiintyminen on keskimmaisina 
tavoitteina kaulwhenkiloliikenteen o alta. Vahii
liil{enteisten rataosien kannattamatonta henkilo
paiko.llisliikennetta puolestaan supistetaan niissa 
Lo.pauksissa, jolloin liikenne on joustavammin hoi
dettavissa muiden kuljetusmuotojen avulla, ot
tamalla huomioon jo kaytettavissa olevat muut 
kulkuyhteydet. 

Edella mainitut liikenteenhoidossa noudatet
tavat periaatteet ovat yhdessa liikenteen raken
teen muuttumisen kanssa johtaneet liikenteen 
keskittymiseen yha suuremmille liikennepaikoille. 
Osa pienemmista liikennepaikoista on kiiynyt tar
peettomiksi ja eraiden liikennepaikkojen liiken
noiminen on rajoitettu kaytannon tarpeiden vaa
timalla tavalla. Tasta johtuen on toimintavuoden 
aikana liikennepaikkojen suhteen suoritettu seu
raavat muutokset: 27 asemaa on muutettu vaih
teiksi, 10 vaihdetta on muutettu seisakkeiksi, 
4 vaihdetta ja 60 seisaketta on lakkautettu. a
manaikaisesti on uusia liikennepaikkoja perus
tettu 4, joista vaihteita 3 ja seisakkeita l. 



1\Iyos varikkojon kohdalla on pyritty snurem
piin yksikoihin, minka johdosta pienimpia varik
koja on yhdistetty samoilla paikoilla oloviin k s
kusasemiin. ToiminLavuoden aikana onkin yhdis
tetty 6 varikkoa ja koskusasemaa. 

Rautateiden investoinnit uusiin ratoihin ovat 
viime vuosina oll ot suhteollisen viihaisia. Siita 
huolimatta on rakennuksen alaisena olevia ratoja 
valm.istunut toimintavuonna tavallista enemrnan. 
Tammikuun 1 paivasta 1970 lukien avattiin 
rataosat Seinajoki-Uusi -Parkano ja Luikon
lahti ysmajarvi yleiselle tavaraliikonLeelle. a
masta ajankohdasta lukien avattiin yleiselle ta
varaliikenteelle myos rataosa Juankoski- Lui
konlahti, joka marraskuun 1 paivasta 1968 lukien 
oli avattu yleiselle valiaikai elle tavaraliikenteelle 
vaunukuormin. 

Toimikauden aikana on tehty kehityksen ja 
kaytiinnon vaatimat muutokset seuraaviin aiin
toihin ja maiirayksiin: Liikennesaiintoon, Miia
rayksiin vaarallisten aineiden kuljettamisesta, 
Kansainviilisiin kuormausmaarayksiin (RIV:n 
liite II), Miiarayksiin tavaran paallystamisesta, 
pakkaamisesta ja osoittamisesta, Junaturvalli
suu saantoon, Junaturvallisuussaannon sovelta
misohjeisiin ja junaturvallisuussaantoon liitty
viin teknillisiin miiiirayksiin ja ohjeisiin. 

Lisaksi on kehitetty ja uusittu ratapihojen lii
kennoimissaantoja, teollisuusratojen liikennoi
mista koskevia liikennoimismaarayksia ja laa
dittu liikennoimissopimuksia seka tutkittu rata
pihojen, raiteiden ja turvalaitteiden rakentamis
ja uusimistarvetta. 

Markkinointi 

Markkinointitoiminta on toimintavuoden ai
kana huomattava ti tehostunut ja siinii. on pyritty 
toimenpitein lisiiamii.an rautateiden osuutta el
Iaisissa kuljetuksissa, jotka antavat laitokselle 
riittavii.n katetuoton. Samanaikaisesti on rajoi
tettu sellaisten kuljotuspalvolusten tarjontaa, joi
den katetuotto on riittamatOn. 

Kertomusvuodon aikana kuljettiin kaupallisen 
liikenteen tavaraa kaikkiaan 23. 1 milj. tonnia, 
joka on l. 2 milj. tonnia ja 5.1 % enemman kuin 
edellisena vuotena. Vaikkakin Iisayk een vai
kutti puunjalo tusteollisuuden tuotteiden lisaan
tynyt kysynta, oli myos markkinointiponnistuk
silla osuutensa tapahtuneeseen kuljetusten kas
vuun ja vaikka tariffitaso pysyikin entisellaii.n 
olivat tavaraiiikentoen tulot 361.1 milj. mk eli 
16. s milj. mk ja 4. s % suuremmat lmin odellisena 
vuotena. 

4 I 7156 - 71 
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HenkiloliikenLoen Lulot olivat 99. s milj. mk eli 
3.o milj. mk ja 3.2% snnremmat kuin edell isena 
vuonna. 

111 arkkinointitoiminla 

Kortomnsvuoden aikana teki ruotsalainen kon
sulttitoimisto Ab Konsulterna for Industri och 
Handel tutkimuksen markkinointitoiminnasta 
valLionrautateillii. Tutkimuksen antamat viitteet 
sovollettiin sopivin osin kaytantoon. 

Linjahallinnossa oli yksinomaan markkinointi
tehtiivissa toimivia liik nneasiamiehia ja apulais
liik nneasiamiehia 52 henkea. Kun markkinointi
toimistossa oli 21 honkilOa, oli paatyonaan mark
kinointitoimintaa suorittavia henkiloita kaik
kiaan 73. 

J).:J a1·kkinatutkirnus 

Asiakaskohtaista markkinatutkimusta on tehty 
keskitetysti koko vuoden ajan kaikissa liikenne
piireissa. Vuoden aikana on linjahallinnossa tehty 
n . 6 000 asiakaskayntia, joiden aikana on kartoi
tettu asiakkaiden kuljetustarpeet ja heidan kayt
tii.mansa kuljetustavat. T!illii. tavoin on pyritty 
selvittamiiti.n ne asiakkaat, joilta lisakuljetuksia 
rautateille on aatavissa. Naiden asiakkaiden kul
jetustarpeita tullaan jatkuvasti seuraamaan. 
Tii.ta tutkimustoimintaa jatketaan edelleonkin. 

Markkinointitoimisto on hankkinut ennakko
tiedot suurasiaklmiden osalta. Niinpa se on saa
nut tiedot teollistmden pitkan tiilitayksen inve -
tointisutmnitolmista ja tuotannon muutoksista. 
Talla tavoin on kyetty jo ennakolta tarjoamaan 
rautatiekuljetusmal1dollisuuksia seka varautu
maan tarvittavaan kalustoon ja laatimaan kulje
tns uunnitelmat . 

Rahtisopimukset 

Kertomusvuoden aikana tehtiin 194 vuosirahti
opimu ta suurempien asiakkaiden kanssa. Muita 

rahtisopimuksia tehtiin 138 ja erilaisia rahtipii.a
toksia annettiin 575. 

Vaunuston ki:iytOn tehostaminen 

Erilaisin sopimul.sin on pyritty korottamaan 
vaunujen keskikuormaa. Yhtena tavoitteena on 
ollut sahatavaralla kuormattujen vaunujen kuor
man korottaminen vaunua kohti. Toiminta on 
tuottanut tuloksia. Kun kuormattujen vaunujen 
lukumii.iirii on kasvanut 4. 2 %:lla, on kuljetettu 
painomaara kasvanut 11.2 %:lla. Taten on saha
tavaran kuljetukseen l<i:iytetty n. 2 000 vaunua 
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vahemmiin, kuiu mita aikaiscmpi keskikuorma 
olisi vuatinut. Koko . ahatavaran viennista on 
rautatiekuljetukscssa ollut 54.6 %· 

Kertomusvuoden aikana on myos tutkittu ka
tetun vaunun parhainta mahdollista kuorrnaus
pinta-alan ja vaunun kantavuudon valista suh
detta ja paadytty lattiapinta-alan suurentami
seen. Kun nain rakennettuja uusia vaunuja val
mistuu parhaillaan kayttoon, on odotcttavissa 
keskikuorman nousua myos mnidon, li.ihinna 
puunjalostusteollisuudcn vientikuljetusten osalta. 
Vaunuh."Uormaliikenteessa oli keskikuorma koko 
liikenteessa 17. 1 tonnia ja kaytottavissii olevan 
vaunuston keskikantavuus 24 tonnia. 

},1 ainostoiminta 

Mainonnan paapaino oli tavaraliikentoen pal
velusten laadun ja tason paranemisen tunnetuksi
tekemisessa. Ajallisesti painopisto tuli syyspuo
lelle, silla clokuussa pidettiin J oensuun l\'Iessut ja 
syys-marraskuussa toimeenpantiin laaja lahinna 
ammattilehdissa ja valituissa aikakauslehdissa to
tcutettu ilmoituskampanja. Uutta tavaraliiken
netta esittelevii.a filmia •> uunniteltu kuljetus» esi
tettiin runsaa ti . Myyntikirjeet ja osallistuminen 
kuljetusnayttclyyn H elsingissa tiedottivat omalta 
osaltaan kokonaisuuteen sovitetLuina markki
nointitoiminnan pyrkimyksia. 

Henkil61iikenteen rnainonta oi poikennut sa
nottavasti edellisista vuosista. Uuden kaluston 
(makuuvaunut) ja matkustusrnukavuudon ko
rostaminen olivat keskeisia aiheita. 

Henkiloliikenne 

Toimintavuoden aikana on orityisesti kiinni
tetty huomiota junien aikataulun mukaisen ku
lun seuraamiseen seka yleisesti valvonnan tehos
tamiseen junaliikenteen hoidossa. Taman seu
rauksena myohiistymismaaria on saatu huomatta
vasti vahennetyksi. J unaohjausjarjestelman te
hostamiscen on myos kiinnitetty ja tullaan vas
taisuudessakin kiinnittamaan yha suurempaa 
huomiota koulutuksen lisaamisen seka menetel
mion kehittamisen muodossa. 

Aikataulukauden vaihtuessa voitiin pikajunien 
nopeuksia lisata vain vahaisessa maarin johtuen 
toimintavuoden aikana suoritetuista peruspa
rannustOista. Tavoitteena on kuitenkin pyritty 
pitamii.an junanopeuksien nostamista kohotta
malla keskimaaraista matkanopeutta siella, missa 
se on mahdollista huolehtien samalla kuitenkin 
siita, etta junille asetettuja aikatauluja pystytaan 
noudattamaan. 

Edelleen saatiin pikajunien aikataulun mu
kaista kulkua varmistetuksi poistamalla maara
tyista paivapikajunista kiitotavaran kuljotus ko
konaan. Tallaiset kiitotavarakuljotukset onkin 
pyritty saamaan erikseen kulussa oleviin kiito
tavarajuniin, jotka nopeudeltaan vastaavat pika
j union nopeutta. 

Kaukojunien aikatauluihin ei toimintavuoden 
aikana tehty kovin suuria muutoksia. Voimassa 
olleen aikataulukauden 137 alusta 31. 5. 1970 lu
kien asetettiin kuitenkin kulkuun uusi pikajuna 
Tampereelta Naantalin satamaan, jolloin aatiin 
yhteys illalla ldo 22.00 lahtevii.an laivavuoroon. 
Samasta ajankohdasta muutettiin vastaava 
aamuvuoro, P 451, lahternaan Naantalin sata
masta klo 7.00 saapuvan laivan tultua. Muista 
muutoksista voitaneen rnainita pikajunaparin 
67/68 kulun jatkaminen Kemiin saakka, mika 
tapahtui myos 31. 5 . lukien. 

Paikallishenkil6junaliikenteen kohdalla puoles
taan vahonnettiin kannattarnatonta liikennetta, 
sikali kuin tama on ollut yleisen edun vaatimuk
set huomioon ottaen perusteltuu, toimintavLwden 
aikana n. l. 6 miljoonaa junakilometria eli n. 
4 500 jkmfpv. Ilman paikallishenkilojunaliiken
netta jaivat aikataulukauclen vaihtuessa rataosat 
Lahti- Loviisa, Lahti- Kouvola ja Rovaniemi
Kemijarvi. 

Samalla kuin paikallisjunaliikennetta muualla 
maassa vahennettiin, lisattiin Helsingin lahilii
kentecssa kuitenkin junavuoroja vastaamaan li
saa.ntyvia matkustajamaaria talla seudulla, mika 
tapahtui sahkojunaliikenteen alkaessa. Helsingin 
-Kirkkonummen valinen liikenne muutettiin 
aikataulukauden alusta lukien kokonaan sahko
jLmaliikenteeksi junatiheyden mainitulla radalla 
ollessa ruuhkatrmteina kolme junaa ttmnissa, pai
valla kaksi ja illalla yksi juna tunnissa. Samalla 
kun junavuoroja lisattiin, pyrittiin junien tulo
ja lahtoajat saamaan tasavalein tapahtuviksi. 
Matkustajaliikenteen lisays rataosalla Helsinki
Kirkkonummi oli toimintavuoden aikana n . 35 % 
ja verrattaessa vuoden 1968 lukuihin ovat mat
kustajamaarat lisii.antyneet talla radalla n. 70 %-

Helsingin-Tikkurilan liikenne on myos koko
naisuudessaan hoidettu sahkoj unakalustolla 27. 
9. 1970 lukien seka Helsingin-Keravan liiken
teesta l. 12. 1970 lukien eraita paivavuoroja. Tik
kurilan liikenteessa on junavuorojen lukumii.araa 
lisatty 12 vuoroparilla, jolloin on pi:i.asty liiken
teeseen, jossa kulkee klo 6-20 vii.lilla kaksi jLIDR· 
vuoroa tunnissa. 

VR:n linja-autoilla hoidettavasta henkilolii
kenteesta luopuminen kuuluu myos valtionrauta-



teiden tavoitteisiin. Linja-autoliikennetta on 
viime vuosina voitukin supistaa siton, etta talla 
het.kella on ainoana paikkana, josta omaa linja
autoliikonnetta viela hoidetaan Toijala, josta on 
tarkoitus luopua vuoden 1971 aikana. Maan ylei
siin kuljotusoloihin ei valtionrautateiden suorit
tamilla autoliikonteen supistuksilla kuitonkaan 
ole ollut merkitysta, silla yksityiset liikennoitsijat 
ovat olleet halukkaita jatkamaan liikennetta lin
joilla, joilla rautateiden linja-autoliikenne on lo
petettu. Toimintavuoden aikana ei supistuksia 
autoliikenteessa suoritettu. 

Kotimainen tavaraliikenne 

Pyrittaessa tavaraliikenteen hoidolle asetettui
hin tavoitteisiin asetettiin paapaino liikenteon 
suunnitteluun ja ohjaukseen, missii. puolestaan 
pyrittiin junanmuodostuksen, aikataulujen ja 
kuljetuskaluston tehollisen kii.yt6n edistamiseen 
tahtii.avien kysymysten selvittelyyn tavoitteina 
entistii. tii.smhllisemmat kuljetussuoritukset ja 
mahdolli imman alhaiset yksikk6kustannukset . 

Tii.ssa tarkoituksessa kiinnitettiin my6s huo
miota liikennealueiden kaytt6- ja valvontaorgani
saation tii.ydentarniseen seka junapainojen ja 
-nopeuksien nostamiseen. Tavarakuljetuksia py
rittiin jii.rjestelmallisesti nopeuttamaan rajoitta
malla linja-ajo. a pysahdykset mabdollisimman 
vahiin, parantamalla liikenteen sujuvuutta linja
suojastus- ja kauko-ohjauslaittein seka kehitta
mii.llii. ratapihojen toimintaa. Junien aikataulun
mukaiseen kulkuun kohdistettiin erityista huo
rniota. Myos kuljetuspalvelusten laatua pyrittiin 
kehittii.miilin siten, etta suorat kuljetukset lahet
tajalta vastaanottajalle kavivat entista suurem
massa maarin mahdollisiksi. 

Yhteistoirnintaa tieliikenteen kanssa on kerto
musvuoden aikana edelleen kehitetty, mista tu
loksina ovat mm. trailereiden kuljettamisen aloit-

Vaunnkuormat 

Kasvi- ja elii.intuotteet • •• ••• •••••••• 0 • ••••••• 0 • • •• 

Kivennaistuotteet •• 0 ••• ••• ••• • • • ••••••• • 0 . 0. 0 ••• •• 

Puut ja puuteokset . .. ................ ..... . .. . .. . 
Paperiteollisuustavarat ........ . . . .. . . ..... . . ....... 
Metalliteollisuustavarat • •••••••••• • •••••••• 0 0 •• • • • • 

Koneet ja laitteet .............. . .......... . .... . .. 
Kemian teollisu u den tuotteet ......... ... ..... ...... 
Muut ................... . .... . ... . ............... 

Yhteensa 

Kappaletavara _ .................. .. .............. . 

Ybt. kaupallista tavaraa ... . ..................... 
rwsta vientitavaraa .. ..... ........ ....... ..... 
tuontitavaraa •• 0 •••• •••• 0 0 0 •••• • •••••••••••• 
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taminen rautatievamlUissa valilla Helsinki
Oulu. Yhtoistoiminta on samoin ulotettu kii.sitta
miiiin vauntlkuormion kotiinkuljetus, minka seu
rauksena VR on voinut supistaa omaa auto
kantaan a. 

Vaunukuorrnien jatkokuljetus peitttu.i. nyt koko 
rataverkon. Vuoden aikana kuljetettiin vastaan
ottajalle vaunukuormaliikenteessa kaikkiaan 
15 112 vaunukuormaa eli 3 369 vaunukuormaa 
enemman kuin edellisena vuotcna. K.un tarif
fiointijarjestelmiHi on muutettu parommin vas
taamaan esiintyvii.n tavaran kasiteltiivyytta, on 
uskottavaa, etta tamii. toirninta tulee jatkuvasti 
lisaantymiian. 

Toimintavuoden aikana on VR:n suorittama ko
tiinkuljetu toiminta neljii.lla liikennepaikalla siir
retty yksityisten autoliikenn6itsij6iden hoidetta
vaksi. Lisaksi on lakkautettu kaksi jakelulinjaa 
ja siirretty liikennoiminen yhdellii jakelulinjalla 
ja kahdella tavaralinjalla yksityisille autoliiken
n6itsij6ille seka supistettu liik6nn6imista kolmella 
jakelulinjalla ja yhdellii tavaralinjalla. 

Kotimaisen kaupallisen tavaraliikenteen maiirii. 
on kertomusvuoden aikana pysytellyt melko tar
kasti edellisen vuoden tasolla. Vuoden paii.ttyessii. 
osoitti vaunukuormaliikenne 0. 5 % :n ja kappale
tavaraliikenne 2. 2 %:n lisaystii. edelliseen vuoteen 
verrattuna. Suurimmat rouutok et ilmenevat me
talliteollisuustavaroiden seka koneiden ja lait
teiden kuljetuks issa ollen lisiiykset niiiden koh
dalla 14.5 % ja 10. s %· Sen sijaan rautateitse 
kuljetetun vientitavaran miiii.rii. laski 5. o % edel
lisesta vuodesta. 

Tavaravaunuj en kysyntii. on vuoden alun talvi
liikennekuukausia lukuunottamatta voitu varsin 
hyvin tyydyttiia. 

Kaupallisen liikenteen tyomiiara kertomus
vuoden aikana ilmenee sem·aavasta asetelmasta 
(luvut vaunumaii.ria): 

1970 1 1969 
I Kuormattu Vlih. tal lisilys 

vaunuja. I % 

43 066 43 024 + 42 - 0.01 
231656 229 394 + 2 262 + 1.0 
354 471 358 637 - 4166 - 1.2 
253 143 263 685 -10 542 - 4.0 

77 743 67 882 + 9 861 + 14.5 
33198 29 964 + 3 234 +10.8 
94 500 91 938 + 2 562 + 2.8 
69 566 67 609 + 1957 + 2.9 

1157 343 1152 133 + 5 210 + 0.5 

325 382 318 385 + 6 997 + 2.2 

1482 725 1 470 518 +12 207 + 0.8 
355 974 374 734 -18 760 5.0 
100 922 101116 194 0.2 
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Kaikkiaan kuormattiin v. 1970 aikana 
1 504 464 vaunua eli 0. 9 u % enemman kuin edelli
sen Yuoden aikana. 

Kansainvalinen tavara liik enno 

Li:intinen yhdysliilcenne 

Smll'inta on lantinen Lavarayhdys1iikenne oUut 
TornionfHaaparannan rajakohdan kautta. Ta
man rajakohdan kautta lahetettiin v. 1970 kaik
kiaan 12 937 vaunukuormaa eli 184 360 tonnia 
tavaraa, mika morkitsoe 8. 5 o/o:n lisaysta edelli
seen vuoteen verrattuna. Saapuvien vaunukuor
mien maara toimintavuonna oli 3 611 eli 65 313 
tonnia, mika on 25 % enemman kuin v . 1969. 
Tavaralajeittain jakautui liikenne siten, etta 
paaosa viennista eli 78 % oli sahatavaraa tuonnin 
taas ollessa etupiiassa rautaa ja kemiallisia 
tuotteita. 

Myos junalauttaliikenno Naantalin-Tukhol
man valilla on toimintavuoden aikana ollut vilk
kaampaa kuin vuotta aikaisemmin. Vienti tata 
reittia kayttaen oli 5 964 vaunukuormaa eli 
88 979 tonnia, mika tonneissa oli 13 % edellista 
vuotta suurempi. Tavaralajit olivat paaasiassa 
pahvi- ja paperituotteita, sahatavaraa, rautaa ja 
ki psoni ittia. Transi tokuljotuksia N euvostolii ttoon 
edellamainitusta tavaramaariista oli kaikkiaan 
464 tonnia. 

Tuonti Naantalin-Tukholman kautta puoles
taan kasitti 4 791 vaunukuormaa eli 59 021 ton
nia, mika tonneissa merkitsee 33 o/o :n lisaysta 
ed.elliseen vuoteen verrattuna. Tavaralajeista mai
nittakoon rauta, erilaiset konetavarat, paperi ja 
kemialliset tuotteet. Transitokuljetuksia Neu
vostoliiton tuonnista on ollut 4 692 tonnia kiisit
taen piiiiasiassa paperia. 

Lisaksi on 1. 4 . 1970 lukien avattu perustuea 
VR:n, DB:n, Finnlines'in ja SHOfF AA:n teke
maan sopimukseen uusi rautatiekuljetusreitti, 
minka raja-asemina ovat H elsinki ja Li.ibeok. 
Liikenne tiilla reitilla on toistaiseksi ollut vielii 
verraten vaatimatonta luokkaa, mutta kuitenkin 
hyviian alkuun on paasty. 

I Uiinen yhdysliilcenne 

V. 1970 liihetettiin Suomesta Neuvostoliittoon 
ja sen kautta ko1mansiin maihin yhteensa 49 591 
vannuarvoa (v. 1969 oli vastaava luku 49 159). 
Naista oli transitokuljetuksia Ruotsista tai kol
mansista maista 1 905 vaunuarvoa. Lahetetyn 
tavaran tonnimaiirii listi.antyi 3. 7 3 % ed.elliseen 

vuoteen vorrattuna ja oli se 596 427 tonnia. 
Tarkeimmiit vientitavarat olivat erilaiset paperi
ja kartonkituotteot seka koneet ja laittoet. 

V. 1970 saapui Suomeen rautateitse Neuvosto
liitosta yhtoensa 3 14G 340 tonnia eli 165 278 vau
nuarvoa. Lisays edelliseen vuoteen verrattuna oli 
tonneissa 1.15 % ja vaunuarvoina laskettuna 
3. 92 %· Eniten tuotiin paperipuuta ja erilaisia 
kivonniiistuotteita. Hakkeen noutokuljetuksiin 
kaytettiin yhteensii 1 405 suomalaista vaunua. 

Keskimiiarain.en vaunujen vaihto SNTL:n rau
tateiden kanssa kumpaankin suuntaan. oli 515 
vaunuarvoa paivittain. Vainikkalan raja-aseman 
kautta kulki edelleen valtaosa eli 76 % viennistii 
ja 83 % tuonnista. 

Kuljetuskalusto 

Veturit 

Vetokalusto lisiHi.ntyi kertomusvnonna kahteon 
edeUiseen vuoteen verrattuna jon.kinverran voi
makkaammin. Rauma-Repola Oy:lta valmistui 
10 kpl 1 190 hv tehoisia laskumaki- ja raskaaseen 
vaihtotyohon tarkoitettuja Vr12-dieselvetureita. 

Kertomusvuonna muutettiin 1 kpl Dm7-moot
torivaunuja sahkorad.an huoltovaunuksi. Uusia 
d.ieselmoottorivaunuja ei valmistunut lainkaan. 

Valmet Oy:ltii valmistui 15 kpl kaksivaunuisia 
siihkomoottorijunia, joiden lukumaiira vuoden 
lopussa oli yhteensa 20 kpl. Vuoden lopulla laa
jennettiin liikenne sah komoottorijunilla rata
osalle Helsinki-Kerava. 

Royryvetureita poistettiin kaytosta kaikkiaan 
14 kpl. Niiden lukumaara vuoden lopussa o li 
262 kpl. 

Suurimman osan vetokaluston kehittamista 
koskevista toista muodostivat hankintavaiheessa 
olevaa uutta kalustoa koskevat tehtaviit ja sah
kovoturien hankinnan valmistelu. 

Vuod.en kuluessa suoritettiin viid.entoista sah
komoottorijunan vastaanottokoeajot ja tarkas
tukset. Valmet Oy:n kanssa kaytiin junan raken
netta koskevia neuvotteluja, joiden tuloksena tar
kistettiin eraid.en yksityiskohtien rakenne viiden 
ensimmiiisen junan koeliikonteesta saatujen ko
kemusten perusteella seka toteutettiin koejunissa 
ja ensiksi kayttoon tulleissa sarjajunissa vastaa
vat rakenneparannukset. Sarjajunissa voitiin li
saksi toteuttaa eraitii muitakin rakenneparan
nuksia. 

Kertomusvuonna suoritettiin kymmenen Vr12-
d.ieselvaihtoveturin vastaanottokoeajot ja tar
kastukset. Naita koeajoja taydennettiin viela al
kutalvesta suoritetuilla pakkaskokeilla, joid.en 



tarkoituksena oli selvittiia jaahdytysjarjestelman 
toiminnan luotettavuus kylmana vuodenaikana. 

Valmet Oy:lta tilatun kymmenen 2-vaunuisen 
sabkomoottorijunan tilausta edeltaneista toimen
piteista suoritettiin saadun tarjouksen teknillisen 
osan arvostelu hankintasopimuksen solmimista 
varten. 

Edelleen suoritettiin neuvostoliittolaiselta yh
tymalta V/0 Energomachexport tilatun 27 sahk6-
veturin tilaukseen liittyvista valmistelevia toi
menpiteita. Naista mainittakoon kys iselta yh
tymalta edellisena vuonna saadun tarjouksen ka
sittely ja aineiston toimittaminen yhtymalle val
tionrautateiden tarkeina pitamien nii.kokohtien 
huomioonottamiseksi veturin suunnittelussa. Ker
tomusvuoteen mennessii kaytettiivissa olleiden 
tietojen huomioonottamiseksi paatettiiessa mika 
ajomoottorien jannitteen saat6tapa valitaan kay
tiin perebtymassa tyristorikayttoisten ja kaami
kytkinka.yttoisten sahkoveturien kayttokoke
muksiin Englannin, Saksan, Sveitsin ja Ruotsin 
rautateilla. Valtioneuvoston tehtya 24. 3. 1970 
paiitoksen sahkoveturien tilaamisesta Neuvosto
liitosta, veturien rakenteeseen ja hankintaan liit
tyvista teknillisista seikoista kaytiin neuvotteluja 
yhtyman V/0 Energomachexport seka "ovots
herkasskin sahkoveturitehtaan edustajien kanssa 
Neuvostoliitossa ja Suomessa. Varsinkin syksylla 
Helsingissa kaydyt neuvottelut, joissa sovittiin 
veturien rakenteesta hankintasopimuksen solmi
mista varten seka hankintasopimuksen sisiillosta, 
muodostuivat huomattavan laajoiksi. Kaytyja 
neuvotteluja edelsi yksityiskohtaisen aineiston 
kokoaminen veturien rakenneyksityiskohtien 
mt:i.iiriilimista varten. 

Hr 13-vetureissa. suoritettiin melumittauksia. 
seka laadittiin piirustuksia ja ohjeita veturien 
ohjaamoissa havaittujen tyoterveydellisten hait
tojen poistamiseksi. 

Toimintavuoden aikana koordinoitu vetokalus
ton varikko- ja konepajakorjausohjelmia seka 
kehitetty huolto- ja korjaustoimintaa. Samanai
kaisesti on myos tutkittu ja poistettu vetureissa 
esiintyvia systemaattisia. vikoja., suoritettu vetu
rien koeajoja seka jarjestetty hoyryvetureitten 
varastointia kriisitilanteiden varalle. 

Vetovoiman miiiiriin kehitys v . 1970: 

1969 1970 
Muutos kpl kpl 

Hoyryveturit ....... 276 262 -14 
Moottoriveturit ..... 363 331 -32 
Moottorivaunut .... 69 69 0 
Kiskoautot . . ..... . 204 202 - 2 
Siihkomoottorijunat . 5 20 + 15 
Pienveturit ... . ... . 96 150 +54 
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Huom. v. 1970 siirrettiin 42 moottoriveturia 
(Vv13- 14) pienveturi sarjaan (Tve). 

Vaunut 

Matkustajavaunujen osalta keskeisimpinii toina 
olivat makuuvaunu, sarja CEmt, ja ensimmaisen 
luokan hyttivaunu, sarja Cit. Makuuvaunun sutm
nittelu- ja piirtii.mistyota on jatkettu rakenteiden 
viimeistelyssa seka kaytossii. esiintulleiden ra
kenne-epii.kohtien poistamiseksi. Vuoden alku
puoliskolla suoritettiin ensimmaisellii. vaunulla 
sarjakohtaiset tyyppikoeajot ja koeajoja on jat
kettu vaunukohtaisesti lahinnii vaunun lammitys
laitteiden saatamiseksi ja niiden toimintavar
muuden parantamiseksi . Valmet Oy:n suoritta
maa virkavaunujen, sarjat A1 ja A2, suunnittelu
ja rakennustyotii. valvottiin ja vaunuilla suoritet
tiin vuoden loppupuoliskolla tyyppi- ja vastaan
ottokoeajot. amoin valvottiin Va.lmet Oy:n suo
rittamaa ravintolavaunun, sarja Rt, suunnittelu
ty6ta ja. kii.ytiin suunnittelun vaatimia. neuvot
teluja Matkaravinto Oy:n kanssa. Cit-hyttivau
nun suunnittelua jatkettiin soveltaen terasrun
koisten pii.iva- ja makuuvaunujen rakennerat
kaisuja seka myos uusia rakenteita kehittaen. 

Kertomusvuoden alkupuoliskolla pantiin alulle 
uuden kaksiakselisen katetun tavaravaunun, 
sa.rja Gbl, suunnittelu. Taman vaunun kuormaus
pituus on 2 m suurempi kuin aikaisemman vas
taavan tyypin. Huolimatta suuremmasta pituu
desta ja tila.vuudesta kyettiin taarapainoa alenta
maan aikaisemmasta n. 0. 5 tonnilla. Prototyyppi 
valmistui syksyllii. ja silla suoritettiin asianmu
kaiset kuormitus- ja tormii.yskokeet. Vaunun mak
simikuljetusnopeus tulee olemaan 120 kmfh. 

Rautaruukki Oy:n suolaha.pon kuljetusta var
ten ryhdyttiin 2-a.kselisen sailiovaunun, sarja Sid, 
suunnitteluun. Mii.areet 4-akselisen nestemaisen 
kloorin kuljetusvaunuun, sarja Sok, sii.ilioille laa
dittiin. Kysee a oli I 0 kpl valtionrautateiden 
omia saili6vaunuja. Vuoden aikana valmistuivat 
ensimmaiset ulkopuoli elta toiminimelta tilatut 
polttoaineen kuljetukseen tarkoitetut itsekanta
vat saili6vaw1ut, sarja Soek, joilla suoritettiin 
tarpeelliset mittaukset. 

Vuoden alussa saatettiin pitkan, 4-akselisen 
avovaunun, sarja Oc, suunnittelu paat6kseen. 
Taman vaunun alustalle suunniteltiin myos uusi 
150 ro3 hakkeenkuljetusvaunu, sarja Ohn, jonka 
prototyyppi valmistui kevii.ii.n kuluessa. Rinnan 
Gbl-vaunun kanssa smmniteltiin malminkuljetus
vaunun, sarja Ome, rakenne uudestaan. Vaunun 
rakenne muutettiin kokonaan levyrakenteiseksi, 
jonka ansiosta taarapaino saatiin alennetuksi 
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kshdella tonnilla aikaisemmasta. Piirtamistyon 
suoritti paaasiassa Pasilan konepaja. uoden 
loppupuolella aloitettiin uusien 4-akselisten lyhyi
den avovaunujen, sarjat Oar ja Oav, suunnittelu 
Rautaruukki Oy:n ja Vuoksenniska Oy:n kul
jetustarpeita varten. Rautaruukki Oy tarvitsee 
30 kpl 4-akselisia erikoisvaunuja terasnauhakelo
jen kuljetusta varten valilla Raahe-Hameen
linna. Vuokeenniska Oy puolestaan ryhtyy kul
jettamaan kuumassa tilassa olevia teriisteelmia 
Koverhaarin tehtaalta 50 erikoisvaunussa. Kum
mankin vaunutyypin alustarakenne on sama. 

1960-luvulla hankituista Ka-vaunuista 50 kpl 
sovittiin muutettavaksi normaaleiksi sahkohyd
raulisiksi Kas-vaunuiksi, koska oli osoittautunut, 
etta Ka-vaunut omine energialahteineen ja mo
nimutkaisine konstruktioineen olivat vaurio
herkkia. Tarpeelliset rakennemuutokset vaunui
hin maariteltiin. 

Uusia vaunuja valmistui kuluneen vuoden 
aikana seuraavat miiiirii.t: henkilovaunuja sarjoja 
CEmt 10 kpl, Eit 13 kpl ja Eikt 3 kpl, virkavau
nuja sarjaa A 2 kpl, katettuja tavaravaunuja 
sarjoja Gbk 68 kpl, Gbkk 497 kpl ja Gbl 1 kpl, 
sailiovaunuja sarjoja Soi 30 kpl, So 4 kpl ja Soek 
6 kpl, avonai3ia tavaravaunuja rarjoja Ob 50 kpl, 
Oc 406 kpl, Ohn 50 kpl, Orne 11 kpl ja Kas 16 kpl 
eli yhteensii 26 kpl henkilovaunuja, 2 kpl virka
vaunuja ja 1 139 kpl tavaravaunuja. 

Edella ma'nittujen lisaksi valmistui sailiovau
nuja sarjaa Sfc 12 kpl Oy Finnish Chemicals 
Ab:lle ja sarjaa Sol 2 kpl Oulu Oy:lle. 

Vaunujen korjaukset v. 1970 aikana 

Konepajat ja HenkiJOvaunujen 

Virkavaunut, sarja A, on valmistanut Valmet 
Oy Lentokonetehdas ja sailiovaunut, sarja Soek, 
on valmistanut Rauma-Repola Oy Lokomon teh
taat; muut vaunut on valmistanut VR Pasilan 
konepaja. 

Vuoden aikana hylti.ttiin 27 kpl henkilovaunuja, 
1 544 kpl tavaravaunuja, 46 kpl virkatarvevau
nuja ja 6 kpl asiakkaiden vaunuja. 

Osa vanhoista vaunuista muutettiin toisiin 
kayttotarkoituksiin opiviksi souraavasti: avo
naisia tavaravaunuja sarjoja Oe 59 kpl, Hac 21 
kpl, Hl 100 kpl, Hhc 76 kpl, Hhn 2 kpl ja Hkb 
135 kpl, yhteensti. 393 kpl uudestirakennettuja 
vaunuja sekti. edellisten lisaksi erilaisiksi virka
tarvevaunuiksi 61 kpl. 

Kertomusvuoden lopussa oli henkilovaunuja 
1 080 kpl, joista moottorivaunujen liitevaunuja 
219 kpl ja virkatarvehenkilovaunuja 171 kpl. 
Tavaravaunuja oli 25 045 kpl, joista katettuja 
tavaravawmja 8 486 kpl, sailiovaunuja 668 kpl, 
avonaisia tavaravaunuja 12 729 kpl (nti.istti. n.s. 
reservivaunuja 282 kpl), suurkuormavaunuja 5 
kpl ja erilaisia virkatarvevaunuja 3 157 kpl. 
Asiakkaiden vaunuja oli 901 kpl. Omien tavara
vaunujen kokonaiskantavuus kasvoi kertomus
vuonna 25 670 tonnia, vaikka luiumti.ti.rti. pieneni 
324 vaunulla. 

Vaunukaluston subteen on suoritettu tutki
muksia pyrkien kayton ja huollon kannalta pa
rempiin rakenteisiin, laadittu uusille makuuvau
nuille kaytto- ja huolto-ohjeet seka jatkettu eri
koistavara.vaunujen huolto-ohjeiden uusimistyota 

Tavaravaunujen ! Kaikki 
iiikenne piirit I villi- I pikl\- I yhtee nsil I vliii· I p ika- I yhtecns!l 

I yhteensii. 
tiiys- tiiys-

Konepajat 
Pasila . ......... . .. 
Turku • 0 •• •••• 0 0 •• 

Vaasa ............. 
Oulu . .... .. .. . .... 
Pieksamaki ...... . . 

Y11teensa 

Liikennepiin"t 
1. Helsinki ........ 
2. Kouvola ........ 
3. Tampere . . .. ... . 
4. Seinajoki ....... 
5. Oulu ....... .... 
6. Pieksamiiki ..... 
7. Joensuu ........ 

Yhteensa I 
Kaikkiaan 

korjauksia 

29 
9 

-

1 
1 

40 

-
-
-
-
-
-
-

40 

285 
5 

-
-
-

290 

-
-
-

1 
-
-
-

1 

291 

I 

496 
5 
1 

13 
8 

523 

3 418 
86 

614 
50 
61 
66 
22 

4 317 

4 840 

810 
19 
1 

14 
9 

853 

3 418 
86 

614 
51 
61 
66 
22 

4 318 

5 171 

korjnuksia 

-
-
-

261 
1 912 

2 173 

-
-
-
-
-
-
-

2 173 

7 
-
-

123 
613 

743 

111 
425 

1 229 
199 
933 
58 

744 

3 699 

4 442 

34 
3 

24 
186 
788 

1 035 

4 487 
5 401 
8 057 
2 467 
2 753 
3 487 
1095 

27 747 

28 782 

41 
3 

24 
570 

3 313 

3 951 

4598 
5 826 
9 286 
2 666 
3 686 
3 545 
1839 

31446 

35 397 

851 
22 
25 

584 
3 322 

4 804 

8 016 
5 912 
9 900 
2 717 
3 747 
3 611 
1 861 

35 764 

40 568 



ja annettu naita vaunuja koskevaa neuvontaa 
kayttohenkiiOkunnalle. Edelleen on laadittu vau
nujen konepajakorjausten ja valikorjausten kor
jausohjeet seka kehitetty konepajakorjaukseen 
lahettamisen keskitettya ohjaus- ja valvontatoi
mintaa. Lisaksi on aloitettu vaununtarkastus
ohjeiden uusimistyo. 

Vaunun korjaukset konepajoissa ja liikennepii
rien vaunukorjaamoissa v. 1970 ilmenevat edelli
sella sivulla olevasta taulukosta. 

Kuljetuskalustoon liittyva 
tutkimus- ja muu toiminta 

Valtionrautatiet on kertomusvuonna ollut edus
tettuna UIC:n kansainvalisen rautatietutkimus
laitoksen ORE:n asiantuntijaryhmassa B51, joka 
kasittelee automaattikytkimen suunnittelua ja 
kayttoonottoa Euroopan rautateilla, seka asian
tuntijaryhmassa B64, joka selvittelee tekoainei
den kayttoa jarrutonkkamateriaalina. Kyseiseen 
ORE B64-tutkimukseen liittyen on suoritettu 
jarrutuskokeita tekoaineanturoilla talvi- ja kesii.
olosuhteissa. 

Vetokalustoon kohdistuneesta tutkimustoimin
nasta mainittakoon Hr12-veturin keskitehon mit
taukset 140-akselisen, 1 500 t:n painoisen tavara
junan lweajon yhteydessa. 

Vaunukalustoon kohdistunut kokeellinen tutki
mustoiminta oli edellisiin vuosiin verrattuna vil
kasta. Kertomusvuoden aikana suoritettiin mm. 
seuraavat tutkimukset: 

- kulkuominaisuusmittauksia AI-, A17-, CEmt-, 
Hka-, Hkb-, Hkk- ja Oc-sarjan vaunuilla 

- kulkuvastusmittauksia Al7-, Gbk- ja Gbkk
sarjan vaunuilla ja ns. kiitotavarajunilla 

- pysahtymismatkakokeita AI-, CEmt-, Gbkk-, 
Oc- ja Soek-sarjan vaunuilla ja sahkojunilla 

- jannitysmittauksia Gbl-, Oc-, Orne- ja Soek
vaunuilla 

-lammitys- ja ilmanvaihtolaitteiden toimintaan 
liittyneita mittauksia CEmt-sarjan seka sai
lion lammoneristysominaisuuksiin liittyneitii. 
lampotilamittauksia Soek-sarjan vaunulla 

- sii.hkoisen ja mekaanisen luistonestolaitteen 
toimintaan liittyneitii. kokeita sahkomoottori
junilla 
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- jarrujen toimintaan ja ohjaukseen liittyneita 
kokeita 140-akselisella tavarajunalla 

- iskunvaimentajien toimintaan liittyneitii ko
keita SIG-teleilla varustetulla Pot-vaunulla 

Levyjarrujen kitka- ja kulumisominaisuuksien 
selvittamiseksi alullepantuja mittaul~sia ja koe
ajoja seka talvi- etta kesiiolosuhteissa on jatkettu 
kertomusvuonna. Lisiiksi on selvitetty valurau
taisten jarrutonkkien kitka- ja kulumisominai
suuksia. 

Erikoiskuljetuksen vaativien suurien ja ras
kaiden esineiden kuormaamistavoista annettiin 
enemmiin lausuntoja kuin koskaan aikaisemmin 
eli 540 kappaletta. 

Kertomusvuonna osallistuttiin uusien kuor
maamistapojen kehittamiseen ja entisten paran
tamiseen tahtii.iivaan tyohon sekii oltiin mukana 
Neuvostoliiton kanssa tapahtuvan yhdysliiken
teen uusia kuormausmii.ii.rii.yksiii. valmistelevassa 
tyoryhmiissa, samoinkuin valmistelemassa >>Tava
ran kuormausmaiirii.yksia>>-julkaisun toista, uudis
tettavaa painosta. Sahatavarapakettien kuor
maustapojen kehittaminen aiheutti runsaasti 
tyotii siita johtuen, etta sahatavarapakettien 
uusi nippukoko, johon sahateollisuus joutui ulko
maalaisten ostajien vaatimuksesta sii.rtymaan, 
sopii entistii. huonommin rautatievatmujen mit
toihin. 

Uutena palvelumuotona suoritettiin Valmet 
Oy:n amerikkala.iselle toiminimelle TI:Ile toi
mittamien 150 kpl konteinerisarjan rautati kel
poisuuden toteaminen ja rautatiekelpoisuusto
distuksen myontaminen. 

Rakenteilla olleen uuden veto- ja vaunukalus
ton sekii. erilaisten laitteiden ja osien valmistuk
sen va.lvonta ja vastaanottotarka.stukset tapah
tuivat aikaisempien vuosien kaytannon mukai
sesti. Ruotsin rautateiden Tukholman paikallis
liikennetta varten tilaamien XI-sahkomoottori
junien koneistoteleja tarkastettiin vuoden aikana 
40 kpl Oy Tampella Ab:n tehtailla. Taman obelia 
on myos suoritettu yksityi en tila.aman kahden 
veturin ja rataosaston tyokoneiden kayttoonotto
tarkastuksia. Liikkuvan kaluston erilaisia laitteita 
ja varustinosia varten on lisaksi laadittu huolto-, 
koettelu- ja kayttoohjeita. 

Lisaksi on suoritettu paineastia-asetuksen edel
lyttamia kattiloiden ja sailioiden lujuustarkas
teluja ja. tarkastuksia. 
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IV. RATA ]A RAKENNUKSET 

Maa-alueiden lunasta.minen 

Radanoikaisuja ja liikennepaikka.-alueiden tar
peita varten lunastettiin maa-alueita eri puolilla 
ra.taverkkoa. Rataosalla Pasila- Kirkkonummi 
lunastettiin radanoikaisuja va.rton alueita eri koh
dissa 3. 8 ha yhteishintaan 134 762 markkaa. 
Kirkkonummel!a pakkoluna tettiin ratapihan laa
jentamista varten I. 5 ha, seka Ylivieskan, Oulais
ten, Karvoskylan ja Haapajarven liikennepaikka
alueilla vastaavaan tarkoitukseen 5. 7 ha. 

Kiskonvaihto 

Vuonna 1968 aloitettu Helsinki- Riihimaki 
rataosan paallysrakenteen uusiminen saatiin paa
tokseen kun Keravan ja Jarvenpiian valilla viela 
vaihtamatta olleet K 60 kiskot vaihdettiin K 54 
kiskoihin. Vaihtoa suoritettiin molemmilla rai
teilla yhteensa 15.4 km pituudelta. 

Seinajoki-Parkano rataosalla suoritettiin K 54 
kiskotuksen vaihtoa samanpainoiseen 31.7 km 
pituudelta samoinkuin Savon radalla Mantyhar
jun ja Pieksamaen valiJla 10.6 km pituudelta 
kummassakin tapauksessa alustavana toimenpi
teena raiteen jatkuvaksi hitsaamiselle. Vaihdoista 
K 54 kiskoihin mainittakoon viela rataosalla In
keroinen- Kotka suoritettu K 43/K 54 vaihto 
5. 8 km matka.lla. Yhteensa vaihdettiin paaraide
kiskotusta uusiin kiskoihin 78.5 km pituudelta 
josta puolestaan K 54 kiskojen osuus oli 76.2 km. 

Vaihdoista ja aikaisemmin radassa olleisiin, 
mutta vahempiliikenteisilla rataosilla viela kayt
tokelpoisiin kiskoihin mainittakoon rataosaila 
Kerava- Hyvinkaa vapautuneiden K 60 kiskojen 
vaihto Karjaan ja Hangon valille 30. o km mat
kalla. Hangon radasta onkin eniia vain 19. o km 
K 30 kiskotuksella: Rataosalla Oulu-Muhos 
vaihdettiin K 33 kiskot K 43 kiskoihin 21.5 km 
pituudelta. Vaihtoa kaytettyihin kiskoihin suori
tettiin yhteensa 57.5 km. 

Vuoden paattyessa oli paaraidekiskotuksesta 
K 43 tai sitii raskaampaa kiskotusta 4 571 km eli 
72.9 %-

Katkeamien ja erilaisten vikojen takia poistet
tiin raiteesta 681 ratakiskoa. 

Sepelointi 

Soratukikerroksen vaihdossa sepeliin ei kerto
rousvuonna piiasty edeUisten vuosien raidepi
tuuksiin. Osaltaan on tahan syyna suoritetut huo-

mattavat taydennyssepe!Oinnit jo aikaisemmin 
sepeloidyilla rataosilla. Mainittavin yhtajaksoi
nen sepe!Ointityo tehtiin Rovaniemen radalla 
Koskenkylan ja Koivun vali!Hi 25.4 km matkalla. 
Muut tyot sijoittuvat Savon radan rataosille, ni
mittain Kouvolan pohjoispuolisille rataosuuksille 
12. 5 ja sen etelapuolisille rataosuuksille 6. s km 
matkalla. 

Lisaksi on mainittava rakenteilla olleella Par
kano- Lielahti rataosalla sepelOinti vajaaseen se
pelivahvuuteen 52 km matkalla. Rataosan avaa
minen yleiselle liikenteelle ei kuitenkaan enatta
nyt kertomusvuodelle. 

Yleisella liikenteella olevasta piiiiraidepituu
desta oli vuoden paattyessa sepelitukikerroksella 
varustettua 3 477 km eli 55.5 %-

Sill at 

Siltojen ja muiden rakenteiden suunnitelmia 
laadittiin kertomusvuoden aikana sillanrakennus
jaostossa seuraavasti: 

- piirustuksia valmistui jaoston tyona kaikkiaan 
268 kpl, joista 114 kpl koski ali- ja ylikulku
siltojen alustavia ehdotuksia, lopullisia raken
nepiirustuksia ja vanhojen siltojen korjauspii
rustuksia ja 154 kpl huonerakenteiden ym kiin
teiden laitteiden rakennepiirustuksia; 

- a lustavia siltaehdotuksia laadittiin kaikkiaan 
18 kohteeseen, korjaussuunnitelmia 8 koh
teeseen; 

- lopullisia siltasuunnitelmia valmistui 2 ali
kulku-, 7 rata-, 4 ylikulku- ja 1 tiesiltaa varten. 

Ulkopuolisilla insinooritoimistoilla oli kerto
musvuoden aikana suunnittelun alaisena 13 eri 
siltakohdetta seka 2 huonerakenteen i'akenne
suunnitelmat. 

Jaoston tyot ovat vuoden 1970 aikana keskit
tyneet suurelta osalta tarkastus- ja valvonta
tehtaviin varsinaisen suunnittelutyon siirtyessa 
yha enenevassa maarassa ulkopuolisten konsult
tien tehtavaksi. 

Kertomusvuoden aikana valmistui kaikkiaan 
30 siltaa, joista 10 on tie- tai jalankulkusiltaa ja 
muut ratasiltoja (alikulku- ja vesistosiltoja). 

Tarkeimmat siltatyomaat ovat sijainneet Hel
singin lahiymparistOssa seka Tammisaaressa, 
missa Pohjan siltojen uusimiseen liittyva vaisto
raidetyo lantisessa salmessa piiastiin aloittamaan. 



Myos kiiiintosillan perustustyot (pukkisillan val
mistuttua) aloitettiin ja valmistuivat vtwden 
1971 a.lussa. Teriisrakennetyot jatkuivat kone
pajalla. 

Helsingin alueella suurimmaksi tyokohteeksi 
muodostui Helsinginkadun ja Alppilan ali
kulkusiltatyomaat, jotka piiiisiviit alkamaan heti 
vuoden alussa., mutta va.lmistuminen siirtyi vuo
den 1971 puolelle. Silla.t rakennetaan kolmessa. 
eri tyovaiheessa. niin, etta rautatieliikenteelle on 
varattu a.ina. vahintain nelja raidetta. Katulii
kenne Helsinginkadulla. on ositta.in rajoitettu. 

Sornaisten risteyssillan rakennustyot alkoivat 
vuoden lopulla, Helsingin kaupungin rakentaessa 
Oulunkylii.ssii. a.likulkusiltaa. 

V uoden aikana valmistui N ordenskioldinkadun 
a.likulkusilta (ylarata.piha.), Tapanila.n jalankulku
sulta seka Malmin ylikulkusilta. yhdessa asema
rakennuksen muutostyon kanssa. 

Tampereen-Parkanon-radalle valmi3tui 8 sil
taa. Kyronsalmen rautatiesillalta poistettiin 
maantiekansi ja silalle voitiin muutostoiden jal
keen sallis 20 tonnin akselipaino tosin nopeusra
joituksin. Mikkelissa taas avarrettiin maantielii
kenteen tilaa nostamalla raidetta. J uvantien ali
kulkusillan kohdalla. Suurimmista tieprojektei
hin liittyvista siltatoista mainittakoon viela Sei
najoelle valmistunut Rantalan alikulkusilta valta
tiella no 67 seka Kuopion etelaisen moottoritien 
edellyttamien siltatoiden suunnittelu. 

Rakennukset 

Vuoden kaksi huomattavinta valmistunutta ta
lonrakennustyotii. ova.t Helsingin alueella. Vuo
den 1969 joulukuulla Pasila.n ns. suoalueella aloi
tetun, juna.hallirakennuksen I-rakennusvaiheen 
tyot saatiin paatokseen kertomusvuoden viimei
sella neljanneksella. Rakennus on kaksikerroksi
nen tila.vuudeltaa.n 22 700m3 ja yhteenlasketulta 
kerrosalaltaan 3 410 m 2 • Rakentamiskustannuk
set, paalutus mukaanlukien, olivat 4 006 000 mk. 
Toinen mainituista talonra.kennuskohteista on 
Pitajanmaen yhden kerroksen ja kellarikerroksen 
kasittava-ta.vara-asemarakennus. Sen tilavuus on 
13 850 m 3 , kerrosala 2 270 m 2 ja ra.kennuskus
tannukset 890 000 mk. 

Viime vuosina valmistuneille rataosille raken
nettiin liikennepaikkarakennuksia. Tiillaiset pui
set ja tilavuudeltaan 320-425 m 3 oleva.t laituri
talot rakennettiin Kesalahdelle, Kiteelle, Luikon
lahdelle ja Tioma.ntsiin. Vastaavanla.inen laituri
talo valmistui myos Viekkiin, siella aikaisemmin 
olleen parakkirakennuksen tilalle. 
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Oulun tavara-asemalla rakennettiin tulipalossa 
tuhoutuneiden hallien tilalle uudet terii.srakentei
set, pinta-alaltaa.n 1 870 m 2 olevat hallit laitu
reineen. 

einajoen keskusliikenneasemarakennuksen ra
kennustyossii edistyttiin sisatyovail1eeseen. Osa 
rautatieaseman tiloista, kuten kolmannen ja nel
jii.nnen kerroksen toimistohuoneet valmistuivat 
kiiyttoon joulukuussa ja siirrettiin niihin rata
ja liikennepiirin toimistot. Postin huonetiloja 
valmistui niin ikiiiin, mutta matkustajia varten 
tarkoitetut tilat saadaan kayttoon vasta vuoden 
1971 aikana. 

R a t a p i h a t, k u o r m a u s a 1 u e e t j a 
laiturit 

Jarvenpiian liikennepaikalla jatkettiin edelli
sena vuonna aloitettua ra.tapihan perusparannus
ja muutostyota. ivuraiteita pidennettiin K 54 
kiskoilla 820 m ja K 43 kiskoilla 560 m. Riihimii.en 
ratapiha.lla suoritettiin kiskotuksen vaihtoa K 30 
-K 43 4 550 m seka raiteiden sivusiirtoja. Uusia 
yksinkerta.isia K 43 vaihteita. asennettiin 23 kpl. 
Tampereen-Messukylan valisella tavararaiteella 
suoritettiin kiskonvaihtoa K 43-K 54 yhteensa 
3 890 m. Pieksamaen ratapihalla. poistettiin routi 
vaa ma.ata 14 500 m 3 seka ajettiin raidesoraa 
18 800 m 3, purettiin ratapihan ylittava vanha 
silta ja tasattiin sen ympii.risto. Taman lisaksi 
rakennettiin portaat matkustajalaiturilta uudelle 
ylikulkusiloJle. 
Nokialla. aloitettiin 1 170 m pituisen oljynpur
kausraiteen rakentaminen valtion varmuusva
rastolle. 

Kemissa rakennettiin Karjalahden teollisuus
alueelle runkoraid , jonka kokonaispituudeksi 
tuli 1 150 m. 

Tornion ratapihalla tehtiin raidejarjestelyja, 
joiden avulla. saatiin aikaan ohikulkuyhteys Lau
rila.-Tornio rataosasta Tornio- Akasjoki rata
osalle. 

Erilaisia laitureita rakennettiin kertomus
vuonna m.m. Jarvenpiiiihan henkilolaituri pituu
deltaan 250 m, Seinajoen asemalle autojen pur
kauslaituri seka Nivalaan kalkin purkauslaituri. 

Radanoikaisut ja perusparannus 

Perusparannustyota Helsinki-Riihimaki rata
osalla jatkettiin Helsingin-Keravan, seka Kera
van ja Riihimaen valilHi.. Suurimmat tyot tehtiin 
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Keravan ja Jarvenpaan valillii, jossa poistettiin 
maata leikkauksesta 25 000 m 3, uusittiin J'adan 
sepelituldkerrosta 17 000 m 8 seka ajettiin lisaso
raa penkereisiin ja eristyskerroksiin yhteensa 
53 000 m 3 • 

Huomattava on myos rataosa.lla Hameenlinna. 
-Toijala suoritetut vastaavanlaiset tyot. Taalla 
poistettiin maata leikkauksesta 51 000 m 3 ja 
a.jettiin uutta pengertaytetta seka eristyskerrosta 
44 000 m 3 • 

Sa.von radan perusparannustoista ma.initta
koon rataosalla Kouvola-Kotka ja Pieksamaki 
-Kuopio suoritetut tyot. Ensiksi mainitulla rata
osalla ajettiin soraa penkereisiin ja eristyskerrok
siin yhteensa 90 000 m 3 seka uusittiin sepelituki
kerrosta 19 000 m 3 • Pieksamaen-Kuopion valilla 
kaytettiin soraa raiteen no toa ja luiskien levi
tysta varten 86 000 m 3 • 

Rataosalla Orivesi-Jamsankoski suoritettiin 
massanvaihtoa 41 000 m 8 ja ajettiin soraa eristys
ja tukikerroksiin, seka vastapenkereisiin yhteensa 
85 000 m 3 • akaniemi-Nurmes peruspara.nnus
tyomaalla ajettiin soraa penkereisiin ja vastapen
kereisiin seka kaytettiin raiteen nostossa 
29 000 m 3 • 

Rovaniemen radalla suoritettiin perusparan
nustoita Jaatilan ja Muurolan valilla. Taalla vah
vistettiin sorastusta ajamalla raidesoraa 
35 000 m 3 • 

Kaksoisraiteet ja uudet rataosat 

Helsinki-Turku rata, joka kertomusvuoteen 
saakka oli Pasilasta haarautunut kaksiraiteisena, 
rakennettiin tallaiseksi Helsingin ratapihal ta 
saakka. Uudet raiteet sijoitettiin Helsingin rata
pihalla ratapihan lantiselle ivulle. Kiskotus on 
toistaiseksi osittain K 43, mutta vaihdetaan K 54 
kiskoihin Helsingin alueen alikulkusiltojen val
mistuttua. Taman uuden kaksiraiteisen rataosan 
pituus on 2. 9 km ja se on sahkoistetty. 

Rataosan Helsinki-Kerava kolmannen paa
raiteen rakentamissuunnitelman toteuttamisessa 
edistyttiin siina maarin, etta ensimmaiset kolmi
piiaraiteiset rataosuudet rautateillamme, nimit
tain Tikkurila-Hiekkaharju ja Savio-Kerava 
valmistuivat liikenteelle. aiden osuuksien yh
teispituus on 4. 4 km ja kiskotus K 54. 

Uusia ratao ia avattiin yleiselle liikenteelle 
kaksi, nimittain rataosat Seinajoki-Parkano ja 
Kuusanko ki-Multamiiki. Seinajoki-Parkano 
rataosan pituus on 81.5 km, kiskotus K 54. Ra
taosa avattiin yleiselle liikenteell 1 paiviina tam-

mikuuta. Kuusankoski-Multamaki radan, josta 
osa on aikaisempaa Kouvola-Haaranl<allio ra
taa, pituus on 8. 1 km ja kiskotus K 43-54. 

Rataosalla Parkano-Lielahti suoritettiin vuo
den jalkipuoliskolla jo viimeistelytoita ja saatiin 
rataosa talloin liikennoitavaiin kuntoon. 

Opa tin- ja turvalaitteet 

Kuluneena vuonna valmistui 4 releasetinlai
tetta, nimittain Ylivieskaan, Riihimaelle, Kauk
lahteen ja Kuuslahdelle. Huomattavia muutos
toitii tehtiin Hel ingin ratapihan turvalaitteissa 
seka Ha.rjun, Multamaen ja Hillosensalmen rele
asetinlaitteissa. Pasila-Kirkkonummi rataosalla 
otettiin kiiyttoon itsetoiminen linjasuojastus. 

Mekaanisia turvalaitoksia rakennettiin tanakin 
vuonna radan perusparannustoiden vaa.timille 
tilapaisille junansuorituspaikoille Pohjois-Kuuri
laan, Etela-Ristinummelle, Leteensuolle seka 
Auraan ja Siilinjarvelle. Edelleen valmistui Seina
joelle Parkanon radan liittyman valiaikainen tur
valaitos. Huomattavia muutostOita tehtiin !mat
ran mekaanisessa turvalaitoksessa ja uusittiin 
Helsingin Etela-sataman kaantosillan turva
Jaitos. 

Varmistuslukko- ja opastinturvalaitoksia val
mistui 41 liikennepaikalle. Uusia valo- ja ii.ani
varoituslaitoksia otettiin ki1ytiintoon 37 ja puoli
puomilaitoksia yhdeksalla tasoristeyksella. 

Sahkoistaminen 

Rataosan Helsinki-Riihimii.ki edellisena 
vuonna alkanutta sahkoistiimista jatkettiin Mal
min ja Tikkurilan valilla tammikuussa johtimen
vetotyolla. Saannollinen sahkojunaliikenne paii.si 
alkamaan Hiekkaharjuun 1 paivana syyskuuta ja 
Keravalle l paivana joulukuuta. Sahkoistetty 
raide Pasilan junahallilla valmistui 1 pii.ivii.na 
lokakuuta. Vuoden pii.attyessa oli sii.hkoistettyii 
piiii.raidetta 138 km. 

Rataosan Riihimaki-Ta.mpere-Parkano-
Seinajoki sahkoistamissopimukset Sahkoradat 
Ay:n kanssa allekirjoitettiin 4 paivana joulu
kuuta. Perustustoita tehtiin Keravan ja Riihi
maen vii.lillii.. Perustuksia saatiin valmiiksi 1 253 
kpl ja pylviiitii. pystytetyksi 1 657 kpl. 

Oulunkylii.n syottoaseman rakentaminen aloi
tettiin huhtikuussa ja Keravan valil~ytkinlaitok
sen toukokuussa. 



Ra.tapihakoneistot ja. laitteet 

Pasila.an, Lahteen ja. Kemiin va.lmistuiva.t 30 t 
ta.va.ranosturit. Vaasa.ssa. ja. Pyhii.salmella sellais
ten rakennustyot a.loitettiin. Pieksamaella ra.ken
nettiin ka.ksi 5 000 m 3:n ja J"oensuuhun kaksi 
1 000 m 3:n maa.npaallistii. diesel-oljysiiiliota. 

Tyokoneha.nkinnat 

Tyokonebankinnoista. merkittavin oli kulu
neena. vuonna Sveitsissa tilattu sepelinpubdistus
kone. Kone on ensimmainen laatuaan maas
sa.mme. Hankinta.hinnalta.an sepelinpuhdistus
kone oli 980 000 markkaa. 

Sveitsistii. ostettiin lisii.ksi raiteen tukikerroksen 
tiivistyskone ja Itavallasta vaihteentukemiskone. 
Ra.tatyovaunuihin asennettavia vaihteiden la
kaisuharjoja hankittiin 6 kpl. Harjat ovat koti
maista. va.lmistetta. ja. niiden yksikkohinta 17 000 
mk. 

Autokalustoa uusittiin 15 pa.ketti- ja 3 henkilo
auton ostolla. 
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Puutarhatoiminta 

Samoin kuin vuoden 1969 oli kuluneenl~in vue
den saaolot aariarvoja monessakin suhteessa. 
Talvi oli erittain kylma ja runsasluminen. Ke
vaiista muodostui pitka ja kolea, alkukesa sita
vastoin erittain lammin. Heinakuu jatkui lam 
pimana joskin sateisena. Kesan sademaarat olivat 
huomatta.va.sti yli normaalisten keskia.rvojen. 
Marraskuulla saa.tiin koko maahan lumipoite, 
jonka. vahvuus etelassakin oli 40 em . .T oulukuussa 
kuitenkin mitattiin vuodenaikaan nahden ha.rvi
na in en +a· lampotila, joka sulatti lumet. 

Kuten edellisena vuonna jatkui puutarhatoi
minnan supistaminen kertomusvuonnakin. Istu
tuksilla koristettujen liikennepaikkojen luku
maara vaheni 102:lla, puistojen 140:118. ja kii.ytet
tyjen taimien miiiira 55 300 kappaleella. 

Vuonna. 1945 aloitettua ylijaamatuotteiden 
myyntia jatkettiin myos kertomusvuonna kes
kuspuuta.rhasta Nuppulinnassa ja Oulun va.ra
taimistosta. Kokona.isbruttomyynti nousi 53 701 
markkaan merkiten lisaysta edelliseen vuoteen 
verrattuna 17. 5 %. 

V. RAUTATIERAKENNUKSET 

Vuonna 1970 olivat tyot kaynnissa Tampereen 
-Parkanon ja J"amsankosken--.Jyvaskylan rau
tatierakennuksilla seka Helsingin alueen radan
muutostoilla. 

Tamper e en-Park an o n - S e in a joe n 
rautatierakennus 

Tampereen-Pa.rkanon-Seinajoen rautatiera
kennuksen 154 km pituisella radalla, jonka ra
kentamisesta on annettu laki 13. paivana tammi
kuuta 1961, aloitettiin rakennustyot valilla Yli
valli-Seinajoki 3. 1. 1962 ja 17. 10. 1962 valilla 
Parkano-Seinii.joki. Valtioneuvosto vahvisti ra
tasuunnan 29. 6. 1961 ja kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion tyovoima-asiain osasto antoi 
toiden aloittamisluvan 5. paivana joulukuuta 
1961. 

Tyo voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: 

1. vaihe, rataosa Parkano-Seiniijoki raken
nettiin ajalla 3. 1. 1962-31. 12. 1967 ja 16. 1. 
1968 siirtyivat lopputyot Seinajoen ratapiirin 
toimesta suoritettavaksi. 

2. vaihe alkoi vuoden 1968 alussa, kun valtio
neuvosto myonsi 17 milj. mk vientimaksuva.roja 

ratatyon kiirehtimiseksi (lokakuussa 1967). Tam
mikuussa 1968 organisaatio siirrettiin Tampere
Pa.rkano valille. 

Kertomusvuoden aikana on ratatoita tehty 
koko rataosa!Ja Lielahti-Pa.rkano. Pa.rkanon
Madesjarven (laaninraja) valilla on suoritettu 
kiskonvaihtoa ja tiiydennyssepelointia seka rai
teen tukemis- ja oikomistoita. Paaraide saatiin 
kiskotuksen osalta valmiiksi 10. 11. 1970 men
nessa ja vuoden 1971 vaiheessa aloitettiin yleinen 
tavaraliikenne talla rataosalla. Rakennustoista 
on nyt suoritettu 87 %-

Rautatierakennukseen kaytetyt maararahat ja 
esiintyvat seuraavasti: 

Varoien kaytto: 

Siirtynyt vuodelta 1969 ...... . 
Myonnetty vuodelle 1970 ..... . 
Kaikkien ratojen yhteisesta pak-

kol. maararahasta 18 Pl.II: 27 
6/67 .......... ....... ..... . 

Kaytetty vuonna 1970 ....... . 
Siirtynyt seuraavalle vuodelle .. 

1 169 571,77 
19 143 000,00 

16 689,49 

20 329 261,26 

20 328 445,99 
815,27 

20 329 261,26 
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Tyolail j Paljous I Kustnnnukset I Paljous v. 1970 vv.1962-1070 
I 

Rata-alueen raivausta .................. .. .. . 5 303,59 
Massanvaibto ..................... ... ...... . 6 824 k-m3 20 502,91 361 847 k-m3 

Pengeralustan vabvistaminen ................ . 26 703 110 606,78 
Lasku- , sivu- ja niskaojien kaivua ........... . 19 772 88 435,36 580 497 
Ojien louhintaa .... .......... . . ........ . ... . 1 794 69 375,22 34 827 
Maata rataleikk. penk. ja sivuun ............ . 32 244 270 700,15 1870 305 
Kallion louhintaa ................. .. ....... . 32 984 805 725,25 826 929 
Lisii.maata penkereeseen ... ....... ...... .... . 20 093 195 868,76 1966 872 
Eristyssoraa .......... . .................... . 187 421 1 207 579,86 11593 713 
Soraa ja sepeliii viilikerrokseen ....... . ...... . 91151 585 062,44 264 953 
Luis1.-:ien verbous ....... . ............ . .. .. .. . 50 292 m2 96 439,01 354 850 
Tuki- ja keilamuuria ......... . ............. . 
Salaojaa ............... . .................. . 

10 541 ~ 

489 m 77 491,86 8 978 m 
Tasoleikkausta ja tiiytetta . .. .............. . . 30 281 k-m 3 92 425,59 416 715 k-ms 

Piiallysrakenne 

Raidesoraa ennen kiskotusta ................ . 4 310 k-m3 

Sepeliiintiii .. .... ..... ............... ...... . 178 006 i-m3 670 718,42 278 533 i-ms 

Varojen kaytto v . 1970 

Kaytetty varsinaisia varoja .... 20 328 445,99 

20 328 445,99 Kaiklciaan 

Suoritetut tyot 

Ratapenger ojineen ja paallysrakenne 

Leikkaus- ja pengerrystoita on suoritettu Lie
lahden- Vahojarven ja sepel6intia Parkanon
Lielahden valilla. Sepelia on murskattu Oy Tie
sepelin toimesta Isokankaassa. Elementtikisko
tusta tehtiin Lielahden- Vahojarven valill a ja 
kiskonvaihtoa Parkanon pohjoi puolella. 

Rautatierakennuksella on kuluneen vuoden ai
kana valmistettu raidesepelia eri laatuja seuraa
vasti: 

25-55 mm 
12-25 mm 

Kiskotusta suoritettu 

Paaraidetta 

Lielahdesta pl:lle 510 + 40 
Sivuraiteita 

>) 

I) 

Kiskonvaihtoa pl 697 +51 -
778+24 

149 513,780 tonnia 
34 373,800 

183 887,580 tonnia 

K 54 
K 54 
K 43 
K 30 

K 54 

51.514 km 
3.156 
3. 334 
2. 2 20 

8. 0 7 3 

Kiskotusta kaikkiaan 68.297 km 

Vaihteita K 54 
K 43 
K 30 

22 kpl 
9 
2 

Seuraavat sillat valmistuivat 

Keijarven ratasilta pl 

Vihattulan alikulkusilta pl 

Sammatin ylikulkusilta pl 

56+50 4.70 X 
3.00 

28+90 4. 82 X 
5. 4 0 

174 +80 J.v. 9.oo x 
ll.4o x 9.oo 

M utalan-Sorvajarven 
tien alikulkusilta pl 194+ 10 4. 70 X 

3.00 
220+20 V.a. 13.50 Majajarven ylikulkusilta pl 

Rajakankaan alikulku
silta 

Sisaton alikulkusilta 
pl 324+24 V.a. 1l.oo 
pi 404+80 J.v. 14.70 X 

21.00 X 14. 60 
Makkylan ylikulkusillan pi 49+ 14 perustustyot 

aloitettiin 

Alikulkutunneleita rakennettiin terasaaltole
vyputkista 5 kpl paaluille 129 + 08, 165+50, 
180 +50, 328 + 50 ja 385 + 20. 

Tiet, alueet ja tasoristei lyt 

Kertomusvuonna ja aikaisemmin aloitetuilla 
tiensiirroilla ja muutoksilla tehtiin toita seuraa
villa teilla: 

Tampere-Vaasa valtatie n:o 3 
Lielahden paikallistie 
Teivaalan tie 
Makkylan yksityistien risteily 
Makkylan alikulkutunnelin tie 
Kuruntien kiertotie 
Tulotie Ylojii.rvi 
Ylojii.rven yksityisteiden jarjestelyt 
Heinikon yksityistie jarjestelyt 



Ri:ihki:in yksityistie 
Yksityistie pl 129 + 08 
Tilustie pl 138+13 
Tulotie Lakiala 
Sorvajarvi Mutalan tie 
Sammatin tie 
Majamaankulman yksityistie 
Koivisto-Hirvilahti-Kyri:inlahti tie 

opanperan yksityistie 
Karhejarven tulotie 
Vaina-Vaho-Si atti:i yk ityistie 
Vaho-Leponiemi yksityistie 
Rajakangas yksityistie 
Karhen tulotie 
Luhalahti-Kuru maantien siirto 
Vahojarvi tulotie 
Parkano-Kuru tien muuto 
Sivula-Hietaniemi tie 
Uusi-Parkano tu lotie 
Liikennepaikkatie Kuivasjarvi 

Lisaksi on tehty tasoristeilyja teineen, rum
puineen ja kansineen. 

Tiemassoja on kuljetettu kaikkiaan 103 009 k-m3
• 

Lielahden ja Parkanon liikennepaikoille on 
ajettu tasoitustaytetta. 

Kalliojyrkanneaitoja on rakennettu 5 803 m. 
Yli:ijarven liikennepaikalle rakennettiin kuor

mauslaituri. 

Rakennukset 

Yli:ijarvella, Lakialassa, Karhejarvella, Vaho
jarvella ja Kuiva.sjarven asetinlaiterakennuksissa 
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suoritettiin maalaus- ja sisustusti:iita. Parkanon 
laitesuojassa saatiin rakennustoknilliset- ja LVI
tyi:it valmiiksi kertomusvuonna. Laitesuojassa 
tehtiin myi:is vie ti- ja turvalait asennusti:iita, 
joista osa jaa viela seuraavalle vuodelle. Raken
nettiin valiaikainen asemarakennu Parkanoon . 

Pakkolunastus 

Rata-alueen mittaus- ja pyykitystyi:it saatiin 
paati:ikseen Tampereen kaupungin alueella. Pyy
kitysti:iita tehtiin Parkanon-Kuivasjarven va
lilla pl. 717 + o0-958 + 20. 

Turvalaitteet 

Turvalaiteti:iita on tehty koko rataosalla. 

V iestilaitteet 

Vie tilaitteita on hankittu seuraavasti: Moni
kanavaisten linkkien antennit ja antennikaapelit 
ja paineistuslaitteet, 1-kanavaiset linkit, an
tenuit, kaapelit, monikana.vaiset linkit, valvonta
kanavat, varaosat, koodilaitteet ja kanavat, 
asemien puhelinlaitteita, Parkanon keskus ja 
linjaradio tukiasemat. Edella mainittuihin han
kintoihin on suoritettu asennusti:iita. 

Pysyvat viestiyhteydet saatiin vuoden lopu
puun mennessa koko ratao alle. 

Viran ja toimenhaltijain keskirniiarainen lukumdarii vuodessa (myos tyosopimussuhteessa olevat) 

Rkp 
Di 

Ins 

4 

Kpii Kh 

1 1 

Rkm Knt Vth I Vtm 

19 2 1 

Tap! I Ins 
Rkm I Lnsk. opp httrj el~men 

es11n . 

Kri 

2 11 I 1 I 1 

Tyontekijain keskimdiirainen lukumiiiira vuodessa Terveydenhuolto 

Ammatti- ekatyo- VuokTakon. I Umk. miehet miehet ja autom. tyont. 

140 111 40 I 62 

Hallintokustannukset (n:o 90110, 90120 ja 
90130) olivat 510 314,32 mk eli 2. 51 % kokonais
menoi ta. 

Kustannukset (n:o 90220) olivat 8 47,96 mk 
eli 0. 04 % kokonaiskustannuksista. 

Tyontekijiiin muut huolto- ym. kustannukset 

Kustannukset (n:o 90210, 90250, 90270, 90280 
ja 90290) olivat 474 963,39 mk eli 2. 34 % koko
naiskustannuksista. 

Tapaturmatoimistoll e ilmoitettuja ttlpatw·mia 
sa.ttui tyi:intekijain keskuudessa 54. 
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Tyotw·vallisuustoimintakustannukset ja tapa
tmmakorvaukset (n:o 90240 ja 90320) olivat 
kaikkiaan 42 656,06 mk eli 0. 21 % kokonais
kustann uksista. 

J a m s a n l< o s k e n - J y v as k y I an r a u-

Ratarummut 

Kertomusvuonna valmistui rwnpuja seuraa
vasti: 

Betoniputkirumpuja 0 120 em 1 kpl yht. pi
tuus 59 m. 

t a t i e r a k e n n u s Rataaillat 

J amsankosken-J yvaskylan rautatierakennuk
sen 53 kilometrin pituisella radalla, jonka raken
tamisesta on annettu Jaki 13 paivana tammikuuta 
1961, aloitettiin rakennustyot Jyvaskylan puo
leisesta piiasta 10. 1. 1964. Liikenteelle on avattu 
12 paivana tammikuuta 1970 14 kilometrin pi 
tuinen rataosa J yvaskyla- aynatsalo. 

Kertomusvuoden aikana on rakennustoita jat
kettu paaasiassa rataosalla Saynatsalo-Jamsan
koski. Vuoden vaihteessa o li koko radan valmius
aste n. 51 %. 

Va.rojen ki:iytto 

Siirtynyt vuodelta 1969 ....... . 
Myonnetty vuodelle 1970 ...... . 
Ki:iytetty varsinaisia varoja . . . . . 

385 427,71 
2 500 000,00 
2 429 441,66 

Tyollisyysvaroja .......... . .. . . 
Kirj. n:o Rt 110/216, 15. I. 1971 

siirretty toineen vuodelle 1971 .. 
Siirtynyt semaavalle vuodelle 

(1971) ..................... . 

300 000,00 

155 986,05 

Suoritetut tyot 

Tyolail Ins. 
Radan alusralcenne 

Rataraluecn raivaus ........................ . 
Lasku-, sivu- ja niskaojien kaivu ... . ........ . 
Maata rataleikkauksista penkereeseen ja sivuun . . 
Lisiimaata penkerceseen .................... . 
Soma eristyskerrokseen ............... . ..... . 

oraa tai sepeliii vii.likerroksecn ........... . . . 
Ojien louhinta ............................. . 
Rataleikkauksien louhintaa ................. . 
Soraverhousta ............................. . 

Radan piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ................ . 
Raidesoraa junilla ................ . ........ . 
Sepeliiinti ........ . ........................ . 

Tunnelil 
Paasivuori.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k-m3 

Keljonkangas I . . ........... . .......... . ... . 
Keljonkangas Il .................. . ....... . . 
Matomaki . ............................... . . 
Lahdenvuori ..................... . ......... . 

Kertomusvuonna rakennettiin Saajoen rata
silta: 
Sijainti radan paalulla 157 + 16 m, Korpilahden 
kunnassa. 
Sillan kannen pituus 52. 55 m. 
Sillan kannen leveys 5 . 6 o m. 

Raidetyot 

Kiskotusta suoritettiin sew·aavasti: 
K 43 kiskotusta Saynatsalon tehdasradan lop

puosa paalulle 38+00 m seka Saynatsalon rata
pihan 3 raidetta, yhteensa l. 4 2 o km. 

K 30 kiskotusta Saynatsalon ratapihan kuor
mausraide 0.180 km. 

Raiteen tukeminen ja oikominen 

Raiteen tukemista ja oikomista sepelilla suori
tettiin paaradalla valilla Keljonlahden satama
raiteen erkanemisvaihde-Saynatsalon tehdasra-

I v. 1970 

Paljous 

500 
2 944 

83 674 
28 584 

4 657 
260 

19 076 
9 750 

13 000 

9 830 
220 

I Kustannus 

415 
16 760 

324 833 
100 862 

31 449 
1 891 

368 871 
30125 

93 640 

124 36G 

192 353 
14 031 

Paljous 
vv.l964-1970 

1 415 670 
84 446 

1 386 101 
224 583 
122 614 

2 158 
1 478 

254 419 
104 266 

412 
2 059 

46 241 

2 457 m1 = 101 284 k-m3 

1 064 m1 = 45 240 
193 m1 = 8 769 ~ 
239 m 1 = 10 099 ~ 
5,5 m1 = 220 



dan erkanemiskohta eli 6. 7 km:n matkalla, sekii. 
Si.i.ynii.tsalon tehdasradan koko pituudella eli 
3. s km:n matkalla. 

Tyo jatkuu vuonna 1971. 

Liikennepaikka- ja kuormausalueet 

Sii.ynatsalon liikennepaikalla suoritettiin kuor
mausalueiden tayttotasoitus- ja paallystystyot. 

Samoin suoritettiin liikennepaikkateiden tasoi
tus-, luiskien verhoilu- ja paallystystyot. 

EnsoJ}utzeit Osakeyhtiii Parviaisen tehtaiden mi
teistot 

Kertomusvuonna rakennettiin Enso-Gutzeit 
Osakeyhtio Parviaisen tehtaiden alueelle seuraa
vat raiteet: 

l. Kuitulevyvaraston raide, sopimus Rh 709/ 
38/69 
- erkanee Saynii.tsalon ratapihalta pl:lta 35 + 

40 m 
- raiteen pituus 0. 1 7 o km 
- kiskotus K 30, tukikerros sepeliii. 

Henki l okunta ja tyontekijat 
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2. T ehdasalueen raiteisto, sopimus Rt 3288/ 
v. 69/126 

- jatkuu Sii.ynii.tsalon tehdasradan pl:lta 38+ 
00 

- raiteiston pituus yht. 1. 7 4 o km 

- kiskotus K 30, tukikerros soraa 

- vaihteet K 30 yksinkertaisia, A-malli 6° 
3 kpl, Ca-malli 1 : 7 2 kpl 

3. Tehtaan veturin huoltoraide, sopimus Rt 
1830/4751 I. 10. 70 

- raiteen pituus 60 m 

- kiskotus K 30, tukikerros soraa 

Edellii. mainittujen raiteistojen leikkaus- ja 
pengerrystyot, penkereiden vahvistustyot sekii. 
kiskotus-, raiteen tukemis- ja oikomistyot suori
ritettiin Jii.msii.nkosken- Jyvaskylii.n rautatie
rakennuksen toimesta. Parviaisen tehtaat rakensi 
vesi-, viemari-, hoyry- ym. putkistojen vaatimat 
raiteen alitukset. 

Enso-Gutzeit Osakeyhtio Parviaisen tehtaat 
suoritti kaikki edella mainittujen raiteistojen 
rakentamish.-ustannukset. 

Viran fa toimenhaltijain keskimiiiirainen lukumaari:i vuodessa (myiis tyiisopimuss-uhteessa olevat) 

ltkp Typ Kp!l I Rkm 
Knt I Vth 

I 
Rti 
Osi 

1 3 1 I 5 1 I 1 I 

Tyiintekijain keskimaari:iinen lukumaard vuodessa 

Kanta- Muut I Tyllv. l Vuokra- Vuokra.- Urak.m 
tyOnt. toim, aut. konem. 

45 32 I 7 8 3 4 

H aUintokustannukaet 

90110, 90120, 90130 117 098,53 

Terveyden ja sairaanhoito 

90220, 90311, 90312 50 657,75 

Tyiintekijain huolto- ym. kustannukset 

90210, 90250, 90290 124 841,86 

Kh Krj Tap! I Vtom l lJL~ . opp 

I 

I 2 4 4 I 1 

Tyiiturvallisuustoimintakustannukset ja 
tapaturmakorvaukset 

90240, 90321, 90322 

I Rkm harj. 

I 

7 445,09 

Tapaturmavirastolle ilmoitettuja tapaturmia 
sattui tyontekijoille 13, naistii. 2 kuolemaan paii.t
tynytta. Pientapaturmia sattui 4. 

Helsingin alueen radanmuutostyot 

Helsingin alueen radanmuutostoiden organi
saatio perustettiin 1. 9. 1967 ja sen tehtii.vii.ksi 
mii.ii.rattiin Pa ila-projektin toteuttaminen. Myo
hemmin on eri maii.rayksillii. a.nnettu radanmuu
tostOiden tehtii.vaksi myos muita projekteja, 
joista oli vuonna 1970 kaynnissa Skoldvikin teol 
lisuusrata, 3. raide Oulunkylii.- Tikkurila sekii. 
Martinlaakson radan suunnittelu ja tutkimukset. 
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Viran- ja toimenhctltijoiden keskimi:iarainen lukumiiarii vuodessa 

Rkp Typ Osi Kpii. ltkm Knt 

1 2 4 1 19 1 

Vth Vtom 

1 2 I 6 I 

TyOm. 
pol. 

1 

Tap! 

10 

Kh 

1 

Tyontekijain keskimiiiirainen lukumi:U:ira vuodessa Tyomaiirarahojen kaytto: (1 000 mk) 

Kantn- Muut 'l'yOlli- 1 Vuokra- Vuokrn- Urakka-
tyont. (vap.) syyst. autoil. konem. tyont. 

I 

24 71 I 194 I 19 9 251 

*) Astl.rak. rahaa 22 

PctBila-projekti, rata: 

Helsinki-Pa,9ila: Suoritettiin raidemuutos
toita ratapihajaoston laatimien tyi:ivaihesuunni
telmien mukaan. Toukokuussa suoritettiin raide
jarjestely, jonka jalkeen liikenteen kaytossa on 
4 raidetta Pasilaan saakka, joten ranta- ja paa
radan junat kulkevat erillisina toisiaan hairitse
matta omia raiteitaan. Vuonna 1971 rakennetta
vaa viidetta raidetta purettiin Pasilan veturital
lista 7 >>pilttuuta», rakennettiin betoninen tuki
muuri ja siirrettiin pengerlevityksen tiella ollut 
valomasto. Helsingin aseman henkilolaiturit val
mistuivat myos paallysteen osalta syyskuussa. 
Laitureiden pinta on kasitelty vaalealla kulutusta 
kestavalla Salviacim-massalla ja asemarakennuk
sen ~siipien>> valissa olevien laitureiden pituus on 
nyt 440 m. Em. laitm·eiden raiteet varustettiin 
liukuvilla paatepuskimilla. Pasilan konepajalla 
perusparannettiin ja siirrettiin oikeille paikoilleen 
kolme ratapiharaidetta valmistuvaa sahkojunien 
korjaushallia varten. Vuoden aikana suoritettu
jen hitsausten jalkeen alkaa jatkuvakiskoinen 
raide Riihimaen suuntaan Pasilasta kilometrilta 
3. 2. Pasilan alaratapihalle rakennettiin trailerei
den ja konttien kuormauslaitm·i. 

Tiiviisti raiteistojen tyovaiheisiin liittyvina 
aloitettiin helmikuussa Helsinginkadun ja Alppi
lan alikulkusiltojen rakentaminen. Tyi:i suorite
taan molempien siltojen osalta kolmessa vaiheessa 
ja ti:iiden valmiusaste vuoden lopussa oli noin 
80 %- Nordenskioldinkadun silta seitsemiia linja
raidetta varten valmistu i kesakuussa. Pasilan 
a'leman jalankulkutunnelia jatkettiin soka sa
malla vahvistettiin tunneliin Jiittyvaa vaesto-

l\11Htrara ha laji I Tyo- Kli.y-

I 
Ero Siirretty 

ohjelma tetty v. 1971 
v. 1970 v. 1970 

Perusparannus .. 15 102 1 13 592 1 510 1500 
Turvalaitteet ... 900 900 
Talonrakennukset 5 800 *) 4 326 1474 1 490 

Yhteensa J 213o2 I 18 818/ 2 984 2 990 

suojaa. Helsingin kaupungin toimesta ja kustan
nuksella rakennettavaa Oulunkylan alikulku
siltaa varten rakennettiin ja kunnossapidettiin 
vaisti:iraiteet. Sillan I-osa linjaraiteita varten val
mistui joulukuussa. Linnunlaulun jalankulkusil
lan rakentaminen aloitettiin kesalla. Lantison 
siltaosan sortumisen vuoksi tyi:i keskeytyi ja val
miusasteeksi jiii 40 %-

Pasilan suoalue: Uudella seisonta- ja huolto
ratapihalla kiskotettiin paikallisjunien seisonta
raiteita noin 1 200 r-m seka tarvittavat raiteet 
Junahalli 1 a:ta varten. Sepeliii murskattiin rata
pihan pohjoisten tuloraiteiden leikkauksista noin 
107 000 m 3 • Tasta miiiiriista luovutettiin Helsin
gin ratapiirille perusparannusti:iihin n. 37 000 m 3 • 

Tulevan maaliikennekeskuksen raiteen maa- ja 
kallioleikkaustyot suoritettiin sepelin murskaus
urakan yhteydessii. Rakennettiin ratapiha-alueen 
liintinen kuivatusoja, josta putkitettiin 0 120 
cm:n putkella 155 m. 

PctBila-projekti, talonrakennukset: 

Pasilan suoalueen uudelle ratapihalle valmistui 
lokakuussa Junahallin rakennusvaihe 1 a, jonka 
kuutiotilavuus on 22 400 ja kustannukset olivat 
3 415 000 mk. Viilittomiisti tiimiin jalkeen aloi
tettiin junahallien vaiheen l b l rakennustyi:it, 
joiden valmiusaste vuoden lopussa oli n. 20 %
Toukokuussa suoritettiin Malmin asemaraken· 
nuksen ulkomao.laus. 

Radanmuutostoiden valvonnassa oli lisaksi 
sahkojunien korjaushallin rakentaminen Pasilan 
konepajalle. Taman projektin rahat ja tyovoima 
ovat koneosaston tyi:iohjelmassa. 



Pasila-projekti, turvalaitteet: 

Raiteiden rakentamis - ja perusparannustoihin 
liittyvina suoritetti in alueella Helsinki-Pasila
Oulunkyla-Malmi turvalaitteiden uusimis- ja 
muutostoita. Tyot suoritettiin Helsingin rata
p iirin opastinmestarin valvonnassa ja johdolla 
Hyvinkaan konepajan, opastinmestarin ja sahko
tyokuntien toirnesta. Suurimpana. kohteina olivat 
asetinla.itteiden muutokset. Tyomaararahaa kay
tettiin 900 000 mk. Suoritetuista to ista mainitta
koon seuraavat: 

- paaopastimia .......... . 
- linjasuojastusopastimia . . 
- raideopastimia ......... . 
- eristettya raideosuutta . . 

5 kpl 
13 kpl 
15 kpl 
17 r-km 

- kaapelointia ... ... ..... . 7 km 

Lisaksi asennettiin vaihteiden kaanto- ja lam
mityslaitteita. 

3 . raide Pasila-Tikkurila: 

Suoritettiin pengeralustan vahvistustoita paa
luttaen valilla Oulunkyla-Vantaa seka stabiloi
den ja rakentamalla hirsiarinaa valilla Tapanila
Tikkurila. Kerroksia a jettiin n . 40 000 m 3 • Van
taan ja Keravajoen ratasiltojen terasosat tilat-

Suoritemiiariit 

Tyilvaibe 

Raivaus .... .. .. ...................... . . . 
Hyotypuun poisto .. .. . ................. . 
Pengerpaalutus ....... . ................. . 
Stabilointi ........... ........... ....... . 
Hirsiarinat .... .. ............ . ...... .... . 
l\1assanvaihto ..... . ................... .. . 
Ojien kaivu . ....... ..... ... ..... ....... . 
Salaojat ........... ... ..... ............ . 
Maaleikkaus ................... ...... . .. . 
Verhous ........................... . ... . 
Kallioleikkaus .... ................. ..... . 
Lisiimaa . ............ ... .............. . . 
Kerrokset ...... . ... ... ... . . .. ... . . ... .. . 
Tukisora ...... ....... ....... ... .. .. .. .. . 
Sepelin valrnistus *) ......... .... ..... ... . 
Sepelointi autoilla . .. ..... .... . . ......... . 
Sepelointi junilla . ....... ............ . .. . 
Ratarummut ........ .. .. .. ...... .... ... . 
Kiskotus elem. K -54 .. ... .. . ... ......... . 
Kiskotus muulla tav. K-54 .......... .... . 
Kiskotus muulla tav. K-43 .. .... .... .... . 
Kiskotus muulla tav. K-30 .... .... .. .... . 
Vaihteet K-54 ..................... ... .. . 

• K-43 .... .. . ......... . . . .. . .... . 
Jatkuvaksihitsaus . ........... ........... . 

Yks. 

m2 
pros 
J..."P lfm 
m2 
m2 
ma 
rna 
m 
ms 
m2 
ms 
ma 
ma 
ma 
rna 
rna 
ma 
kplfm 
r-m 
r-m 
r-m 
r-m 
l..lJl 
kpl 
kp 
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tiin kesalla Parkano Oy:lta. l\1almin liikennepai
kan kohta kiskotettiin tyokiskoilla ja betonipol
kyilla. Malrnin ylikulkusilta valmistui Erector 
Oy:n toirnesta toukokuussa. Suoritettiin kiskon
vaihto ja jatkuvaksihitsaus valilla Pasila- Ou
lunkyla. Rakennettiin Kapylaan uudet henkilo
laiturit. Projektin ulkopuo lisena tyona tehtiin 3:n 
raitcen vaatimat kallio leikkaukset Hanalassa ja 
Rekolassa ennen sahkoistysta tammi-hclmi 
kuussa. 

Skoldvik, teollisuusrata: 

Toukok-uussa aloitettiin Skoldvikin teollisuus
radan alustavat tyot, joiden lisaksi kesalla raken
nettiin ratarumpuja ja arinoita. Elokuussa saa
tiin kayttoon 100-paikkainen majoitusalue ruo
kala- ym. tiloineen. Tyovoimaministerion siirret
tya maansiirtourakka n:o 2:n alkarnisen syksyyn 
saatiin tyot koko alueella kayntiin vasta kolman
nella rakennuskaudella. Sateisen ja leudon syk
syn vuoksi jaivat molemmat maansiirtourakat 
jalkeen aikataulustaan, jonka vuoksi projektin 
tyomaariirahaa siirtyi vuodelle 1971 1. 5 milj . mk. 
Radan valrniusaste oli vuoden lopussa 12 %· Por
voontien kolmiaukkoinen a likulkusilta valmistui 
paaosiltaan joulukuussa ja maksoi 147 000 mk. 

J Psl-proj. 

7 942 

473 
2 606 

16 851 
122 242 

8 037 
39 454 
34 621 

6 529 
70125 
10 772 
19 567 

1!8 
1 450 

11360 
1295 
1173 

14 
10 

112 

3.r. 0 Jk-1'kl 

1 500 

1160!18 008 
1100 
1480 

7 559 
772 

26 233 
9 332 
5 650 

13 417 
39 746 

1224 
2 054 

2t19 
1 275 

**) 2 960 

1 
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Skilldvik 

50 733 
4 280 

3 600 
6 005 
8 994 

37 892 

18155 
2 019 

312 

14!321 

Yhteeusll. 

60175 
4 280 

1 160!18 008 
1100 
5 080 
6 47 

19159 
772 

80 976 
131574 
31842 
54 890 
74 679 
6 529 

70125 
11996 
21621 
17!348 

2 725 
14 320 
1295 
1173 

15 
10 

158 

*) Taman lisaksi on valmistettu ja luovutettu 1. ratapiirille 36 941 m 3 • 

u) Kiskonvaihto 25/150 m. 
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11'[ artinlaakson rata: 

Rakennustoimi ton johdolla suoritettiin ratalin
jan suunnitte lua ja maaperatutkimuksia, joihin 
kului tyomaadirahaa 63 000 mk. 

Rautatie- ja ratarakennuksilla kiiytetyt rn)iiiriirahat .· 

Vuosi Tamperoen- J!lmsllnkosken- Helsingln 
Parkanon- Jyvllskylan- aJueen radan-
Seinajoen rautatie- muutostyot 
ra utatio- rakennns 
ra kennus 

1961 . . 654123,55 
1962 .. 1 742 607,98 
1963 .. 6 658 299,55 153 130,02 
1964 . . 9 305 827,62 3 002 764,15 
1965 .. 10 876 807,42 4 938 767,86 
1966 .. 10 188 332,80 5 451 075,12 
1967 .. 18 354 266,42 5 777 127,62 905156,20 
1968 .. 16 794 761,26 6 508 206,50 10 332 964,87 
1969 .. 21 451121,42 7 315 256,18 16 046 365,75 
1970 . . 20 328 445,99 2 429 441,66 18 618 000,00 

n6 364 593,o1 ! 35 575 769,11 1 46 102 486,82 

Lisiiksi on kiiytetty v·uonna 1970: 

Jamsankosken-Jyvaskylan rata 
(pakkolunastus) ......... . .. . 

Tampereen-Parkanon rata (pak-
kolunastus) ...... . ...... . .. . 

Parikkalan- Onkamon rata (pak-
kolunastus) .. . ... , .. .. . .... . 

Yhteensii on kiiytetty vuonna 1970: 

Rautatie- ja ratarakennukset . . 
Rautatietutkimukset . . . . .... . . 

27 780,-

18 271,17 

307 598,83 

353 650,-

41 575 887,65 
229 761,74 

VI. KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET 

K one p a j at: 

K ertomusvuonna oli valtioru·autateilla 7 paa
konepajaa, nimittain Pasilan, Hyvinkaan, Tu
run, Oulun, Kuopion, Pieksamaen ja Vaasan ko
n epajat. Vuoden aikana kaikki konepajat tyos
kenteUvat viisipaivaisin tyoviikoin tyoehtoso
pimuksen mukaisesti. 

Pasilan konepaja 

Konepaja on toiminut uusien vaunujen val
mistajana ja matkustajavaunujen seka sahki:i
junien korjaajana. 

Uusia vaunuja valmistettiin seuraavasti: teras 
runkoisia makuuvaunuja 10 kpl sarja CEmt, 
tera runkoisia henkilovaunuja 13 kpl sarja Eit ja 
3 kpl sarja Eikt. Katettuja tavaravaunuja val
mistettiin 68 kpl sarja Gbk, 497 kpl sarja Gbkk 
ja 1 kpl sarja Gbl. Yleisvaunuja valmistettiin 
16 kpl sarja Kas, 50 kpl sarja Ob ja 406 kpl sarja 
Oc. Hakevaunuja valmistettiin 50 kpl sarja Ohn, 
malminkuljetusvaunuja 11 kpl sarja Orne, oljy
vaunuja 4 kpl sarja So ja jauhevaunuja 30 kpl 
sarja Soi . Lisaksi valmist ettiin sailii:ivaunun alus
toja 12 kpl sarja Sfe ja 2 kpl sarja Sol. Autonkul
jetusvaunuiksi muutettiin 21 kpl EK-vaunuja 
sarja Hac ja 59 kpl Ei-vaunuja sarja Oe. Lisaksi 

suoritettiin kahden kaantopoydan tayskorjauk
set Kouvolassa ja J yvaskylassa seka korjattiin 
erilaisia laitteita kuten polttoaineen jakelulait
teita ja niiden varustimia, lammityslaitteita, 
pumppuja, mittareita ja venttiileita. 

Veturitallien lampolaitteiden muutostyi:it suo
ritettiin Kokkolassa ja Rovaniemella seka pan
tiin alulle Pieksamaen ja Kemin kattilahuoneilla. 
Oljylammityslaitteet asennettiin Vaasan veturi
talliin ja Masalan asema.He seka a loitettiin asen
nus Pieksamaen ja Kernin veturitalleilla. Paine
ilmakompressori ja putkistot asennettiin Pasilan 
junahalliin. 

Turun konepajalla tehtiin uuden hallin putki
tyi:it ja asennettiin pakokaasuputkistot. Helsin
gin ratapihalla asennettiin hi:iyry-, vesi-, lammin
vesi-, oljy- ja paineilmaputkistoja. Entiseen Hel
singin konepajaan, takomoon, asennettiin lampo
laitteet. Helsingin asemarakennuksessa. lisattiin 
kaukolampolaitteita. 

Vuoden aikana konepajalle hankittiin seuraa
vat koneet ja laitteet: puoliautomaattinen sahko
hitsauskone, 2 siltanosturia, 2 karkisorvia, auto
maattisorvi, kopiosorvi, kierrekone, 2 sateispora
konetta, kierteenleikkauskone, pesukone, sinko
puhdistuskone, tasahiomakone, haarukkatrukki, 
kuorma-auto, henkili:iauto ja siirtona Tampereen 
ratapiirista saatiin metallisorvi. 



Hyvinkaan konepaja 

Konepaja. on toiminut paaasiassa. moottorive
turien korjaamona sa.rjojen Hr 11-13, Sr 12, 
Sv 12 ja Vr 12 osalta.. Konepajan huoltoon kuului 
moottorivetw·eita. vuoden lopussa 220. Konepaja 
huolehti myos sille kuuluvien veturisarjojen 
vaihto- ja va.raosien korjauksesta ja valmistuk
sesta.. Konepajalla korjattiin myos Kuopion ko
nepajan huollossa olevien moottoriveturisa.rjojen 
huomattavimmat vaihto-osat seka Pasilan kone
pajan huollossa olevien sahkojunien veto- ja liite
vaunujen telit. Sahkojunia kavi huollossa 12. 

Moottoriveturien korjauksen lisaksi suoritettiin = seuraavat tyot: Vaihteita ja niiden osia val
mistettiin sew·aavasti: · 5 kpl K54 kaksipuolisia 
risteysvaihteita ilman polkkyja, 2 kpl K54 kak
soisvaihteita ilman polkkyja, 3 kpl K54 raideris
teyksia polkytettyina ja 115 kpl K30 raidepuski
mia. Vaihteita polkytettiin: 2 kpl K43 yksinker
taisia vaihteita, 2 kpl K43 kaksoisva.ihteita, 37 
kpl K54 yksinkertaisia. vaihteita. ja 1 kpl K45 
ulkoka.a.rrevaihteita. 

Kuljetussailioita valmistettiin: 31 lq>l 70 m 3:n 
irtosementin kuljetussailioita seka 40 kpl 5. s m 3 :n 
Ss27 suursii.ilioita. Muita vaunutOita tehtiin seu
raavasti: Svs-vaunun paii.llysra.kenteita 10 kpl, 
Hae-autonkuljetusvaunuja muutostyona 20 kpl, 
Ome-vaunun laitoja. 188 kpl, paatyja 188 kpl ja. 
hiekkapuhallus ja maalaus 10 vaunuun. 

Vaunun osia valmistettiin seuraavasti: jousia 
4 500 kpl, vetokoukkuja 4 700 kpl, luistinventtii
lejii. 870 kpl, mii.ntapuskimen paitii., takeina. 
1 500 kpl, jousipukkeja 5 000 kpl, vetimen sil
mukka.pii.ita 2 100 kpl, jousen ripustinlenkkeja 
27 000 kpl, pyoravivun ripustimia 4 000 kpl, 
taaravetimiii. 660 kpl, laakeripesii.n ohjaimen si
teitii. 4 900 kpl, sii.ilion lappii.venttiileja 22 kpl, 
laakerikourun vaippoja. 500 kpl sekii. korjattiin 
vaunun jousia 1 400 kpl ja ruuvikytkimia 1 000 
kpL 

Konepajan rautavalimolla on sulatettu 2 870 
tonnia ja saa.tu valuta.varaa 2 230 tonnia., josta. 
61.2 % ja.rrutonkkia ja. -anturoita., 30.6 % vau
nun ja. veturin osia. seka 8. s % SG-valua. 

V alimon tuotteista. ma.inittakoon: erillisia laa.
keripesia 9 310 kpl, laakeripesan kansia. 7 224 kpl, 
kaatoa.rinoita 20 kpl, arina.rautoja 1 031 kpl, telin 
keskioita 52 kpl, kannatusrullia 5 554 kpl, jarru
kenkia 13 692 kpl, ja.rrutonkkia 18 255 kpl, 
ja.rruanturoita. 78 296 kpl, vaihteen valitonkkia 
12 kpl, moottorin sylinterin kansia 102 kpl, ja 
moottorin sylinterin holkkeja, erillisia 802 kpL 
SG-valuna tehtiin puskimen mantia 349 kpl, 
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puskimen tuppiloita 48 kpl, pyravivun ripustimia 
4 075 kpl, satulalaattoja 1 927 kpl, painelaattoja. 
2 332 kpl ja vetokorvakkeita. 3 723 kpl. 

Konepajan metallivalimolla sulatettiin 4 7. 4 

tonnia ja saatiin valutava.raa 31. 6 tonnia, josta. 
73 % punametallivalua, 24 % laakerivalua ja 3 °{, 
Al-valua. 

Valimon tuotteista mainittakoon laakereita. 
1 000 kpl, tuhkakuppeja 350 kpl, luistiventtii
leja 2H 2 020 kpl, valmistajakilpia 3 300 kpl, varo
venttiilin osia 300 kpl, hammaspyoria 3 kpl, eri
laisia venttiilin osia 1 600 kpl, erila.isia kilpia 
3 000 kpl, tiivisterenkaan kiinnittimia 1 200 kpl, 
kaapelimerkkeja 1 200 kpl, erilaisia aihioita 350 
kpl ja alumiinivalua 500 kpL 

Konepajakoulusta valmistui 42 veturimiesop
pilasta ja 19 ammattioppilasta. 

Tuotanto-ohjelmien muutoksia olivat Ome
vaunujen hiekkapuhalluksen ja maalauksen, 
Ome-vaunujen kaukaloiden valmistuksen ja 
Knorr-toimintaventtiilin (K 1 c) osien lisenssi
valmistuksen aloitta.minen seka automaa.ttisen 
va.lumuottikoneen kii.ynnistaminen. 

Konepa.jan osastojen muutoksista saatiin ker
tomusvuonna paatokseen valimon rationalisointi. 
Rakennus - ja muutostoista valmistui valimon 
muutostyon lisaksi koekayttoraide. Clayton
hoyrynkehittimien hapotus- ja koekayttohuone 
pantiin alulle seka jatkettiin veturiputkistojen 
hapotus- ja pesualta.iden vuonna 1969 alullepan
tua. rakennustyota. 

Konepa.jalle hankittiin vuoden aikana mm seu
raava.t koneet ja laitteet: sahkolammitteinen 
kuumennusuuni, ka.ksi hiomakonetta, keerna
kone, kaksi pakettiautoa, kulutuskoekone, nau
hamagneettieroitin, metalliruisku, kolme kallio
pora- ja kankikonetta, pesukaappi, sarontoden
talaite, kaksi elevaattoria, taryseula, keskionpo
rauslaite ohjauslaitteineen, ja. kalustonsiirtona 
saatiin liikenneosa.stolta kolme kuorma-autoa. 

Turun konepaja 

Konepajan paaasia.llinen toiminta on kii.sitta
nyt kiskoautojen (Dm 6-7) ja niiden liitevaunu
jen seka moottorivaunujen (Dm 8-9) ja niiden 
vii.Jivaunujen korjaukset. Konepaja on myos val
mistanut ja korjannut em. kaluston vaihto- ja 
vara.osat. Lisaksi on suoritettu terasrakenteisten 
henkilovaunujen H-3 korjauksia 8 kpl muutos
tOineen ja 64 kpl Oe-vaunun osavalmistuksia. 
Uusista tOista mainittakoon pienvetokaluston 
moottorien korjaukset (Deutz ja Leyland), kon-
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tainerien liimpoeristyksiii 6 kpl ja Pasilan kone
pajalle tehtavat alihankinnat uusiin tavara- ja 
henkilovaunuihin. Em. alihankintojen johdosta 
on aloitettu si vuJuukkujen ja kattojen lujite
muovityi:it. Muista alihankintatoistii ovat huo
mattavimmat laakeripesien rouhintasorvaukset 
ja erilaisten siiilioiden valmistus. Ulkopuolisille 
suoritettavista ti:iista on suurin ollut vetoakselis
tojen aarporauk et Valmet Oy:lle. 

Konepajan uuden korjaushallin viimeistely
toiden edistyessa on useita konepajaosastoja siir
retty uusiin tiloihin ja vanhat tilat jiirjestelty 
uudelleen. usiin tiloihin ovat siirtyneet mm 
pyi:irii-, teli-, ja levyosastot sekii teknilliset toi
mistot, myi:is vaunukorjauspaikat on jarjestelty 
uudelleen. Siihko- ja verhoomo-o astojen siirrot 
ovat vielii kesken samoin pesu- ja pukuhuoneti
lojen kaytti:ii:inotto sekii lujitemuovityopaikkojen 
jiirjestely. 

Uudisrakennusti:iistii mainittakoon: konepajan 
piha-alueen asfaltointi, kiiyntisiltojen ja perus
tusten teko uutta korjaushallia varten sekii kor
jaushallin viimeistelytyot, joista osa on vielii 
kesken. Lisiiksi valmistui tyonjohtokeskus, por
raskiiytiiviit, ilmastointikojehuone ja erillisviemii
rointi ratapihan alitse. Teknillisen toimiston pa
lanut o a uusittiin ja rakennettiin peltikattoa 
sekii aloitettiin palohalytysjiirjestelmiin asenta
minen. 

Vuoden aikana konepajalle hankittiin seuraa
vat koneet ja laitteet: monipaikkahitsaustasa
suuntaaja hitsauspaikkavastuksineen, pylvaspo
rakone, haarukkatrukki, siihkostaattinen maa
lauslaite, tasapainoituskone, siltanosturi ja kiil
loitushiomakone. Siirtona Tampereen varikolta 
saatiin yleisjyrsinkone, Turun ratapiiristii vanne
puusaha ja Pieksiimiien konepajalta kaasukaari
hitsauskone. 

Oulum konezJaja 

Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjaus
pajana. Varsinaisen kosrjaustyi:in lisiiksi tehtiin 
yhteen yksityisten tavaravaunuista tiiys- ja yh
teen pikakorjaus. S TL:n tavaravaunuihin suo
ritettiin kuusi pikakorjausta ja Ome-vaunun 
kaukaloiden eristys kuudessa vaunussa sekii 
Omk-vaunun rungon vahvistus 22 vaunussa. 

Varsinaisen vaununkorjaustyi:in ohella suori
tettiin seuraavat sijoitusvaroilla tehdyt uudis- ja 
muutostyi:it: Valmistettiin 65 kpl Hl-vaunun alus
kehyksiii, 745 kpl piiiidyn irtolevyja Oc-vaunuun 
ja Ome-vaunun n:o 76502 hydrauJiikan muutos-

tyi:i, sekii 4 000 kpl kuorman tukipuomia C.:bk
vaunuun. Valmi tettiin erilaisia Mok'in osia 
1 660 kpl sekii vaununkattovoidetta 20 800 kg. 

Tavaravaunun varaosia valmistettiin seuraa
vasti: erilaisia puskimenosia 1 243 kpl, malmi
vaunun kaukalon osia 211 kpl, paadyn irtolevyja 
2 000 kpl, ikkunaluukkuja 300 kpl, ovenpieliii 
2 180 kpl, pylvaitii 1 376 kpl, voitelutyynyn piti
miii 1 800 kpl, sotilaslankutuksen tukia 1 840 kpl, 
sotilaslautojen kannattirnia 219 kpl, ilmajarrun 
osia 110 kpl, vetotangon osia 2 035 kpl, vetotan
gon paita 3 287 kpl. Vaunun pyi:iriikertoja sorvat
tiin 1 749 kpl, akselitapit painekiilloitettiin 429 
pyorakerras a ja asennettiin vanhoja pyi:irakor
toja korjattavaan kalustoon 1 884 kpl. 

Kuopion konepaja 

Konepaja on kertomusvuonna korjannut hoy
ryvetureita seka rnoottorivetureita sarjat Vr 11, 
Vv 15 ja Vv 16, samoin veturisarjat Vv 13-14, 
joiden sarjamerkki muuttui Tve:ksi. Hi:iyryvetu
reita kuului huoltoon vuoden lopussa 192 kpl ja 
moottorivetureita 144 kpl Tve:t rnukaan lukien. 

Vetureiden korjaukseen liittyen suoritettiin 10 
veturikattilan tiiystarkastusta ja nelja sisapuo
lista tarkastusta, korjattiin 28 ilmapumppua, 36 
voitelupumppua ja 28 turbogeneraattoria, val
mistettiin 1 860 tuli- ja lieskaputkea seka sorvat
tiin 291 pyi:irakertaa, joista oli rengastettuja 66 
kpl. Lisaksi suoritettiin peruskorjaus kolrnessa 
yksityisen omistamassa vaihtoveturissa. 

Veturikorjausten lisaksi suoritettiin veturien 
ja vaunujen romutusta, valrnistettiin 500 paperi
puun kuljetuspankkoa ja 400 Ome-vaunun laidan
objauslaitetta, sorvattiin yli 100 000 niveltappia, 
valrnistettiin Pieksiirniien konepajalle kahden 
siltanostw-in palkit sekii rataosastolle siltalaake
reita. Ruuvikytkinten korjaus keskitettiin Kuo
pion konepajalle. 

Konepajalle hankittiin kolme lyhytkaarihit
sauslaitetta, polttoleikkauskone, kvartsihiekka
puhalluslaite ja 10 t siihki:inostin. Siirtona Hyvin
kaan konepajalta saatiin optinen pyorakertojen 
kampikulmien mittauskone ja Pasilan konepa
jalta puorninosturilla varustettu kuorma-auto. 

PiekBarniien konepaja 

Konepaja on paiiasiassa toiminut tavaravaunu
jen korjauskonepajana. Korjaustyon ohella on 
133 Hkk-vaunua muutettu Hkb-vaunuik i. Varsi
naisen vaunukorjaustyon Jisiiksi mainittakoon 
sew-aavat tyot: 



Hylattyja vaunuja romutettiin 1 361 kpl, vau
nun laakereita valettiin 9 552 kpl, pyorakertoja 
sorvattiin 6 688 ja rengast ettiin 260 kpl. 

Kertomusvuoden alussa valmistunut IIIB osa 
on otettu kayttOon ja siella toimivat tallii het
kella sekalaisen kaluston ja hydraulisten kaato
vaunujen korjauslinjan lisaksi maalaamo ja Piek
siimaen liikennepiirin korjausraide. 

Uusia koneita ja laitteita on vuoden aikana 
saatu maalauskeha, kaksi vaunuvaakaa, kaksi 
sahkohitsauskonetta, trukki, siltanosturi ja osien 
pesukone. 

V aasan konepaja 

Konepaja on toiminut hoyryveturi en ja rai
teella liikkuvan pienkaluston korjaajana. Vuoden 
aikana korjattiin kolme hoyryveturia ja viisi lu
miauraa. Lisaksi korjattiin: ratakuorma-autoja 
37 kpl ja muutostyona 27 kpl, pienvetureita 4 

Tehtyjen tyotuntien lukumiiiirii (1000) 

4 

Konepajat ................ .. ...... .. ............... 
Sahkotyokunnat ..... .. ... ... ............... .. ..... 
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kp.l, nostokoneita 3 kpl, haarukkatrukkeja 10 kpl, 
hakkilavoja 2 781 kpl , hakkivaunuja 414 kpl, 
jarrukenkia 614 kpl, pyorakertoja 14 kpl, pyoria 
68 kpl ja resiinan pyoria 28 kpl. 

Korjaustyon lisaksi suoritettiin mm seuraavat 
tyot: Vetureihin vaihdettiin tu.liputkia 279 kpl, 
kattiloita tayskatsastettiin 2 kpl ja s-katsastet
tiin 2 kpl seka paineilmasailioita katsastettiin 
8 kpl. 

Konepajalla valmistettiin jarrutonkan ripus 
timia 13 350 kpl, jarrukolmion varakannattimia 
16 840 kpl, pyoravivun ripustimia 2 790 kp l, 
hakkilavoja 3 075 kpl, vaunun astimia 2 240 kpl , 
teleskooppipylvaan kettinkeja 23 300 kpl, ket
junviUityksia 1 760 kpl, lenkkiripustimia 4 513 
kpl, ylimenoastimia 2 040 kpl, laakeripesan voi
teluaukon kansia 3 000 kpl, taitto-ovia Dm 7 
60 kpl, kuormaussiltoja 214 kpl ja auton pyoran 
vastimia 5 784 kpl. 

Konepajalle hankittiin vuoden aikana metal
lintyostosorvi. 

v. 1970 I v. 1969 I v. 1968 

4 693.2 5 042.5 5 500.4 
257.6 258.9 287.1 

Yllteensa 4 950.8 5 301.4 5 787.5 

Tyontekijoiden sekii oppilaiden ja harjoittelijoiden lukumiiiirii 
(vuoden lopussa) 
Konepajat •••• • •••••••• • 0 •••••••••••••••••••••••••• 

Sahkotyokunnat ..... . ................... .. ..... . ... 

Yhteensa I 

Yhteenveto konepajofen suorituksista v. 1970 

Pasila I Hyvinkilill Turk-u I 

1. Kaytetty teriislevya pak-
suus 5 mm tai yli .. . .. ton 479 18.7 

2. Kayttiinyt teriislevya 
paksuus aile 5 mm ... . . 9 5 014.6 141 44.7 

3. Kiiyttiinyt muuta terasta 
( ei valuarutaa eika teras-
valua) ... .. ....... .. .. . ~ 5 020.2 1 458.7 75.8 

4. Kaytta.nyt messinkia ja 
pronssia . ....... .. .... . kg 22 046 10 205 3 244.2 

5. Valanut jarrutonkkia ja 
-anturoita .... .. .... . .. ton 1 364.4 

6. Valanut SG-valurautaa • 185.3 
7. VaJanut muuta vaJu-

2 414 
124 

2 538 

Oulu 

27.1 84 

1.8 23 

66.7 248 

76. 8 1 200 

2 609 2 782 
132 131 

2 741 2 913 

Pieksii
mi!.ki I 

V>tasa I YhteensiL I Sii_hko
tyo
kunna.t 

46.8 16.9 

13.3 79.7 5 990.6 

210.2 324.1 7 403.7 

325 749 37 846.0 

1 364.4 
185.3 

rautaa . . . . . . . . . . . . . . . . • 680.4 680.4 
8. Valanut messinkia ja 

pronssia . . . . . . . . . . . . . . . kg 30 000 I 30 000 
9. KuJuttanut sahkiivirtaa kWh 4 519 625 6 534 420 1169628 327 608 462 090 1 258 505 355 115 14 626 991 

10. Tehtytyotuntejayht.(1000h) 2023.7 1351.3 478.4 117.91 227.7 337.7 156.5 4693.2 257.6 
11. Tuotannon arvo (1000 mk) . 79500.8 30040.713266.4 2899.0 5349.0 8921.2 3816.0 143793.13681.3 
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Vetovoimakaluston korjaus v. 1970 

Konepujat Hoyryveturit :uoottorlveturit SahkOjunat Moottorivaunut 

Ll I L2 1 L3 1 L4 1 L5 1 L6 A I Bl I B2 1 takuu- ~ c I D takuu- ~ pika- A IB lc ID I Huom. tark. (vau- (pika) kor- kor-+Bl rio) jaus jaus 

Pasila ...... - - - - - - - - - - - - 3 14 - - - -
Hyvinkii.ii . .. - - - - 4 - 40 8 25 2 10 158 3 9 - - - -

Turku ...... - - - - - - - - - - - - - - 5 32 9 38 veto-
vaunut 

- 18 2 1 liite-
vaunut 

2 7 2 6 villi-
vaunut 

Kuopio ..... 6 2 - 5 6 - 7 13 5 - 1 35 - - - - - -
Vaasa ...... - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - -

Ybteensal 6 1 3 1 -I 7 1 10 I -I 47 1 21 I 3o I 2 I 11 1 193 I 6 1 23 I 71 571 131 451 

Vaunujen korjaukset v. 1970 

Konepajat H enkilovaunuja Tavaravaunuja Kaikki 

I I I I vlili- I I 
yhteensa 

ttlys- vlili- pikl\· Yhteensli tays- pika- Yhteensli 

korjauksia korjauksia 

Pasila ....................... .. 29 285 496 810 - 7 34 41 851 
Turku .. .. .. . .... .... .. . . ...... 9 5 5 19 - - 3 3 22 
Oulu •.•.•.•••. ..•.•. ••.. • ••• 0. 1 - 13 14 261 123 186 570 584 
Pieksamaki ..... . ... . .... ...... 1 - 8 9 1 912 613 788 3 313 3 322 
Vaasa ......... . ........ . ... . .. - - 1 1 - - 24 24 25 

Yhteensa I 40 I 290 ! 523 I 853 lz 173 1 743 11 o35 1 3 951 4804 

Sahkolaitteet 

V ahvavirtalaitteet 

Valtionrautateilla ei kertomusvuoden aikana 
kehitetty sahkoenergiaa omissa sahkolaitoksissa. 
Ostetun sahkoenergian maara oli 58.6 milj. kWh 
ja keskihinta 8,1 p /kWh. 

Putkirakenteisia 20 m valonheitinmastoja pys
tytettiin 3 kpl Tornioon ja 1 kpl Kemiin, jonne 
myos siirrettiin Riihimaelta ristikkorakenteinen 
32 m masto. Pasilan ratapihalla oleva 32 m ris
tikkopylvas siirrettiin siltatyon vuoksi uuteen 
paikkaan ja kunnostettiin. 

Ratapihavalaistus uusittiin kokonaan tai osit
tain J amsan, Kuusankosken, Lielahden, Man tan 
ja Nokian ratapihoilla. Nokialla uusittiin myos 
laitW'ivalaistus ja Imatran 1-laitw-in seka Pita
janmaen tavara-aseman laitW'in valaistustyot 
suoritettiin Joppuun. 

SahkoistettaviiJla Helsinki- Riihimaki rata
osalla kaapeloitiin sahkonjakelu- ja valaistus
verkkoa osittain Helsingin ratapihalla ja PasiJan 

junahallien alueella seka kokonaan Rekolan
Keravan valisilla liikennepaikoilla. Sahkoradan 
ajojohtojen kannatinpylvaisiin asennettiin Hel
sinki-Kerava valille 186 valaisinmastoa valaisi
mineen ratapiha- ja laitmivalaistukseen. Lisaksi 
asennettiin laitmivalaistukseen 22 valaisinta ja 
25 erillista teraksista valaisinpylvasta, viimeksi 
mainitut Korson ja Keravan asemille. H elsingin 
aseman uusituilla asemalaitureilla jatkettiin kaa
pelointia valaistusta ja vaununvarauspistorasia
jarjestelmaa varten seka asennettiin asemalaitW'i
valaistusta monimetallilamppuja kayttaen. Tam
pereen tavara-aseman uusille avolaitW'eille val
mistui pistorasiajarjestelma tavaravaunujen sisa
puolista kuormausvalaistusta varten. 

Laadittiin suunnitelmia mm. Lieksan ratapiha
ja laitmivalaistuksen uusimisesta seka sahkois
tettavan Kerava- Riihimaki rataosan valaistuk
sesta ja tyot osaksi aloitettiin. 

Muista ulkoalueista mainittakoon Tampereen 
Tammelan kuormausalueen valaistuksen seka Pi
tajiinmaen tavara-aseman ymparistovalaistuk
sen uusiminen. 



Pa.silan junahallien 1 a-rakennusvaiheen ja 
Iii.mpokeskuksen, Jarvenpii.ii.n ja Nokian henkilo
tunnelien, Riihimaen suurasetinlaitteen, Pitajan
mii.en tavara-aseman, Ilomantsin asemaraken
nuksen, Kesii.lahden, Kiteen, Luikonla.hden ja 
Viekin asema- ja asuinrakennusten sekii. PasiJan 
konepaja.n oppilaskoulu- ja autotallirakennuksen 
sii.hkoasennukset valmistuivat. Seinajoen aseman 
sekii. Uusi-Parkanon laitesuojan sii.hkotyot olivat 
kertomusvuonna valroistumassa. Turun konepa
jan moottorivetureiden korjaushallin ja toimis
ton vala.istus- ja sahkoasennukset suoritettiin. 
Korjaushalliin liittyvien muiden tilojen valaistus
suunnitelmaa laadittiin yhdessa Turun konepa
jan ka.nssa. 

Va.lvottiin Pa.sila.n konepaja.n sii.hkojunien kor
jaushallin 1A 1-rakennusvaiheen sii.hkotoita. Pa.
silan junahallin 1 b 1-rakennusvaiheen sekii. hal
lintorakennuksen entisen lii.mpokeskuksen sii.hko
suunnitelmat valmistuivat ja tyot aloitettiin. 
Laadittiin Inkeroisten, Myllykosken ja Parkanon 
uusien asemarakennusten sahkoasennussuunnitel
mat ja Vainikkalan asemarakennuksen seka Kuo
pion konepajan toimisto- ja varastorakennuksen 
sahkosuunnittelu aloitettiin. 

Rakennuskorjausten ja -muutostoiden yhtey
dessii. uusittiin ja parannettiin sahkoasennuksia 
ja valaistusta useissa tyokohteissa. Nii.ista mai
nittakoon Imatran, Lahden, Oulun N okelan, Po
rin ja Turun veturitallit, Lahden ja Riihimii.en 
a.semat, Kouvolan tavara-asema, tulipalossa va
hingoittunut Oulun tavaratoimisto, Oulun lii
kennepiirin toimisto sekii. rautatiehallituksen hal
lintorakennus, jossa sii.hko- ja valaistusasennuk
set uusittiin 65 huoneessa. 

Suunnitelmia laadittiin Riihimaen henkilo
tunnelin valaistuksen parantamisesta, Kemin ja 
Rovaniemen veturitallien, Ylivieskan tavara.-ase
man seka J oensuun kauko-ohjaus- ja viestilaite
tilojen sahkoasennuksista ja tyot osaksi aloi
tettiin. 

Pasilan junahallin ja Seinajoen aseman muun
tamot valmistuivat. Hallintorakennuksen uusi 
muuntamo suunniteltiin ja tilattiin. Lisaksi suun
niteltiin Joensuun muuntamo, aloitettiin Vainik
kalan aseman muuntamosuunnittelu ja tehtiin 
Hovinsaaren ratapiha.n muuntamon siirtosuunni
telma.t. Laajoja syotto- ym kaapelointitoita suo
ritettiin mm. Seinajoen ratapihalla ja Oulun 
Nokela.n muuntamon sahkola.itteiden uusimisesta 
laadittiin suunnitelma. 

Heinolan, Nummelan, Kuopion, Pasilan ja 
Seinajoen pukkinosturien sahkotyot suoritettiin, 
samoin viiliaikainen nosturin sii.hkoliitynta Joan-
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suussa.. Turun varikon vaunukorjaamon nosto
pukeiJJe asennettiin uusi sahkoliityntii.. 

Huomattavimmista tariffimuutoksista mainit
takoon huipputehotariffimittauksen kayttoon
otto Porissa ja Nokialla. Useiden sahkolaitosten 
ka.nssa neuvoteltiin sahkotariffeista. Kainuun 
Valo Oy:n kanssa tehtyyn Kontiomaen asema- ja 
asuntoa.lueen sahkonhankintasopimuksen perus
tuva.t muutostyot va.lmistuivat, jolloin Kajaa.ni
Kontiomaki valinen 20 kW suurhavioinen linja 
jai pois kaytosta ja purettiin. 

Rautateiden siihkoistys 

Sii.hkoistystyot olivat kertomusvuonna kayn
nissa Helsinki- Pasila. alueella. ja rataosalla Pa
sila-Riihimaki. Tyosaavutukset olivat seu
raavat: 

- Perustuksia valettu 1 253 kpl 2 460. 4 m 3 

- Pylvaita pystytetty 1 657 kpl 606,6 tn 
- Kaantoorsia. asennettu 1 707 kpl 
- Paluujohdinta asennettu 80. 1 raidekm 
- Ajojohdinta asennettu 89. 5 raidekm 

Oulunkylan ja Hyvinkaan syottoasemat ja. 
Keravan valikytkinasema saatiin lahes valmiiksi. 

Sahkoistettyyn liikenteeseen otto tapahtui 
seuraavasti: 

Helsingin ratapihan laa.jennus 15. 4. 1970 
Helsinki-Hiekkaharju 1. 9. 1970 
Pasilan junahalli 1. 10. 1970 
Tikkurila- Kerava. l. 12. 1970 

4. 12. 1970 rautatiehallitus solmi Sahkoradat 
yhtion kanssa sopimuksen rataosien Riihimaki
Tampere-Pa.rkano- Seinajoki sahkoistamisesta. 

Kertomusvuoden a.ikana valmistui 15 sahko
moottorijunaa ja sahkomoottorijunien kokonais
lukumaara vuoden lopussa oli 20. 

Sahkoenergian kulutus sahkoradoilla oli kerto
musvuonna 7 156 MWh ja sahkoenergian hinta 
50,84 mk/MWh. 

Liikkuvan kaluston aiihkolaitteet 

Kertomusvuonna osallistuttiin Hr-12 ja Hr-13 
diese1sahkovetw·eiden kayton yhteydessa esiinty
neiden kysymysten selvittelyyn. Samoin osallis
tuttiin rakenteilla olleiden sahkomoottorijunien 
Sm 1+Eio valmistuksen valvontaan seka sahko
moottorijtmien Sm 1 6006 ... 6020 + Eio 6206 ... 
6220 sahkoisiin vastaanottokokeisiin. Laadittiin 
Neuvostoliitossa valmistettavien sahkoveturien 
Sr 1 teknisia miiareita. 
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Annettiin diesel-hydraulisen kaluston sahko
Jaitteita kosk evia Jausuntoj a ja n eu voteltiin Vr-12 
vetur.ien kaksinajolaitteista ja -kyt kennoista. Pai
kallisjunavaunujen sahkolammityksen s uunnit
telu a loitettiin. 

Viestilaitteet 

Uusia johtoja liitettiin valtionrautate iden verk
koon kertomusvuonna sew·aavasti: 

Uudet kuparijohdot: 

*) Oulu- Tuomioja . . . . . . . . . 53. 1 johtokm 
*) Lahti- H e inola . . . . . . . . . . 68.4 

Huutokoski- Viin.ijarvi . . . 116. o 
----------------
yht . 237.5 johtokm 

Uudet seosalumiin.ijohdot: 

Joensuu- Nurmes . . .. . .... . 
Huutokoski- Viinijarvi .... . 
Viin.ijarvi- Joensuu . . . ... . . 
Parikkala- Sakaniemi 

160. o johtokm 
116.0 

63.0 
218.0 

yht. 557. o johtokm 

Kuparijohtoja purettiin kaapeloiduilta linja
osilta Kouvola- Otava, Mikkeli- Pieksamaki ja 
Suonenjoen tunneliosuudelta yht. 183. 7 johtokm. 
T erasjohtoja (romua) purettiin kaapeloiduilta 
linjaosilta seka kupari- jafta i seosalumiin.ijoh
doiksi uusimisen yhteydessa Kouvolan- Otavan, 
J oensuun- N urmeksen, Huutokosken- Viinijar
ven-Joensuun seka Lahden - H einolan valisilta 
linj aosilta ja Suonenjoen tunneliosuudelta, yh
teensa 552 johtokm. 

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

pystytettiin 
siirrettiin 
jatkettiin 
upotettiin 
oikaistiin 
asennettiin 

» 

pylvaita 

I) 

)) 

tukipuita 
haruksia .. . .... . 

uusittiin orsia .... . . . .. . . .. . 
eristimia ..... . ... . 

» tark. erottimia .. . . 
» punosjohtoja ..... . 

tehtiin johdinjatkoja ....... . 
kaivettiin kaapeliojaa ...... . 
asennettiin ilmakaapelia (tur-

valaite) .. .. . ..... ...... . .. . 

1 127 kpl 
114 

67 
41 

860 
335 
819 

1 680 
5 20f> 

36 
375m 

3 800 kpl 
9 260m 

20 760 m 

Lahoisuustutkimus (pylvaskairaus) s uoritettiin 
seuraavilla linj aosil!a: Seinajoki- Pannainen, 
Kouvola- Kotka, Inkeroinen - Hamina, Iisalmi 

*) Pll:n luovuttamat materiaa1ia vastaan 

- Kajaani, Murtomalci- Otanmaki ja Luumaki
Raippo. Talloin tutkittiin yht. 7 800:n p y lvaan 
Jahois uusaste. 

Seinajoella, J oensuussa ja Imatral!a laskettiin 
s isaanottokaapele ita ja use ilia eri liikennepaikoiJla 
paikalli skaap eleita. 

Maakaapelia asennettiin 

Timakaapelia 

Vesistokaapelia 

18.366 km 
800. 814 johtokm 

3.16 3 km 
151.200 johtokm 

0. 302 km 
7. 249 johtokm 

Yht. 21, 831 km 

959. 323 johtokm 

Sahkoistettavalla rataosalla H elsinki- Riihi
m aki asennettiin ohjaus- ja valaistuskaapeleita. 

Puhekaytossa olevia avojohtokantoaaltolait
teita siirrettiin ja asennettiin uudelleen seuraa
vasti: 

3-kanavaisia paatteita ......... . . . . 
3- valivahvistimia .... . . . 

12- paatteita . . ... .. .. .. . . 

9 kpl 
1 
1 

Selektripuhelinlaitteita taydennettiin asenta
malla induktiivisia selektoripuhelimia ratavarti
jain ja asemien kayttoon rataosalla Seinajoki
Vaasa yhteen rinnakkaisjohtoon ja rataos ille Ka
rataosillo Kajaani- Nurmes, Nw·m es- Joensuu, 
Viinijarvi- Varkaus ja Seinajoki- Kristiinankau
punki- Kaskinen, joissa ei ennen ollut selektori
johtoja, yhteen johtoon. Uusien liityntojen luku
maara naissa oli 66 kpl. 

Oulun kaukokirjoitinkes'kukseen asennettiin 
yhteisantolaitteet . H elsingin keskukseen lisattiin 
toiset yhteisantolaitteet ja tietojenkiisittelytoi
mistoon asennettiin 6 kpl nauhakaukokirjoitin
koneita. H elsingissa Posti- ja lennatinhallituksen 
ja valtionrautateiden kaukokirjoitinkeskusten va
Jille lisattiin kaksi yhteytta. 

Linjaradiojarj estelman tukiasemia asennettiin 
Kovjoelle, Kokkolaan, Karhejarvelle ja Ylojar
vel le. Linjaradiojiirjestelman kuuluvuusalue oli 
vuoden lopussa noin 1 300 linjakm. 

Ratapihakayttoon tarkoitettuja tukiasemia 
asennettiin Riihimaell e 1 ja Pieksamaelle 5 kpl. 

Antennimastoja pystytettiin Harmaan , Kov
joelle, Kokkolaan, E skolaan, Kilpualle, Tuomi
ojalle, K eravalle ja Juurikorpeon. 

Pieksamaen- Mikkelin va.lille asennettiin 12-
kanavainen linkkijarjestelma. Tamper een - Par
k anon- Seina joen uudelle rataosalle a ennettiin 
36-kanavainen radiolinkkiJ{etju, linkkien osal ta 
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varmistettuna, ja 1-kanavainen asornienviUinen 
Jinkkiketju. Tama on ensirnrnainen rataosuus, 
missa kaikki viestiyhteydet perustuvat radio
linkkien kayttoon. Linkkijarjestelman kanaviin 
on kytketty autornaattisen puhelinverkon, opas
tinpuhelinverkon ja linjaradiojarjestelrnan yh
teyksia. Kanavia on varattu liikenteen kauko
ohjausta varten. 

maella. Parkanossa ja Torniossa. Vuoden lopussa 
oli automaattikeskuksia kaikkiaan 36 ja niissa 
liittymismahdollisuuksia yhteensa 5 790. 

J ohdonottajakeskuksia asennettiin Helsinkiin 
junaohjauksen kayttoon, Lahden junasuoritta
jalle ja Riihirnaen asetinlaitteelle junasuorittajan 
kayttoon. 

Kovaaanisjarjestelmia uusittiin Helsingissa. 
Erilaisia ajonouvoradiopuhelimia asennettiin 

h. 90 kpl ja kannettiiavia radiopuhelimia vas
taanotettiin 90 kpl. 

Pasilassa, Tikkurilassa, Malrnilla ja Keravalla. 
Muita heikkovirtalaitteiden asennustoita olivat 

mm. Tampereen- Parkanon- Seinajoen radan 
asemien viestilaitteet. Kutsunsiirtolaitteita asen
nettiin City-Centterin toimistoihin. 

Kertomusvuonna otettiin puhelinverkossa 
kii.yttoiin uudet automaattikeskukset Haapa-

Viestiverkko ja -laitteet vuoden 1970 lopussa 

I 

Puhelinkoneita 
kpl 

Puhelinkeskuksia 
ja niiden tilaajia 

Automaattipuhelimia . ........ .. .......... ........ ........ . ... .. . . . 
Induktoripuhelimia ............................................... . 
Selektoripuhelimia ... . . . ............................. . .. ......... . 
Selektorillittymien lukumaarii ATA-johdoilla ........................ . 

~ lnd- . . ........... · · · · · · · · · · · · 
Johdonottajia ~ ..... ................. ............. . 
Johdonottajien llittymiikapasiteetti ................................ . 
Johdonottajallittymien lukumiiiirii ................................. . 

Automaattikeskuksia, ............................................. . 
joissa liittymiimahdollisuuksia .. ... . .................. ............ . . 
Ka-sikeskuksia, .......... . ........................................ . 
joissa liittymiimahdollisuuksia ........ . ....... . .................... . 

Kaukovalintapiiii.tteitii kpl ............... .......... .......... ....... ............... ..... I 
Kaukokirjoitin
Jaitteita 
kpl 

Kantoaalto
piiiitelaitteita 
kpl 

Kantoaalto
viilivahvistimia 
kpl 

Radioasemia 
kpl 

Automaattisia kaukokirjoitinkeskuksia .............................. . 
Selex-jii.rjestelmiii ..... . .............................. .. .......... . 
Ratapihakaukokirjoitinjarjestelmiii .... . ...... . ........... ... ....... . 
Kanavapiiiitteita, 1-kanavaisia ..................................... . 

• 2 ... 8-kanavaisia ................................ . 
Kaukokirjoitinkoneita ................ . ...................... . . ... . 
Ra~a_pibavas~aano_tti.~a ........................................... . 
Reikanauhalahettlmia ... . .. . ........ .......... .................... . 
Reikanauhalavistimia ... . .............. .................. .... ..... . 
Telex-liityntojii ............................................ ... ... . 

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

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

Linkkiasemia ......................... .. .................... ..... . , 
Tukiasemia ........ . ....... . .............................. .. ..... . 
Muita kiintmtii radioasernia ........................ ...... ......... . 
Ajoneuvoradiopuhelimia ................ ... .. .. ...... . ..... . ... .. .. . 
K_~nne~ta_v,Ia radiopuhelimia ....................................... . 
Labettim1a ......... . .. . . .. .. . ... . ................ . ......... . .... . 
Vastaanottimia ....... . ......... . ................. ... ..... ........ . 

5166 
2 912 
1111 

522 
1158 

119 
1624 

931 

36 
5 790 

214 
3 365 

393 

5 
2 
8 

70 
18 

111 
33 
10 
15 

1 

24 
30 
16 

9 
32 

100 
59 
36 

445 
353 

15 
11 
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II 

Opastinpuhelimia kpl .. .... .................. ..... ...... . . . . . .......................... I 
Keskusaikakellojarjestelmia .... . ..... ...... ...................... ............... .... ... . I 
Pikapuhelin
jarjestelmia I Jarjestelmia ..... .... ......... . ........ .............. ........... . ·I 

joissa pikapuhelirrua kpl . .................. . .......... .. ....... . . 

Kovaiianis
j arj estel mia 

Jii.rjestelmia, ............. . ... . ............................. .. .... . 
joissa kovaiiii.msia kpl .. . ... . ........ .. .... ..... ........ ... .. ... . 
ja vahvistirllia kpl ....... .. .............. . ............. .. ...... . 

VahVIstimien teho W ........................ .. ........... . ....... . 

I Pylvii.sl"njoja km • • •• • • •• • • • •, • • • •• • • • • • • •• • • ·• • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • •• • • • • '• • • • • • • • • • • •• I 

Avojohdot 
johtokm 

Maakaapelit 
krn 

Ilmttkaapel it 
km 

Vesistokaapelit 
km 

Kaapelit 
kaikk"iaan, km 

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

~:~~~~~:oj~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Avojohtoja kaikkiaan ....................... .......... ...... . ..... . 

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

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

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

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

Selektoripuhelinjohtoja km ............................ . ............................... . 
Kaukovalintayhteyksia km ........................................................... . . 
Puhelinkeinoyhteyksii.i km .. ................ ... ... . .......... ... . . ............. . .... . .. . 
Posti- ja lennatinlaitoksen johtoja VR:n pylvaslinjoissa km ........................... . .. . 

Kantoaaltokanavien 
y h teispitu us 
km 

1-kana vaisissa .................... ......... ...................... . 
3-kanavaisissa .................... . ..... ..... ............ ........ . 
12-kanavaisissa jarjestelmissa .............................. . ....... . 

Kaukokirjoitin- 1-kanavaisia yhteyksia .................. . ......................... . 
yhteydet 2 ... 8-kanavaisia yhteyksia .................. . .................... . 
km fysikaalisia .......... ... ................ . . . . .. .............. . .. . . . 

Opastinpuhelinyhteyksia km ... . ............. . ............................ .... .......... I 
Radiolinkkiyhteyksia km .................................................. ... ... . ... . .. I 

542 

75 

84 
829 

140 
1438 

193 
15 889 

5122 

9 448 
14596 
1079 

25123 

1109 
33 361 

80 
791 

4 
112 

1194 
34 263 

10 070 
27 105 
1 389 

14 318 

1184 
7 677 

18 600 

5 969 
7 572 

125 

934 

7 700 

Kertomusvuoden aikana myonnettiin ulkopuo
lisill e 361 sahkojohtoristeily- ja 228 puhelinjohto
risteilylupaa seka sahko- ja puhelinlaitteiden 
asennuslupia 47. Ihnajohtoristeilyjen tarkastuk-

sia suoritettiin 66 ja ratapiirien valvonnassa ra
kennettiin 70 vahvavi~·ta- ja 104 puhelinmaakaa
peliristeilya. 
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VII. V ARASTOT JA HANKINNAT 

~ ~ ~ ~ uont1tavarain tili sisii.ltyy edellii.oleviin ar-H a n k i n n a t, t a v a r o 1. n k " y t t o·· J. a T · 
m y y n t i voihin. 

Valtionrautateiden vara.stoihin sidottujen va
rojen mii.ii.rii. sai valtiova.rainministerion 25. 4. 
1969 antaman pii.ii.toksen mukaan olla vuoden 
1970 aikana enintii.ii.n 80 mmk. Lii.hinnii. ulko
maisten tarvikkeiden hinnannoususta ja va.unun
rakennusmateriaalien toirnitusaikojen pitenemi
sen aiheuttama.sta vara.stojen mii.ii.rii.llisestii. kas
vusta johtuen ei varastotilin arvoa, joka jo vuo
den alkaessa oli 82.3 mmk, saatu alennetuksi vah
vistettuun enimmii.ismaii.rii.ii.n. Rautatiehallituk
sen pyynnostii. valtiovarainministerio vahvistikin 
-18. l. 1971 uudeksi enimmaismii.ii.rii.ksi 94 mmk. 
Vuoden 1970 pii.ii.ttyessii. varastotilin arvo oli 
88.0 mmk. 

Hankintaosaston ostot varastotilille olivat ker
tomusvuonna 141. a mmk eli 9. 9 % pienemmii.t 
kuin vuonna 1969. Hankkijalta suoraan kii.yttii.
jii.lle toimitetut tarvikeostot, joita ei ole kirjattu 
varastotilille, oliva.t 27,6 mmk, joten hankinta
osaston ostot oliva.t yhteensii. 169,2 mmk. Lisaksi 
hankittiin kotirnaiselta teollisuudelta vetovoirna-
kalustoa 24,7 mmk:n ja vaunukalustoa 5,1 mmk:n 
arvosta. Ulkomaisten hankintojen osuus varasto-
tilille suoritetuista. hankinnoista oli 45,4 mmk eli 
32.1 % sen oltua edellisenii. vuonna 21. 5 %· 

Valtionra.utateiden kokonaiskii.ytto varasto
tililta vii.heni vuoteen 1969 verrattuna 8. 4 % ollen 
132,1 mmk. Tavaroiden myynti ulkopuolisille 
osta.jille lisaantyi 23. 5 % laskutettujen ta.varoi 
den arvon ollessa kaikkiaan 12,6 mmk. Tuloute
tut nettomyyntitulot olivat 8,8 mmk. 

Varastotillin tarkeimmii.t tavararyhmii.t olivat 
seuraavat: 

Tavararyhm~ Keskimall- Kllytto ja K.ier-
ritisen royyntl to-
varas ton luku 
arvo 

mrnkJ % mmk J % 

Liikk.kal.osat . ..... . .. 31.9 36.1 49.8 34.5 1.6 
Raidetarvikkeet ....... 17.0 19.2 10.2 7.0 0.6 
Polttoaineet 12.6 14.3 19.1 13.2 1.5 
Puutavara .. : : : : : : :: : : 12.3 13.9 9.4 6.5 0.8 
Metallit 6.3 7.1 14.9 10.3 2.3 
Sahko- i~ ~~-t~~.' : : 2.4 2. 7 7.5 5.2 3.1 
Oljyt ................ 0.6 0.7 1.5 l.o 2.5 
Muut ................ 5.3 6.0 32.3 22.3 6.1 

88.4j100.o 144.7 100.0 1.64 

Varastola.skennan 

ATK-sovellutus 

Turun varastossa syyskuussa 1968 aloitetun 
varastolaskennan tietokonesovellutuksen piiriin 
kuului vuoden lopussa. n. 13 000 vara.stotavara
nimiketta, joiden tulo- ja menokirjaukset, va
rastotilanteen seuraaminen, hinnoittelu ja vakio
hintojen tarkistaminen seka osaksi myos ve
lottaminen kii.yttajilta suoritettiin tietokoneen 
avulla. Muiden varastojen osalta jatkettiin tava
ranirnikkeiden kooditusta ja raportoinnin kehit
tamista seka henkili:ikunnan koulutusta. Koko 
maan kattava hankkija.rekisteri saatiin kertomus
vuoden a.ikana valmiiksi. 

Kyllii.stystoiminta 

Puutavara.n kyllastii.mista jatkettiin valtion
rautateiden Mikkelin ja Haaparannan ky!Histys
laitoksilla. Omaa kii.yttOii. varten kyllii.stettiin 
erilaista puutavaraa, lahinnii. ratapolkkyja, yh
teensa 27.024 k-m 3 ja ulkopuoli ille 1.223 k-ms. 
Kyllii.stii.moiden levytyslaitoksilla levytettiin 
53. 1 1 s kpl rata.polkkyja. 

Kemian labora.torio 

Kemian laboratorion kirjattujen tehtii.vien lu
kumii.ii.rii. vuonna 1970 oli 2 203 kpl, mika on lahe 
sama kuin ka.htena edellisena vuonna. Pii.aryhmat 
ova.t edelleen olleet metallit (599 kpl) ja voitelu
~neet (813 kpl). Toirneksiannoista on 94 % tu1lut 
lnkenne-, ha.nkinta- ja. koneosastoilta. 
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VIII. LIIKENNEONNETTOMUUDET 

Allaoleva taulu osoittaa liikenneonnettomuuksien luvun seka niissa tapaturmaisesti kuoll iden ja 
loukkaantuneiden henkil6 iden luvun kertomusvuonna ja sita edellisena vuonna: 

Vuosi 

1969 ......... .. ... .. ·I 
1970 ................ . 

Liikenne· 
onnetto-
muuksien 
Juku 

327 
330 

Yhtecn-
tormliyk-
8et ja 
piifi.lleajot 

12 
11 

Yliajot 

tasoyii-
kaytav iiia 

166 
166 

I 
muuaiia 

47 
77 

ltait"-ilta 
suistumi-
nen 

45 
38 

1\fu usta 
syysta 

77 
38 

Kuoli 

76 
110 

Louk-
kA.ant ui 

40 
32 




