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-3TENDERI

TURUN KISKOLI IKENNEKERHO

Tenderi on Turun Kiskoliikennekerhon
j äsenlehti , j ossa j ulkaistaan rautatie- ia ra:-tiotiealheisi-a sekä plenoisrauEatieh arrastukse st a kert ovia
kirjoituksia.
Lehdessä julkaistaan myös alan yritysten ilmoituks ia ia mainoks ia.
Lehti pyritään julkaisemaan kaksi
kertaa vuodessä, kevääJ-le ia syksyl-

Turun Kiskoliikennekerhon tavoitteena on edistää rautatie- ja raitiosekä pienoisrautatiehistoriallista
julkaisemalla
kirioitieharrastusta
tuksia ia levittämä11ä muutenkin informaattoa ko. asioista. Kerho kokoontuu kerhoiltaansa joka toinen
maanantat k1o LT-L9 VR:n kerhohuonee11a Köydenpunoiankatu
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Puheenj ohtaia:
Varapuheenj ohtaja: Kari Paananen
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Juhani Kostet
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KUSKIN PUKILTA

kehittyy " sanotaan . Tämä
pitänee palkkansa useimmilla e1ämän
a1oi11a. Totuus on kuitenkin, että
yhde11ä ala11a edistys tapahtuu he1pommin Ja nopeammin kuin toisella.
Hitaimmin ja vaikeimmin poistettaviln kehityksen iarruihin kuuluvat
varsinmm. asenteet Ja mielipiteet,
kln ns. yleinen mieliplde. Eihän o1e
kauankaan siitä, kun tavanomaiset taJat ylittävää kiinnostusta rautat,elhin saatettiin aivan ylelsesti pltää
1ähes jonkinastelsena häiriintynelsyytenä Ja pienoisrautat:-eharrastusta vain 1apse11 isena 1e1ui11a leikkimisenä. Juuri tä1 laisiin enna,-koluuloihin ovat rautatieh arrast aJ at
( ja rautaLie- ja klskoliikenneharrastus ilmiönä sinänsä) useasti törmänneet Ja moni on jopa ioutunut uudelleen arvioimaan suhteensa mielenkiintonsa kohteeseen. Liian usein on
ristir :-:-ta raLkaistu vaihtamalla harrastus kokonaan toiseen, ylelsesti
atvostetumpaan ta:- palnamalla se en" Kehitys

tistä syvempään pinnan a11e, Pois
julkisuudesta.
Viime vuosina oD , eslm. Ympäristökysymysten myötä alettu entistä enemmän kiinnostua kiskoliikennemuodosta
ia sen mahdollisuuksist,a. Sama1_1-a on
alkanut näkyä ilahdut tavta merkkei ä
kiskol iikenneharrastuksen e1 pymisestä ja sen yleisen arvostuksen vähittäi-sestä kohoamisesta, mistä ovat
osoituksena alan harrastalien yhdistykset , uudet lehdet ia ylelsotapahtumat.

Uudessa suotuisammassa ilmapiirissä
tapahtui myos Turun Kiskoliikennekerhon perustaminen. Kuluneen vai aan
kahden vuoden aikana iäsenmäätä on
kasvanut 1ähes kaksinkerta:-seksl ( 20) .
Toiminta on keskittynyt kahdesti kuussa tapahtuneisiin kokoontumlsiin sekä

tutustumisretkiin 1ähi-maisemiin. Näkyvimpäan toimintaan kuuluu TENDERI '
joka ilmestyy suunnitelman mukaisesti. Mutta toimitilakysymys on edelleen ratkaisematta.
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Turun rautatieasema valmistui jo v. 1876, jolloin se oIi valmis ottamaan vastaan sekä matkus taj a - et tä tava ra I i i kenteen . Kuva : Tu ru n maaku ntamuseo.
KUN RAUTATIE

TULI

TURKUUN

Suomi sai enSimmäisen rautaLlensä v.
1,862, iolloin valmistui 108 km pitkä rai-aosuus Helsingistä Hämeenlinnaan. Jo ennen sitä Rautatiekomitea

& Co yhdessä pletarilaisen W. T. Grommen kanssa. Turkulaiset tekivät anomuksensa uudest aan, ffiutta luopuivat

kuitenkin pian kokonaan ki1 pailus La
o1i suunnitellut rautatieyhteyden ra- Mutta keisari Aleksanteri II ei hyväksynyt muitakaan anomuksia, vaan
kentamista mainitulta tataosuudelta
palautti asian senaatille uudelleen
Turun
Turkuun.
Tampereelle
myos
Ja
pitkään
keskusvalmisteltavaksi.
rata olikin o11ut io
T'urussa alettiin valmistella tatatelun aiheena monisla vaikut tai apiihanketta uudelleen Ja sitä Yal"ten pereissä. Suuret nälkävuodet siirsivät
kuitenkin rakennustÖiden aloittamis- rustettiin kahdeksan henkinen komitea. Se laatl- nopeast i suunnitelmanLa. Näytti siltä, että Turku saisi
odottaa rautatieyhteytt ään vlelä mon- sa Ja kaupunki merkit si perustettavasta yht iöstä osakkeita mi1 i oonalla
ta vuotta, ffiutta rautatlehanketta
yksityisyritTästä alettiln myohemmin
markal1a.
puuh
aamaan
alett iinkln
nimitystä
käyttilä
"Turun milioona" .
t äj ien toimes ta.
j.
j
Turku ätt senaatille rauLa:-eanoTurussa puuhatt iin rautatieyhtiÖä,
jonka toimiluvan anoilksi valittlin
muksensa 17 .1 . 1BT I. Turkulaisyht iön
1 isäksi rakennusurakkatari ouksen i ätturkulaiset teollisuusmiehet Ju1in,
tl helsinkiläinen kunnallisneuvos,
Höckert ia Lindblom. Turun kaupunki
rakennushallituksen kamreeri Robert
lupas i avustaa perust et t avaa yht iöä
U11ner , i o11e rakennuslupa myönnet1 00000 markal 1 a . Ennen kuin sen aattt
anotiin 7 .6. 1BTL. Rakennustöiden aloitennätti käsite11ä turkulaisten
must?, s11le o1i saaPunut kaksi muu- minen vlivästyi ia vielä kesä11ä
IBT2 tehtiin vain ioitakin pengerryst akin rakennuslupa-anomus ta. Turkulaisten kovimmaksi ki1pa11ii aksi nou- töi tä. Ullnerilta lupa siirtyi pian
ruhtinas Uhtomskille,
si viipurllainen kauppahuone Hackman pietarilaiselle
-
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Rakennuspiirustus Turun rataosuudelle rakennettavia rautatieasemia varten. Kuva: Rautatiehal-

Iituksen arkisto.

joka joutur myös luopumaan hankkeesta rahoitusvaikeuksi-en vuoksl. He1mikuun 20. päivänä 1874 keisarl anTamPere
toi asetuksen Helsinki
Hämeenlinna -rataosuuden rakentamisesta valt ion kustannuksel la.
Linjojen kartolttaminen alkoi heti kesä11ä 1874. Maiden pakkolunastuskaan ei tuottanut iuuri vaikeuksia, si11ä niin yksityiset maanomistajat kuin yhteisötkin suhtautuivat
erittäin myotämielisesti rautatien
rakentamlseen. Työt alkoivat täysipainoisesti io kesä11ä 1874, vaikka
radan yksityiskohtaisesta suuntauksestak aan e i o11ut viel ä päätet ty .
Se tuli määräämään mm. risteysaseman
sljalnnin. Aluksi risteysasemaksi
suunniteltiin Vii alaan, i ota muutamat turkulaiset ia tamperelaiset
teollisuusmiehet pitlvät nlin varmaoä , et t ä perust ivat s innen Vi i alan
Höytysahan. Rlsteysasema päätettiin
kuiLenkin siioittaa Toiial aan. Hämeenl innan ia Tampereen väl i1 1 ä Tae1odan rakennustyöt aloitettiin
kuussa l-8,'4 . Kokonaisuudessaan ratatyömaa o1 i i aettu viiteen piiriin
I Hämeenl inna Toi Tala , I I Toi JalaTampere, III Turku KYrö, IV KYröMatku Ja V Matku Toi iala. Töihin
tarvit tava puutav ara hankitt iin i oko tie- Ja vesilaitosten y11hal1ituksen puutavaravarastoista La:- ykpuutavaran omistai ilta
sltyisiltä
:

linjan varrelta.

Kiskot hankittiin

kolmen englantilaisen toiminimen vä-

1itykse11ä ja kiskonaulat ia -pultit
toimitt i belglalainen toiminimi .
Ratatöihin osallistui sekä suomalaisia että venä1äis1ä, keskimäärin
3350 miestä. Enimmillään työväkeä
o1i kesäkuussa L875, jolloin lukumäärä 1ähenteli 6OO0: ta. Rataosuuden pituudeksi tu11 zLL km ia hanke tuli
maks am aan no i-n 2l mi1 i oo naa markkaa .
Rakennett avat rautatieasemat luokiteltiin eri ryhmiin seuraavasti: IIluokaan kuuluivat Turku, Tampere ia
Toi jala, III-luokkaan Loimaa ia Parola sekä Iv-luokkaan Lieto , Aura,
Kyrö , Humppild, Matku, Uri ala, Viialz, LempääLä Ja Kuurila.
Kes ällä LBT 5 va11 inneen tav attoman
kuivuuden vuoksi laivaliikenne Tampereen j a Hämeen1 innan vä1 i1 1 ä 1 akkas i
aikaisemmin kuin tava11 isesti , mistä
seurasi mm. se, että suurlen tamperelaisten tehLa:-den raaka-aineet i äivät Hämeenlinnaan. Sen vuoksi esitettiin yleisesti toivomus, että Hämeenlinnan ja Tampereen vä1inen uusi tataosuus avattaisiin tavaraliikenteel1e ajateltua aikaisemmin. Koska tyÖt
olivat edenneet vuoden LBT5 lopussa
j o niin pltkä11e , että liikennettä
voitiin vaaratta hoitaa, dYattiin
mainittu rataosuus vä1 Lai-kaisel1e
liikenteelle tammikuun 13. päivänä
IBT 6 . Kokonaisuudessaan rautat ie va1-

-6mistui kevääl]-ä 7876 ia sen iuh1a122- ia
11sia avaiaisia vietettiln
23. päivänä kesäkuuta IB76Turkuun puuhattiin suuria iuh1a1lisuuksia avai aispälväksi: kadut
o1i koristeltu, sotilassoittokunta
tilattu Hämeenlinnasta soittamaan
kansalle Ja valmisteltu i uhlapäiv ällinen 15o korkea-arvoiselle kutsuvieraa].le . Mutta turkulaisten suureksl pettymykseksi pääiuh1a iäriestettlinkln Toii alassa 22 . päivänä
kesäkuuta. Tilaisuuteen o11 io kutSu arvovieratta ia kenraalikuvernööri . Kre ivi Adelberg i u1 ist i rautatien avatuksi y1eise11e liikenteelle. Alvan kuin kohtalon oikusta päivää juhlisti kuitenkin Turussa itse
perintöruhtinas Aleksanteri ia tämän
puollso Dagmar, iotka saarlstoon
ankkuroituneelta huviptrrrel taan tekivät retken höyryveneellä kaupunkiin. He o1 ivat aikoneet 1 iikkua
tuntemattomana, mutta lopulta heidät
tunnistettiin Ja kansa kerääntYl
rannalle hurraamaan ke isarill is i11e
vieraille. Seur aavana i1t ana kaupunkilaisia ker ääntyi oma-aloitteisesti "Yleisen käytävän" -ravintolaan Ruissaloon, jonne iuhlapäivä111siä varten varatut herkut o1i vlety.' Sie11ä Porvoon piispa Schauman
niin mieluisia
lausui turkulaisille
1in puheen
kannett
ä
ä
hänt
sanoi a , ett
jä1keen kultatuoli-ssa ympäri sa1 ia.
Turun asemarakennus otettiin käyttöön radan vihkiäisten yhteydessä.
Rakennus o11 valkoiseksi rapattu
tiilitalo,
ionks 1isäksi asema-a1uöliYmakasiini,
tiilinen
o1i
ee11a
Paia Ja
9-pilttuinen veturitalli,
konttorirakennus sekä osittain puusta ja tillestä rakennettu koriauspaja , puis ia vai oi a ia ne1 i ä asuinrakennustz, ioissa o1i Yhteensä 22
huoneistoa. Useimmat asunnot o11vat
huoneen i a keittiön suuruis id, mutta muutamat valn yksihuoneisla. Asemap äAl1 ikö1 1 e o1 i varat tu ne 1 i ä huonetta Ja keittiÖn käsitt ävä asunto.
Rautatieläisiä o1i Turussa aluksl

Vetu r i n: o 59 Tu run vanhan rautat ieaseman
edessä joskus vuosisadan vaihteen tienoilla
Kuva: Turun maakuntamuseo.

ruokakuntaa, i oista vain L/3 mahtui asumaan valtion huoneistolhin
Raut ateiden tarkastulautakunta ehdott lkin rakennettavaksi uusia asunto id,
mutta ehdotus hylättiin, koska rautatien 1äheisyydessä o11 tatiolla
halpoi a vuokra-asuntoi a. Turun satamassa olot olivat kuitenkin puutteellisemm?t, si11ä sie11ä o1i vain kahden perheen vaht itupa.
Toi Jala Turku -tataHe1 sinki
osuudella liikennöi päivittäin molempiin suunt iin Post fi una , i onka
matka-aika o1i yhdeksän tunt:a. Junat kohtasivat Humppilassä, i onka niml vielä tuolloin o1i Koivisto. Matkustajaiunia liikennÖi aluksi vain
yksi päivässä, sekin vain Toii alan
j a Tampereen vä1 il 1 ä , t av arai una Turun Ja Riihimäen vä1i11ä sekä sekajuna Turun ia Tampereen vä1i11ä. Vi1meksi mainittu lakkautett iin v . IBTT ,
jolloln Turun ia Toijalan vä1111ä
liikennöiseen tav ataiunaan liltettiin yksi III 1k: n matkustaiavaunu Kesäisln Humppilan asemalta 1ähti
hidas aamuiuna Turkuun, iosta se palasi i11 alla takaisin. V. L886 Pohj anmaan radan valmistuttua 1is ättiin
Turun ja Toij alan vä1i11e kolmas i unapart. Tämän vuosisadan alkupuolella kyseisellä rataosuudella liikennöi ympäri vuoden ne1 i ä i un aparia .
Raut at:-el ilkenne tu1 i vaikut tamaan
myös Turun sisäiseen liikenteeseen.
Jo ratatö1den alkuvaiheessa suunni6O

-
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pika-ajuriliikenteelle
uusi
ohj esääntö , i onka mukaan osan ai ureista oli saavuttava asemalle hyvissä ajoin ennen matkustaia-iunan
saapumista ta:- 1 ähtemist ä.
Rautatieyhteyden saamiseen 1änsisuurannikolta sisämaahan liittyi
ria odotuksia. Etenkin matkailun
osalta raut atei11ä uskottiin olevan
suuren merkityksen. Tämän vuoksi
kaupunkiin rakennettiin Phoenix-hoja Raut attehotell i vuos 1na LBT 6teltiin

1878.

Pian rautatieyhteyden avaamisen todettiin kuitenkin vaikuttaneen olemattoman vähän Turun ellnkej-noe1ämään. Myöhemmln tosi-n saatiin huomata rautateil1ä o11een huomattavan suuren merkityksen ulkomaan kaupan kehitykseeo,
sillä esim. tamperel-a:-set yritykset
alkoivat käyttää Turun satamaa. Ja
ajan mittaan alkoi myös matkailu e1pyä rautateiden anslosta.
Teksti on laadittu

Rautatiemuseon ia
Turun maakuntamuseon yhteiseen näyttelyyn j a j ulkaistu näiden 1uv alla.

HURUKYYTIA

Heti alkuun pahimpien virheiden oj-kaisut edelliseen kirjoitukseeni
Tenderin ensimmäisessä numerossa.
Päivänmaärät olivaL 4. Ja 5. elokuuta 1983. P101":ssä o1i perimmäisenä Dn9/B 5106+5002.
Aikataulukauden valhdos on 1ähestymässä ja Hurujen käyttöön on kai
tulossa j oitakin muutoksia. Veturin
käyttöä vähennetään varsinkin henk1löj uniss? , j oihin se o1 i alun perin suunniteltu. Sen viime alkaiset
käyttöalueet mulstuttavat osaksi
Pekkoj en ia Ristoj en viimeisiä vuosia. Onhan Huru o11ut Risteen sorakuopalla sorajunassä, mlssä luis-

kahti kiskoiltakin,
"mankeliveturina" Tahkoluodossa, henkilöiunlssa
Turun ja Tampereen seuduilla sekä
päivystäj änä Turun ympäristössä.
Dr12 n:o 2221 vetämässä pikajunaa Pl04 Turkuun 9.9.1981 Urusvuoren ylikäytävän kohdal27
2234
Huru
kävi esim. .2.1984
aamupäivä11ä viemässä Hkb-vaunul1i- Ia. Kuva : Esko Maasa Io.
sen aurcja Auraan ja palasi takatsin tletysti pelkän Fh-vaunun kans- P l- 06 . Use in P 104 : s s ä on o11ut vain
yksi DvL2. Lähes koskemattomana muilsa. Seuraavissa pikajunissa Turkuta vetureilta kuin Hurulta on säi1yTampere -vä1i11ä DrLZ on o1lut arnyt P103. Vain muutamia kerto j a on
kisin 1ähes ainoana vetovoi-mana
j-:
P10 L/106 ,
uusi manttelinperii ä päässyt vuorolviime kuukausiin ast
1e . Ainakin lauant aina LL .2 . o1i veP103/t04, P109/ItO ja ma-to P107.
Vuodenvaihteen j ä1keen Huru on kor- turina 23LL (su t2.2. myös P104:ssä)
'ia perjantaina 13.4. junissa PLO3/
vattu yhä useammin kahde11a DvL2:
11a junissa P101, P107, P109, P104, 104 oli veturina Dr13 2335.

-Bmetrivauhdilla varmasti kohti seuraavaa pitk.ää nousua Aurassa.
ta myöhäisellä kuuluu 5-6 minuuttia
Hurui en osuus tavatai unissa , i otennen Lietoon Saapumistaan tuulettika kulkevat normaalin työaian ulkomen ja raskaasti kuormitetun UIANIn
puo1e11-z, on o11ut suuri. Seuraavashurutus. Sie11ä DrLZ kiskoo pitkää
y1Ös
sa pienessä katsauksessa esltän omi.
mäkeä
Maarian
tav arajunaletkaa
havaintoi eni poh ialta i oitakin
en
pAästy
enään
Tasaisemp aan maast oon
selkko ia, i otka ovat vain suuntaa
nen Lietoa tuuletln yleensä hilienee
ant avia näistä iunlsta ' Ai ani akson
ia aseman suoralle kääntyessään vä1ähtää tasakylkisen kolmion muodosta- aikana on havaintoieni mukaan käyma valoryhmä näkyviin. Y1in, mahtavan tössä olevista 34 Hurusta vain 2222
ja 2235 o11eet pois Turun suunnalta.
klrkas valonheitin on Suunnattu noln
Hyvln ovat vetoiuhdat kiertäneet.
met100 m:n päähän tataan ia satoia
Ede11 isen kerran 1 iikennetaulukon
reiä rataa valaiseva valokeila pyyhJatkoksi iulkaisen hieman epätäyde1käisee kaarteissa pitkln maalalsmallisen luettelon II pääsiäispäivän
semaa saaden puhelintolppien variot
23 .4 . 1 iikentee st ä.
Latpat
hangel1a.
tanssimaan öise11ä
veaan
hit
vielä kirskahtavat Hämeen
täessä sataa akselia minuutln kiloJoskus suotuisi-ssa olosuhteissa i1-

Drl2 n:o 2225:n vetämä pikajuna n:o 104 saapumassa Turkuun ns. l-lellaksen vaihteen kohdallaJunassa on kaksi vanhaa Ei-tyypin puuvaunua ja viisi uutta teräsrunkoista matkustajavaunua.
Kuva on otettu heinäkuun 18. päivänä 1981 noin kto 18.20. Kuva: Esko Maasalo.
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7.L.-2O. 4. T9Aq

Juna Lähtöaika Tuloaika
13515 L6.50
13524
77.35
T35tZ
18.07
T3501 79.32
T3514
20.22
13517 20.10
13043 27.36
13015 23.05
T3509 10.20 1a-su 13511 72.\O
Juna

Suunta

T1032 Turku
Pl-0L Aura
P110
P103
P10B
H541

Tuloaika
Lietoon

9 .20
10.02
11.43
1,2 .14

02 Turku
T3508 Turku

13.53
14.33

11542 Turku
P 1 05
Aura
T????
H5 4 3
P104
P107

Turku
Aura
Turku
Aura

Lähtöaika
Lledosta

4 .56
8.15

Turku
Aura
Turku
Aura

P1

DrL2 Dv72 Dr13 Dvt5/1.6 Keskim. akseliluku
11 58
58
_
40
1
92
28
1 86
40 7? 64
3
17
1
1
1
104
1
7
67
3
67
t
94
_ t6
_
26
Lo2
4
BT
9
93
Veturit

Akselit

Vaunut

Dr 72

2737 ,
2 630
22 33
22 19

1,2

x4

10x4

Ei +Ef i
Ei2232O

72

Dm9

10x

512 7 -22
2712,

4

2x4

22 33
27 23

4x4

2xDv 12

20

Oc ,OO,

2xDv15

Tyhj

ä

Hkb

15 .19

27 18

2x4

15.49

57l.3-14
5I2L -22
2233

24

2xDm9

72

27 23

3x4

Oc , Ob , Rmm Teräs
22T g4 ,22388 , 22319

76.09
1"6.48

18.10

lg.jl

16.49

222

10x

B

2756,

4

mm.3xEi

_

4x4

27 27
P1

06

Turku

20.43

P1

09

275L,
2553

Aura

27 .28

2228

P114 Turku
T3015 Aura

Kuorma

,

1"2

x4

10x4

2233
22 .38

DmB

23.L5

Dv 1,2

12
mm. Son
Es

ko

lvlaas a1 o

-10-

§ffiffffi
t..t,..

.-.

,r/j/)///.n
't;,;?i,74*

_.._,-

.r

'!/'

tir,:

,. . ,,.

.44

l:''-i.*,-

VR:IIä keksittiin käsite "suomi - kuudenkymmenen tuhannen iärven maa" vahingossa. KansainväIistä mainontaa varten tehtiin kolmekymmentäluvuIla juliste "suomi - Finland. The land
of 40.000 lakes',. Jostakin ilmoitettiin kuitenkin, että järviä on ainakin parikymmnetä tuhatta enemmän. Tehtiin uusi juliste, jossa oli uusittu teksti:"The land of 60-000 lakes.
Kuvassa tutkivat VR:n Turun liikennealueen pääIlikkö Matti Kangasvuori ja tiedotussihteeri
t4atti Pärssinen alkuperäistä virheellistä julistetta. Kuva: Arto TakaIa.

JULISTE

- ELI HEiJASTUKSIA AJASSA

Valtionr,autateiden mainonnassa on i ulistelden käytö11ä io pitkät perlnteet. Ensimmäiset iulisteet tehtiin
jo 1,930-1uvu11a.
Silloin karamelllmaisemat saavuttivat suuren suos ion . J a viel ä nyt
keskellä kiireistä ia teknilllstyvåä,
kovz?, tunteetonta atkaa ovat maisemaj u1 isteet edelleenkin kaikkein
kysytyimpiä. Jul iste j-ssa on kaunista
nostalgtaa. Ne ovat oman aikansa heijastuksia. Ne kertovat muuttuvasta
maailmaSta ja Samalla omasta muutoksestamme. Se on huuto tai kuiskaus.
Se suostuttelee, kehoLtaa, informoi,
saa sinut hyvä11e mlele1le. Se on
tulvillaan haikeutta. Tai se on kevyt
hymyily, ilolnen naurunpyrähdys. Se

on pelkistetyn yksinkertainen La:rönsyilevän rikas. Se Lulee sinua
vas taan kaikki alJ-a. Se on Pienen
pieni paperipala La:_ koko seinän
täyttävä. Se on iuliste.
Val t ionrau tate i den mainonnal 1 a on
melkoiset perlnteet. Vuonna 1934
määr ättiin yksi virkamiehistä hoitaasioita Ja
rnaan mainontaan liittyviä
siitä sitten kalkki alkoi. Kun 19301uvu1 1 a et S it t i in mainonnan t of eut tamistapoia Ja muotoja, otettiin iul1ste käyttöön heti alusta alkaen.
Aluksi i ul isteet o1 ivat yleisi u1 istei tz, eivät puhtaasti rautat ieaiheisia. Ne tehtiin yhdessä s11loisen
Suomen Matkailiiayhdistyksen kanssa.
Kolmekymmentäluvun loppupuoli 01i

-11muutenkin maas samme taloude1l i sen
nousun ia hyvinvoinnin aikaa. Se
hei j astui maan liike-e1ämään, r autatei11e ia sen malnostoimint aan, i oka
o1i hyvässä kasvuvauhdissa.

a-alka i a karame 11 ima j- s ema
Sitten tuli sota, pula kaikesta. Sodan aik ana olosuhteet muuttuivat
täydell isesti , rautateiden päätehtävä o1i alvan toisaalla kuin kiertomatkoj en i äri estämisessä.
Junia o1i vähän kulussa, nekln vähäiset olivat enimmäkseen sotilasiunia , tungokseen saakka täynnä. Mainonta i äi tak a-a1al1e , siihen ei varoja 11iennYt, Ja mainosiullsteita
tehtiin hyvin vähän.
Sot a-ai an muistoista on tal1e11a
kosket tava i ul iste "Vetoamme apuunne". Se o1i melkein kokonaan täynnä
tekstiä Ja kuvasi tungokseen saakka
täynnä olevaa kolmanne luokan päiPu1

v

ävaunua

.

tatina on hYvin
txaaginen. Jullste ei ehtinyt orlginaal:-a pidemmä11e Palnoon, kun sen
tekii ä putosi koneella alas ilmapomErään iulisteen

mituksessa.
Vasta vuoden L946 i älkeen mainostoiminta alkoi elPYä ia sen mYötä
j u1 isteldenkln tekemlnen. Junat
olivat erittäin tärkeitä kulkuneuvoja, kun autolstuminen ei o11ut vielä päässyt kunnolla vauht iin. J a
tä11ähän o1i selvä syy-yhteys rautat iemainonnan kasvuun.
markkinoi
Suurin osa iulistelsta
henkilöliikennettä, kesämatkailua ia

Lalvimatkailua . Tav ar-al iikenteest ä
o1 t hyvln vähän i u1 ist e:-ta , kun kil pailu autoliikenteen kanssa o1i vie1ä olematonta.
Julisteiden poh Jana o1i Yleensä
valokuva. Jotkut ta1-teiliiat kokellivat myös piirroksia, mutta ne eivät
oikein ved.onneet kansan makuun. Kalkkeln suositulmpla olivai maj-sernat
ja mitä kauniimpi ia karamellisempi
kysen parempi. Joitakin iulistelta
painattaniiden
seltiin vielä vuosia

misen j ä1keen.
Kansainvä1 istä yhteistoimintaa

Viislkymmentä luvulla mainonnan ia
samalla iulisteidenkin merkitys kasvoi edelleen . Silloin tuot i in i u1 isteet asemille matkustaiien nähtävlksi. Sie11ä ne olivat asemien seinillä, omissa kehykslssään, kaiken kansan kat se1 tav ina. S äänno11 i s in vä1 iaj oin ne vaihdettiin uusiksi ia
aJankohta:-siks i .
VR:11ä o1i myos kansainvä1istä Yhteistoimlntaa. Parhaimmill aan si11ä
o1i valhtosoplmus 13 eri Euroopan
maan kanssa. VR 1ähetti iulisteit aan
Euroopan asemille ia sai vaihtomaisseinilleen.
ta julisteita
KansainTäLä yhteistyotä piristi
UIC: n perusvä1isen rautatieliiton
tama Rautateiden tledotus- ia .mainoskeskus . Euroopan rauLateiden
mainos pääl1iköt kokoontuivat vuosittaln yhteen vaihtamaan aiatuks ia.
L950-1uvun lopussa alkanut voimakas
autoistuminen toi uusia haaste :-ta
rautatiemainonnalle . Ju1 isteilla o1 i
silloln hyvin tärkeä osuus ia pyrittiin käyttämaän maan parha:.ta iulistet a:-teilii o :-ta. Tosin raut at:-el iikenteen yleisen kehitYksen talr':-a
j oudut t iin hi1 i ais ia pikkuasemia
menettivät
sulkemaan ia iulisteetkin
paikko j aan

.

Miten juliste

syntYY?

Miten iuliste sitten syntYY? Mitä
kaikkea onkaan valmlin iulisteen
t ak ana?

Ensin syntYY impulssi. Jotakin
tietLyä tuoLetta on 1ähdettävä myymään, o1i se sitten uusi matkalippu
ta:- uusi Lavatavaunu. Tämän perusidean poh ia1ta rakennetaan kampanja, jonka avul1a haetaan vastausta
ne1 j ään kysymykseen : mit ä myydään
mlten milloln?
kenelle
Näin et s it ään kohderYhmä , sovel iaimmat mainosvä1ineet, ioita voivat
esi-te, TV
o11a esim. ilmoittelu,

-L2ta:- julisLe tai kaikki yhdessä.
Kun alhe ja kohderyhmä ovat se1vi11ä, kytket ään malnostolmisto työhön
muk aan. Mainostoimiston tehtäv anä on
aiheen visual lsoiminen. Tutkij at määrittelevät eri osatekijät: lehtiluette1oo, käytetäänkö julistetta ulkomainonnassä, rautatieasemilla j ne .
Kampanjan eri osatekijät kootaan yhteen ja sltten pyritään takaamaan
mahdollisimman hyvä sanoman perille
meno e1 i penetr aatio , mahdoll isimman
t al ou de l l i s e s t l ,
Herätteen ant aja
Tänään juliste

on merkittävä rautatlen tiedotuskanava ja keino luoda
yrityskuvaa. Sitä käytet ään edelleenkin hyväksl , vaikka sen kul ta-alka on takanapäin. Herätteen ant aJana
julisteella on merkitystä muun ohessä, mutta nyt informaatto kohdistuu
yks itylskohtaisemp aan t ie donvä1 ltykseen. Juliste ei o1e enää mikään
jatkokertomus. Sen on oltava mahdollisimman pelkistetty, sanoman on
mentävä perille yhdel1ä silmäyksel-

Julisteessa pitää o11a liikettä,
menod, e1ämäA. J a kuitenkin vielä
tänään kaikkein suosituimpia ovat
meidän kauniit maisemamme .
Nykyään tehdään henkilöliikennettä

varten kaksi julistetta vuosittain
Ja tavaral-iikennettä varten 2-3 julistetta joko slsäiseen käyttöön
ta:- asi akaskunnall e . Painosmäärät
vaihtelevat muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen ia ne määräytyvät
j akelutavan muk aan.
Suomalainen julistetaide on huomattavan korkeaa kansalnvälistä tasoa.
VR pyrkii käyttämään parhaita mahdollisia julistetaiteilijoita.
Ve11-Matti Pärssinen
Tiedotussihteeri
Valtion

1ä.

RAUTATEI DEN VIRKAPUVUT

Aleksanteri II : n ha111tuskaude11a an-net t i in poikkeuksel 1 isen pa1 j on uus ia
virkapukuohj e :-ta. Raut ateiden rakentaminen o1i tärkeä tapaus, ensimmäinen rataosa vihittiin
käyttöon v.186Z
ja uusl virkapuku tu11 aJankohta:-seksi. Suunniteltaessa virkapukua rautatelden virkamiehllle otettiin osittain ma11ia muista maista. Mm. lakin
mallista käytiin pitkä keskustelu.
Ensimmä1nen lakkimalli o1i keipin Ja
ki iverin vä1 imuot o , j onka e s ikuv ana
o1i todennäköisesti itäva1t alainen
ta:- saksalainen lakkima11i. Muilta
osiltaan pukuj en kuosi noudatteli j o
käytössä olleita malleja Venäjä11ä ja
suur iruht inaskunnas s a .

Pukuj en

perusväriksi määrättiin

tummanvihreä väri, kauluksen Ja hihansulden reunarihmojen värlksi vaaleansininen. Hopeakirj onnan poh Javäri kauluksessa o11 tummansininen , Jd

kuviona \aakerinlehti Ja mar Jat. Napit olivat hopeanväriset ja kaksoiskotkan kuv al-]-a varustetut . Ensimmäiset pukuohj esäännöt kosklvat sangen
pientä virkamieskuntaa, olihan ensimmäinen rataosuus valn Helsingin
ja Hämeenl innan vä1i11ä.
Ensimmäinen l-aaj empi rautateitä
koskeva pukuohjesääntö annettiin he1mi-kuussa 1,BT I . Siihen mennessä rataverkosto o11 l-aaj entunut Ja virkamieskunta kasvanut huomattavastl .

-13samoihin aikoiPuku-uudistus liittyi
hin vireillä olleisiln muiden virastoj en Ja l-a:.tosten puku-uudistuksiin.
Helmikuun 4. päivänä LBTI hyväksytty
asetus (no 444/28.2.1871) o1i ensimmäinen, j ossa tarkasti määriteltiin
eri virkamiesten ja työntekiioiden
virkapuvut Ja n11den kokoonpano. Korkeimpien virkamiesten osalta noudatettlln v. 1,855 annettuja pukumääräyksiä. Arklpuku ta:- nk. palveluspuku eros i sen s 1j aan s ilminnäht äväst i
sen aJan virkapuvulsta siioä, että
takki o1i varustettu alaskäännetyllä
pehmeä11ä kauluksella ia että paltaan
mataline kauluksineen kuulul solmio.
Ivlielenkiintoinen yksityiskohta uudessa virkapuvussa olivat napit. Ka:.ki11a virkamiehillä o1i nappi, iossa
olivat kirjalmet (S.i:-p (Statens järnvägar i Finland = Valtlon Rautatiet
Suomessa ) paitsi työpaj an Ja iunatallien esimiehilld, ioi11a o1i iunan
kuva.
Vuoden

LBT L asetuksessa ei vahvlstettu asemamestareille omaa virkapukua, ffiutta se vahvistettiin seuraavana vuonna ( no 1,8/L9IT /22 .11- . lBBz ) .
Puvun tuli o11a samanlainen kuin IV
luokan asemap äAl1iköi11ä. Vuonna 1873
pukuohj es ääntöä täydennettiin tarkennuksi1J-z, j otka koskivat pukui en yksityiskoht:-a. Aleksanteri II: n a:.kaista Suomea kohtaan suopeaa poliittista llmapliriä kuvastaa konduktöörin asusteisiin kuulunut pieni laukku, j ossa o1i koristeena yksinomaan
Suomen vaakuna ilman kaksoiskotkaa,
joka muual-l-a keisarikunnassa o1i yleinen tunnuskuva. Määräysten tarkkuutta
kuvaa annetun asetuksen teksti: "Junaa
j ohtavankonduktöörin tulee , virantolmituksessa ollessaan, pilettien y.m.
säilyttämistä varten kantaa nahkalaukkua, jonka kannessa on maan vaakuna Ja
olkavyön etupuolella kaksi he1a,z,
joista toiseen kiinnitetään vihellyspil1in vit jat ja toinen on vihellyspi11in kotelo. Junaa iohtavan konduktöörin tulee kantaa sanottua laukkua
oikean olan yli kulkevassa olkavyössä,
joka matkustaia- ia sekajunan konduk-

tööri11ä on si-nlnen ja tavaraj unan
konduktöör111 ä mus ta. "
Edel1ä mainittu pukuohiesäänto
vuodelta IBTI on käsitelty vain pari11a eslmerkillä. Tämä johtuu siitä, että usein toisiaan seuraavaL
asetukset ja määräykset ovat sisä:.1ö1 taän samanlatsia ja käsittelevät
enimmäkseen tarkennuksia ia täydennykslä aikaisempiin ohi eisiin. Vuonna IB79 annettu pukuohjesääntö rautateitä varten on sisä11ö1tään samanlatnen kuin ede11ä mainittukin,
mutta koska se tuli pienin muutoksin olemaan voimassa atna vuoteen
I7LT saakka, on pa:kallaan esittää
tämä oh j e s äänt ö :..aai emmin .
Uusi pukuohiesääntö annettiin kahdessa osassa, nimlttäin arvoluokkaj ärj estelmään kuuluville virkamiehi11e (no 351/6.2.L879) ja kuulumattomille ( no 644/tt.2.lBT9) Ede11ä
mainittu käsittelee lählnnä rautatiehallituksen korkeimplen virkamiesten puku JZ, i ä1kimmäinen taas
tavall lsten työntekfi ö1den pukui a
Ja nliden eroj a ( suluissa selvennyksiä sanolhin Ja termeihin) .
"Säännöt Suomen_wa1t ionrautate iQen
giraqsa olewien rangittouain_palye1ij ain_uniwormuista ( Kuvat L-2)
Yleisiä määräyksiä
Semmoisia parsel ia ( =v aatekappalelta) , j otka owat yhdenmukaiset kaikille wlrkapuwuille Ja arwoi11e.
Palttoo: mustasta werasta kahdell-aknappiriwillä, kuusi nappia kummassakin, kaulus samasta werasta ilman
paarteita ( =reunarr'hmoi a ) . Wuori mustaa, olkamerkit samanmoiset kuin uniwormus s a .

Housut: mustasta werasta ilman paatteiEa.
Knapit : hopeoitut , kuwan N: o 6 muk aLset.
UnlwcrEun laatu

Liikenne-osasto
Wanhemmat ja nuoremmat asemankirj urit , pi1 j et inmyyi ät ia telegrafist i_t .
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VaIt ionrautateiden univormun
kejä ja epoletti vuoden 1879
mukaan. Kuva : Rautatiemuspo.
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187 9 pukuohjesäännön mu-
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Sortuutti: mustasta werasta kahdella
knappiriwillä, dlaslasketulla tummansinisellä sametti kau1ukse11a, tehty
samankal tatsesti kuin meriwarustuslaitosten wj-rkamiehille tätä nykyä
on määrätty. Knappejd, kuusi kummallakin puo1e1ld, kaksi knappia kummassakin lakkarinkannessa ja kummassakin hiankäänteessä kaksi wähemmän
kokolsta.
Olkapalmikot ( o1ka1 aatat ) : kapea, yksinkertatnen, hopeainen letti ( =punos ) tummansinisellä samettialust alld, jota vaaleanslninen paarre ympäröit see , kuwan N: o 1 1 muk aan.
Liiwi: mustasta werasta kahdella riwillä wähemmänkokoisilla uniwormunapeilla Ja alaslasketulla kauluksel\d, mutta. niin tehty, että sen myös
saa knappiin y1ös asti.
Kaulahuiwi : musta, ruususolmulla.
Lakki: Kuwan N:o 1 mukaan mustasta
werasta, tummanslnisellä sametti-reunuksella ja waaleansininen paarre
reunusten y1 i- ja a1 isyrj äst ä sekä
pohj an ympäri . Kokart i s iwil iwirkamiehille määrätyn ma11in mukaan, mutta ilman emal j ia. Etupuolelle lakinreunukseen pannaan tuo rautatiewirkamiehiä Ja pa1we1 ioit a oso ttawa
tunnusmerkki, pyorä kahden siiwen ja
kruunun kanssa, hopeoituna, kuwan
N: o 3 mukaan.
Muistutus I: Telegraf:-stelllä on hopeoitu telegrafimerkki lakissa, kuwan N: o 5 muk aan.
Muistutus If: Jos naisia asetetaan
telegrafisteiksi
ta:- piljetinmyyj iks i , määr ät aän he i11e ruumi in muk a7,nen tröij y ( =pusero ) mustasta wi1 1-akankaasta kahdella riwi11ä uniwormunapeill?, kuusl kummassakln riwissä,
alaslasketulla tummansinisellä samettikauluksella sekä telegrafisteil1e 1isäksi hopeoitu telegrafimerkki
kaulukseen , kuwan N: o 5 muk aan.
Y1i- ja alikonduktöörit
Uniwormu: mustasta werasta ennen wahwistetun muodin ( =ma11 in ) mukaan.

-15Ylikonduktöörin uniwormuun ja palt- la puo1e11a.
toon kaulukseen pannaan kaksi reikäreunusta kapeasta hopeakaluunasta. Kone-osasto
Olkapalmikot: kaksinkertaisesta, kä- A1haa11a mainituille koneosastoon
peasta punoksesta; ylikonduktöörien kuuluwille pa1we1ioi1le määrätään aihopeasta ja alikonduktöörien valkoi- noastaan uniwormulakki.
sesta langasta.

Lakki: edellisen mukalnen, mutta reunus mustasta werasta. Kokarti ede11isen mukainen. Merkki hopeoitu; y1ikonduktöörien lakinreunuksen ympäri
pannaan kaksi ia aTlkonduktöörien yksi kapea hopeakaluuna.
Ylhää11ä 1uete1tui11e liikenne- ja
rataosastojen pa1we1ioi11e tulee ai-noastaan uniwormulakki ja palttoor
joka jä1kimmäinen myös saa o11a kuwan N:o 7 mukaan tehty.
Pakkamestarit ja waakamestarit

Warikonesimlehet
Lakki: samankaltainen kuin liikenneosaston kirjurien, kuwan N:o 4 mukaise1la, ku11atul1a merkillä.

Lokomotiwinkuljettajat, wanhemmat
Lakki: niinkuin ylikonduktööri_en,
mutta hopeotulla, kuwan N:o 4 mukaise11a merkillä.
Lokomotiwinkuljettajat, nuoremmat
Lakki: niinkuin a1i-konduktöörien,
edellisen kaltaisella merkillä.

Lakki: edellisen kaltainen ilman kaluunaa.
Lokomotiwinlämmittäj ät
Lakki: niinkuin lokomotiwinkuljettaAsemamiehen-esimiehet ja wekselimie- jien, mutta ilman kaluunaa.
hen esimiehet, promsarlt asema- ja
vekselimiehet
Waunumestarit
Lakki: edellisen kaltainen ilman ko- Lakki: niinkuin nuorempien lokomotikartia ja merkkiä, mutta numerolla winkuljettajien.
walkoisesta metallista, asetettu 1akkipesän etupuo1e11e. .
Waunurewiisorit
Lakki: niinkuin lokomotiwinlämmittäRata-osasto
j ien.
Ratamestari, wanhempi
Siiwoojat, tallimiehet, pumppukoneenLakki ja palttoo: nj-inkuin ylikonduk- käyttäjät ja waununvoitelijat
töörien
Lakki: niinkuin edellisen, mutta i1Ratamestari, nuorempi

man

kokartia ja merkkiä.

Lakki ja palttoo: niinkuin alikonduk- Wahtimestarit
töörien.
Uniwormu: senkaltainen kuin muissakin
virkakunnissa, mutta mustasta werasRataesi-miehet, rata-, silta- ja por- td, hopeaisella alaupseerin kaluunaltinwahdit
1a alaslasketulla kau1ukse11a, hianLakki-: ilman kokartia ja merkkiä,
kääntei11ä ja lakinreunuksella,

mutta numerolla.
Muistutus. Kun nainen toimittaa portinwahdin wirkaa, määrätään häne11e
ruumiin mukainen uniwormutröijy mustasta willakankaasta, kahdella riwil1ä uniwormunapeilla, kuusi kummassakin riwissä. Numero rinnan wasemmalla

portieri
kaltainen, jonka
juhlatiloissa
lisäksi
tulee tawallinen schweitzarin=olkarihma rautatie-

Uniwormu: edellisen

wärei11ä, warustettu hopeakaluunalla,
ynnä kaluunoitu kolmiskulmai-nen hat-

-r6tu.

tt

Y11 ämainittuj a sääntöi ä seurasi
jonka sisä1tö o1i seukiertokirj€,
raavanlainen : "Tehdyn esityksen iohdosta on Rautatiehallj.tus tänäpänä
katsonut hywäksi noudatettawaksi
säännöt
wahwistaa tähän liitetyt
waltionraut ateiden wlrassa olewien
rangittomien palweliain uniwormuis-

I:o ?r

ta;...tt.

Arvoluokka j är j estelmään kuuluvien
virkamiesten pukuohiesääntö o11 sisä1löItään seur aavanlainen :
Yleiset määräykset kaikille virka-

puvuille ja arvoille yhteisistä
vaatekappaleista. Takki o1i mustasta
kuusl
verasta kahdella nappirivillä,
nappia kussakin. Kaulus samasta verasta ilman rihmoja. Vuori musta.
I:o
.I:o
Olkaimet samaa kangaslaatua kuin takki. Päällystakki o1i myös mustaa verkaa kahdella nappirivillä ia mustalla vuoril1a. Housut mustaa verkaa ilman rev äärej ä. Pukui en napit hopeoi- 3. Valtionrautateiden virkapukuihin vuoden
3.

dut

.

1879 ohjesäännön mukaan kuuluneita

6.

yksityis-

at:-ehallitukseh, VI ia VII ar- koht ia. Kuva : Rautat iemuseo.
voluokan virkamiesten paraatt- ia
pyhäpäivänpuku o11 mustaa verkaa kahkussakin kahdekde1la nappirivillä,
san nappia. Kaulus tummansinistä samett:.a, edestä vinosti leikattu vaaleansinisin rlhmoin y1ä- Ja alareunaa pitkln. Hihankäänteet samanlai[i'1 I lill t ilrsret.
set, suoriksileikatut vaaleansinisel1ä rlhmal)"a. Taskujen kannet varustettu samoin vaaleansinisin rihmoin.
Pitkin puvun etureunaa hännyksiln
saakka vaaleanslninen rihma. Kirionta kauluksessa Ja hihankäänteissä
hopeasta piirustuksen no Za:n mukaan
VI arvoluokalle ja no 2b:n mukaan
ll lill llll Ilrsscr.
VII arvoluokalle (Kuva 3).
Olkaimet olivat hopelsilla punoks111a tummansinisellä samett ..laatalla vaal-eanslnisin reunajuovin. Kultatähtien luku määräyty:- haltiian arvoluokan muk aan ( kuva 4 ) . P äAhlne o1 i
kolmekulmainen hopeakaluun al-l-a ia pu- :--riir l\ riu .ul' urltcr.
nokse11a. Edelleen pukuun kuuluivat
ja
pukur
käsineet. Kyseessä on
mi-ekka
4. Valtionrautateiden virkapukuihin
jonka ma1li ja kuosi määräytyi vuoden ta epoletteja. Kuva: Rautatiemuseo.
Raut

1855 pukuasetuksen mukaan. Erotuksena

'1
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-
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kuulunei-

_L7

5.

Varapuku

eIi syrtuutti edusti tavallis-

ta virkapukua

vaatimattomampaa Iinjaa.

o11 olkaimet, joita ei eslintynyt
kuin posti- ja
mui11a virastoilla
lennät in1 attoksen virkamiesten virkapuvuissa.
Varapuku e1i syrtuutti o1i vaattmattomampi (kuva 5), kaksirivinen

mustasta verasta ia alaskäännetyllä
kauluksel l-a. Puku noudat tel i laivaston upseeripuvun kuosia. Pukuun kuululvat olkaimet Ja miekkä ja tämän
1isäksi liivit,
ffiustaa verkaa samoin
ja kahdella napplrivillä
( tcoolt aan
pienemmät ) ja alaskäännetty kaulus.
Kaulal iina o1 i mus taa s ilkkiä Ja
solmlttu. Käsineitä käytettiin myös.
Päänine määräytyi piirroksen no L
mukaan ja o1i mustall-a veralla pää1lystetty, paarteen alaosa varustettu
hopeakaluunal-la slnisln reunajuovin .
Kokardi o1i samanlainen kuin siviili-

_

livirkamiesten. Etupuoleen kiinnitettiin rautatievirkamlesten tunnus.
Virkamatkoilla ei käytetty miekkaa.
9 .-14. arvoluokkiin kuuluvat rautatiehallituksen al-aisuuteen lukeutuvat
virkamiehet käyttivät palvelus- ta:arkipukuna syrtuuttia, joka o1i kuosiltaan samanlalnen kuin ede11ä mainittu rautatlehallituksen virkamiehen. Liivit olivat samanlaiset, mutta napitettavi-ssa y1ös asti tarpeen
vaatiessa. Kaulaliina o1i musta Ja
asuun kuuluivat käsineet ja olkaimet.
Olkaimien ma11i o1i kuvan no 10 mukaan: yksi tähti 13. ia 14. arvoluokkaa varten, kaksi L1. ja 1,2. varten,
kolme 10. varten Ja ilman tähteä 9.
varten. Päähine o1i samanlainen kuin
rautat ieha11 ituksen virkamiehill ä,
muLta paarre o1i tummansinlsestä sametista. Erikseen on mainlttava, ettA virantoimituksessa o1evilla asemapää11iköi11ä o1i vaaleansininen päähine. Korkeimmilla virkamiehillä o1i
juhlapuvun yhteydessä valkoiset 1iivlt pikees tä.
Ohjesäännöt asettivat suuria vaattmuksia virkamleskunnalle . Todennäköisestl niitä ei a:-na noudatettu kirj aimel 1 isesti, ain akaan maaseudun
pienillä asem111a. Tästä mei11ä on
todisteena syyskuussa vuonna IBT 6
( no 13/27 85/22 .9. 1BT 6) asemap ääl-1iköil1e annettu muistutus siitä, että virantoimituksessa o11 virkapuvun käyttö pakollista. Kiertokirjeen
sanamuoto antaa aiheen ymmärtää, etkesä11ä helteisinä
tä erityisesti
jätettiin
päivinä
käyttämätLä vlrkapuvun takkia.
Vlrkapukuohj esääntoj en ohel:-a muistutettiin myös slitä, ettel leukaparta o11ut sallittu ja ettei paidankaulus saanut näkyä virkapuvun
kauluksen yli. Viimelnen Suomen suuriruhtinaskuntaa koskeva virkapukumääräys annettiin vuonna 1904. Rautateiden osalta se koski 1ähinnä
korkeimpla virkamiehtz, kun taas muiden osalta puvut säilyivät pieniä
muut oks ia lukuunottamatta muuttumat-
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luokka

suuriruhtinaskunnan arvoluokkajärjestys, annettu Helsinglssä 1,5.
päivänä heinäkuuta L897,
A11a on lueteltu ne rautatiehallituksen alaisuuteen kuuluvat vi-rkamiehet,
joi11a o1i virka-arvo:
5. luokka Rautatiehallltuksen pääjohtaJa
6. luokka Rautatlehallltuksen varaj ohtala ( =Adj oint hos generaldirektören för Järnvägs styrel sen )
Rautatiehall ituksen toi-

11

1.2

. luokka

mistopääl1ikkö

L3

. luokka

Suomen

Rautat iehall ituksen
kennep ää11 ikkö

_

Linj akassanhoit aja ( =
1 inj ekas sör )
3 . luokan asemap ää11 ikkö
Rautateiden He1 s ingin
mekaanisen työpaj
työnj oht aj a

1ii-

Rautatiehall ituksen rata-

B. luokka

pääl1 1kkö
Rautat ieha11 ituksen konepää1 1 i kkö
Rautatiehall" ituksen j ohta- 14. luokka
j an apulainen

Rautatiehallituksen
teeri
Rautatiehall ituksen
reeri
Rautatiehall ituksen
tar kas tal a
Rautatiehall ituksen
totoimiston esimies
Rautatiehallituksen
nö

9. luokka

L0 . 1uokka

an

Rautatiehall ituksen notaar:Raut att ehall ituksen t ilastotoimiston aktuaari
4 . luokan asemap ää11 ikkö
Rautat iehal 1 ituksen
kanslisti
Rautat ieha11 ituksen He1slngin varastoesimies
5 . luokan asemap ää11 ikkö
Rautateiden lennätin me-

kaan i kko

Rautate iden kamarikirj u( =kammarskrivare )

ri

sih-

Rautateiden kirj anplt äjä
Rautateiden varastoesi-

kam-

mies

yl it

ilas-

Rautatiehallltuksen
i
Rautatiehallituksen
apukamre er i

ör ime k aan i kko

(=

int )
apulaisrata:-nsinööri
Rautateiden apulaiskassanhoitalax
o

l-

.

2

.

apukamre er

insi-

l-. luokan asemapAä11 ikkö
Rautatielääkärl
Rautateiden asiami es/ toiminnanj oh taj a
Rautateiden ylikassanhoitaj a
Rautatelden virstatoimiston esimies
2 . luokan asemapää\1ikkö
Ratainsinöori
Rautateiden työpaj an esimies
Var a-asemapää11 ikkö
s t at lons ins pekt oradj

Rautate iden reviisori**
Raut ateiden tarkas taJa

C. Bergroth
Tutkij a
Tom

Turun maakuntamuseo

-1,9ASEMALAITURILTA SEURATTUA

-lehti
Suomalaiset raut atteharrast aiat
saivat vihdoinkln alkuvuodesta oman
lehtensä. JUNAT -1ehti toimii kaupal1isil1a toimintapertaatteilla
Ja sen
jalona tavoitteena on o11a nimenomaan
kaikkien kiskoliikennettä harrastavien äänenkannattaia. Tähänhän ei o1e
tolstaiseksi pystynyt yksikään Suomessa ilmestynyt 1ehti. Lehti ju1kalsee kirj oituksia kaikilta kiskoliikenneharrastuksen aloilta ja mukan on myös mallien rakennusohjeita.
Tilaushinta on 65 mk/vuosikerta. Lehden puuhamiehlnä ovat mm. Antero Alku
ja Tapio Keränen, joirka kaikki varmast i tunt evat ainakin nimelt ä. Tenderil äiset toivot tavat menestyst ä
uudelle tulokkaa71e.
JUNAT

raamoihin, mallinrakennuksen saavutuksista puhumattakaan. Päivien ohj elmaan kuulul myös tutustuminen
Tampereen aseman Ja ratapihan to1mintaan. Seur aavat valtakunnalliset
pienoisrautatiepäivät j ärj estet ään
ensi talvena todennäköisesti Helslngissä ja j ärj estäj än on silloin He1s lngln P ieno i sraut at iekerho ry .
UUSTA MALLEJA

Markkinoille ilmaantul kevätkesästä
maassamme vielä useimmllle tulki
tuntematon Electrotren plenoisrautatiesar ja. Electrotren on alkuperä1t ään e s panj alainen . Raut at ie t o imi i
myos Märklinin kolmikiskoperiaattee11a ja tuo siten oman mielenkiintoisen 1isänsä myos sen harrastalien
koko e 1mi in . Tuot ant oon kuul- uu myo s
VR: N VIRKAPUKUJA
koko j oukko varaos tz, j oista saatRautat:-emuseo on koonnut pienen näyt- taa o1la hyötyä mal1in rakentajille.
te1yn "VR: n virkapuku kautta aikoj en " Electrotrenlä tuo maahan Ja myy vankertomaan mukavalla taval-la rautatei- taalainen Dettamatic (pt 1B 01661,
den histor 1-aa myös muodin kannal ta.
Vantaa) . Kannattaa tutustua.
Näyttely o1i esi11ä helmlkuussa myös
Turussa Humalistonkadun KOP: n toiml- TULEEKO PRINSESSA TURKUUN? ? ?
t11oissa. Näyttelyä olivat järjestäJo Turun Kiskoliikennekerhoa perusmässä Turun maakuntamuseo, Rautatle- tettaessa herätettiin haave oikean
museo ja VR Turun liikennealue.
höyryveturin hankkimisesta kaupunkiin. Aikaisempl yrityshän o1i kaaPI ENOI S RAUTATI EPÄIVÄT
tunut kaupungin byrokr attan j äykTamperelainen Pirkanmaan Rautatieh ar- kyyteen. Nyt asiassa on päästy yksi
ras taj ien kerho j ärj est i t ammikuus sa aske1 eteenpäln. Turun veturimiehet
j ärj estyksessään ensimmäiset val tatekivät nlmittäin kevät tal-vella anokunnall iset pienolsrautatlep ä:-vät
muksen Rautatiehallltuksell_e vanhan
Tampereen Sampolassa. Ohj elmassa o1i turkulalsen työjuhdan "Prinsessan"
erilaisla näyttelyj ä valokuvista dio- Hv1 n:o 555 saamisesta Turkuun kaupungin kaunistukseksi ja kaupunkiTa:-sten katseltavaksi. Mutta tarkoltus ei olisi tokl museoida veturia,
vaan saada se j oskus j opa 1 i ikkeel 1e palauttamaan mieliin nuo mainlot
menneet höyryajat. Mikä1 i kuuloppheisiin vol luottaa, on hanke aLnakln toistaiseksi mukavastl myotätuulessa. Toiveen toteutuminen tuo
tietysti mukanaan koko joukon talkoitz, sil1ä rahaahan hankkeen toteuttamiseen on vai.kea saada.

-20j a yhdistelmiä. Dm B/9 on tietysti edelleen liikenteessä. Mutta
Huruja näkee vain harvoin, tava111simmin tavarajunlssa.

vanho

TURKULAISIA RAITIOVAUNUJA
Turun maakuntamuseo pelasti vlime

t't"',rr. .,.'r*qg7r.i.**r,,*4*n*

RantaIa.
HÖYRYVETURITKO ROMUKSI

??

syksynä kaatopaikk amatkalta kaupungin liikennel attosta aikolnaan pa1velleet rait lovaunut n : of LT , 32 Ja
40. Vaunut olivat o11eet use,,La vuosla lasten leikkipa:-kkolna kaupungin päiväkotien pihoissa. Vieläkin
niitä on leikkimökkeinä alnakin Hirvensalon ia Kärsämäen päiväkot ien
piho11la ia yhde olen tavannut Nousiaisista paikall isen autohaiottamon pihal-La. Kaupungin liikennel a7.tos on entisöinyt kaksl rattiovaunua ja museon varastoissa on ent isöintiä odottamassa alnakj-n ne1i ä
vaunua. Onkohan n j-in, että Turussakin aj e taan v ie 1 ä i oskus rait s ikal la.

Rautatiehallitus on päättämässä vanhojen höyryveturien romuttamisesta.
Asiaa on haudottu niin, että munat
(=veturit) ovat ehtineet jo ruostua,
osittaln i opa kori auskelvottomiksi .
Jotain o11si toki pelastettavissakin.
Viimeisin lehdistä luettu tieto on se ,
että Rautatiemuseo olisl valitsemassa
vetureista tyyppikokoelmaa omiin suoj ffnsa. Näin säästyisi edes i otain
vanhasta höyryveturikulttuurista i ä1kipo1ivl1e. Miksi veturit sitten romut etaan? Rautatiehallituksen mielestä höyryvoimaa el tarvita edes kriiTURUN KISKOLIIKENNEKERHO TOIMII
sitilanteessa. Väistämätön ia histoosoitettu tosiasia on
rtallisestikin
PI I RUSTUSARKI STO
kuitenkin se sodan sattuessa ensimmäis1ä kohteita ovat i uuri energiavarat. Näin kävi viime sodankin aikana mm. Saksassä, iossa iuuri valmj-svä1inen
Mtincheni-n
Berliinin
Lunut
ia
sähköistetty rataosuus tuhottiln heti
sodan alussa ia i oudutt iin turvautumaan luotettavampaan höyryvetoon. Joten kannat ta:-siko harkita vielä kerKerhon perustamlsesta 1ähtien on
pyritty keräämäan erllaista rautaran näinä epävakaina aikolna?
teitä ja pienoisrautateita koskeHURUT VÄI STYY
vaa materl aalj^a. Yksi huomattavimUusi aikataulukausi toi muutoksia myÖs mista keräi1yn kohteista ovat o1vetokalustoon Turun a1uee1la. Jo koko leet kalustoa koskevat piirustukkevåän ajan o1i Turunkln puolessa ha- set (mittakaava 1:87), jolden tarvaittavissa tulevat muutokset . Dr 1 3
koituksena on pa1ve11a mallirakennäyttäytyi silloln tä11öin täältä 1äh- tajia. Tä11ä hetkellä kokoelmassa
tevissä ja tänne saapuvissa i unissa.
on jo hiukan y1i 200 erilaista PiiNyt muutos on tapahtunut tosias iz,
rustusta suomalaisista vaunuista ia
Dr 13 vetää 1ähes kaikkia matkustaJa- vetureista. Kokoelmaa pyritään täyjunia ja valn harvoin iunissa näkee
dent äm ään kaiken aik ?d , i oten i os
rl
F
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slnulla on joitakin piirustuksia,
tarkista onko ne myös kerhon arklstossa Ja toim:-ta kopioitavaksi.
Voit saada piirustuksista koploita
myös omaan käyttöösi. Kokoelmasta on
tarkoltus laat:-a myös luettelo kerholalsten käyttöön. Piirustuksia voit
tiedustella sihteeriltä ( puh. virkaaikana 303300 /20) .
KERHON JULKAISUVAIHTO

Ensimmäisen Tenderln ilmestyttyä

tu1i monia tiedusteluj a ja tarj ouksia
lehtemme vaihtamisesta muiden vastaavien julkaisuj en kanssa. Niinpä kerho
saakin tä11ä hetkellä arkistoon, jäsenistön käyttöön Resiinan ja EPötledotteen, jossa se1vlte11ään rautatieliikenteen ajankohtatsia asioita.
Tenderln numerot menevät 1uonno11isesti ko. kustantaiille.
EPö-TIEDOI'E 4

31.5. 198+

Rrutetietaprhturnien j,,

-k

irjaltisutrden tiedo tuslehti

TIESiIINA
r
4

1983

KERHOLAISET HYVINKÄÄLLÄ

JA

TAMPEREEL-

LA

Muutamat kerholaiset tekivät

pääsiäisvlikon maanant atna tutustumismatkan Hyvinkään konepajalle, jossa maLkalalset otettiin auliisti vastaan ja
annettiin hei11e mahdollisuus tutustua sekä konepajan toimintaan että
slel1 ä olleeseen vetokalustoon.
Hyvink äältä matka suuntautui Tamperee11e Perkiön veturitallille
, joka
on tänä päivänä ehkä tärkein Hurukeskus . P ääasia11 isimpäna tutustumiskohteena lienevät o11eet veturlt, nimenomaan paljon puhutut Hurut, mutta
siinä sivussa tutustuttiln
myos muihin rautatieasiolhin.
MATKA UUTEENKAUPUNKI IN

Kerhomme teki kauniina maaliskuisena
lauantaipäivänä 10. 3. retken kohta
6O-vuotraalle Uudenkaupungin radalle
Hietamäessä, puoliväl1n krouvissa,

.

e1i vesltornin vierellä vietti rähj äf nen luultavast 1 Gd-vaunu vii-meisiä hetkiään . Kerhon hovikul j e ttaj an Pekka Rantalan ( ovessakin o1i
mainos "Ei o1e Pekkaa parempaa" ) ohj as taessa " Porkk anaa" varman tuntuisest i Uudenkaupungin pihalle , odot teli Huru 2224 tavarajunan edessä
valmlina 1ähtemään Turkuun. Juna
373 ajettiin vielä Kala?antaan. Siirrylmme kahvitauon jä1keen junan 374
toiseen ohj aamoon e1i 5111-päähän,
jossa taisi väli11ä o11a ahdasta.
Uudenkaupunglnedustalla olevan Dm9
edessä vasemmalta alkaen Kari Paananen, Ilmo Kaj ala, Juhanl Kostet, Esko l',tIaasa1o, Pekka Rantala ja Matti
Soini.

KERHON TIEDOTUKSESTA

Kerhon tiedotus on o11ut hiukan rempallaan j ohtuen oslttaln slhteerin
sivlilikiireistä.
Uselmmiten tiedottamlnen on hoidettu puhellmell-a
ja valitettavan myöhään. Toivon mukaan joku kerholaislsta ottaa ensi
syyskaudella tiedotuksen hoitoonsa,
j otta j okainen saisi vlestinsä per11e.
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KUVIA VETURIMIESTEN ALBUMEISIA OSA

I

Yläkuvassa Hv 1 n: o 558 vetämässä tavarajunaa Slon asemalla joskus 19601uvu11a. AlhaalJ.a vasemmalla on puo1es taan Hv 2 n: o 780 Toij alan veturitalli11a palvelukseen 1ähdossä. Päivä on vappu, minkä kunniaksi valon-

heitLäjän juurelle on laitettu vappuviuhka. Alhaalla oikealla on puoles-

-

: Hv 1-2
taan sama Hv 2 n:o 780 vetämässä
tal aj unaa. Kuvas t a vo i s e 1 väs ti hava:-ta veturin varusteena olevan
taustapeilin a:-toon turkulaiseen tapaan. Kaikki sivun kuvat on kuvattu
joskus 1960-1uvu11a. Kuvaala on veturlnkuljettaja O.Lumme Ja kuvat 1öytyvät Mika Rantalan kokoelmista.

mat kus

-2 3-

Hv-ykkös1ä Turussa. Y1äkuvassa Hv 1
o 55O lepovuorossa Turun varlkolla. Alhaalla vasemmalla Hv 1 n:o 555
(prinsessa ) Ja veturin rniehisto O.

n:

Lumme, T.Sip11ä ja O.Vartialnen. A1haa11a oikealla prinsessan 1ämmittä-

jä. Sivun kuvat on ottanut O.Vartiainen Ja ne 1öytyvät Mika Rantalan
kokoe 1mi s La

.

.\.

\\ .\)*i\
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IURKULAISIA

Syksyllä 1983 tarj outui Turun maakuntamuseolle tilaisuus ottaa ta1-

teen joitakin hävittäväksi tuomittuja, päiväkotien a1uei11a leikkipalkkolna olleita rait iovaunuj a.
Näin saat iin
alnakin toistaiseksisäästetyksi vaunu n: o 40 sekä vaunujen n:o 1,7 Ja 32 korlt, jotka kulje_
tettiin museon a1uee11e joulukuussa
1983. Tuleva. toivot tavastl
kunnostuksen Ja entisöinnin kohteina
kiinnostavimpia ovat vaunut tT ja 32,
si11ä samasta sarj asta kuin vaunu n: o
40 on Turun kaupungin liikennel attokse11a täysin kunnostettuna vaunu n: o

19

30 j o 42 kpl . Turunkin sarj an al _
aan kahdeksan vaunua , n: of l6-23 ,

kup

ovat ASEAn valmistam j-a.
Tullessaan Turkuun v. 1933 sarjan
neljä enslmmäistä vaunua, n:ot 1679 , edust ivat vanhoista vaunuista
varsin pa1 j on poikke avaa tyyppiä.
uutta o1i modernin ulkoasun 1isäksi
suurempi koko. uutta olivat myös paineilmak äyttöiset taiteovat, i oiden
anslosta vaunun sis ätr l-a o1i saatu
yhtenäiseksi verr attuna vanhojen vaunuj en puol iavoiml in , veräj ä1 1 ä sul jettaviin päätysiltoihin Ja vä1 iseinä11ä erotettuun maLkusLamoon "ku42.
peehen". Monilta tärkeiltä ominaiVaunut n:o 1,T ja 32 kuuluvat kori_ suukslltaan uudet vaunut s11ti
vasma1l i1 taan lukumä ärälsest i suurimp aan t as ivat vanhoj
a . Ni inpä ne o1 ivat
TKL: n ra:-tiomoottorivaunusar Jaan ja
edelleen kahteen suuntaan aj e ttavta
edustavat siten tava11 aan tyypilliJa niissä o1i siten ovet molemmilla
sintä turkulalsta ra1-tiovaunua. Näi- puol i11a ja aj olaitteet kummassakin
tä vaunuja hankittiin Turun raitiopäässä. saksisankavirroit
ei nyt
tei11e useina erinä vuosina 1933-38. aj osuuntaa vaihdettaessa inta
tarvinnut
Vaunutyyppi ei Luolroin o11ut kuiten- kääntää kuten vanhojen
vaunujen
kaan suomessa uusi. samanlaisia vau- hainvirroit in sen sij aan vaunuj l_aa,
en
nuj a o1 i ruot salainen tolminimi ASEA sisä11ä o1i istuinten
selkänojat
toi-mittanut Helsinkiin vuosina lgz}- käännet Lävä aj osuuntaa vas taavaan

-25asentoon.

Samanlaisia vaunuja hankittiin Tu1isää vielä 10 kaprun rattioteille
paletta, jotka nyt tolmitti Oy Suomen
Autoteollisuus Ab vuosina 1934-1938.
Näistä ensimmäinen, vaunu n: o 24 , on
mainittu ensimmäiseksi kotimaassa va1mistetuksi raitiomoottorivaunuksi . Koko sarja tuli käsittämään 1B vaunua,
n: of 16-33. Tämän sarj an ka1 tatnen
vaunutyyppi muodostui pitkäksi a::kaa
eräänlaiseksi standardlksi Turun ( j a
Helslngin ) raitioteille
, si11ä kaikki
myöhemmätklD, 1940- ja 1,950-1uvui11a
Turkuun hankitut kaksiakseliset rattiomoottorivaunut noudattelivat näiden vaunujen päämittoja Ja korimalliltaankln ne olivat 1ähinnä vain yksityiskohdiltaan 1.930-1uvun mallista
eroavl,a variantte Ja.
Vaunujen teknillisistä
ominaisuuks lsta mainit takoon :
Pituus puskimineen
10200 mm
Korin leveys
2000 mm
Aksellvä11
22AO mm
Pyörän d
815 mm
Paino
I25oo kg
I[oottorien teho (N: o 1,6-1 9 ) 2x5B hv
Moottorien teho ( N: o 20-23) 2x62 hv
Turun jyrkkien mäkien vuoksl vaunujen
teho o1i Helslngin vastaavt-a vaunuja
jonkln verran suurempi. Vaunut o1i varustettu ru11a1 aakerein .
Pitkän, parhalmmill aan 1ähes nelj ä
vuosikymmentä kestäneen käyttöaikansa
kuluessa vaunut koklvat mm. rataverkosLossa Ja liikenteessä tapahtuneen
kehityksen vaatimia muutoksia . Kaikkien linjojen päätepisteet o1i1930-1uvu11a varustettu kääntymismahdollisuude1l-a. Vaunujen yksisuuntalstaminen
lienee kuitenkin alkanut vasta 19401uvul1a. Tä11öin ensimmäinen muutostyö
käsitti 1ählnnä kaksoisvarustuksen
purkamlsen eli aj olaitteiden poistamisen vaunun tolsesta päästä ja toisen
puolen ovien sulkemisen. Näissä muutostöissä samoin myöhemmissäkin täyskorjauksissa on havaittavissa pyrkimys kaluston yhdenmukaistamiseen, missä normiE luovana on o11ut kulloinkin

n:o 17 viimeisiä päiviään Iiikenteessä.
Puistokadulla 14.2.1967.Kuva: Ilmo KajaIa

vaunu

uusln vaunutyyppl. Myöhemmln osasta
vaunuja poistettiin toisen, nyt siis
vasemman, puolen ovet ja tilalle
rakennettiin yhtenälnen seinä ja ikkunat , 1 95}-1uvu11a tulleiden uusien
vaunuj en esikuvan mukaisestl. Joihinkin puheena olevan sarj an vaunuihln
asennettiin 1isäksi kiinteä kuljettajan istuln, ajokampi korvattlin suurikokolsella ratilla Ja katolle eteen
j ärj estettiin valalstu numerokllpi.
Huomattakoon tässä, että kaikkia
muutostöitä ei tehty kaikkiin vaunuihin samanaikaisestl. Niinpä vaunulsta tuli varsin yksilö11isiä, si11ä
j otkin vaunut rakennettiin 1ähes täydellisestl uudelleen , j otkut taas
jäfvät varsin 1ähe11e alkuperäistä
asuaan.

Lähes kaikki vaunut kokivat vlelä
1960-1uvun kuluessa uuden täyskorj auksen , j onka yhteydessä nyt uus imsimplen, neliakselisten moottorivaunuj en mukaan vaunuihin asennettiin
heikkovirtal är j estelmä 1ähinnä va-

laistusta Ja merkinantolaittelta varten. Lisäpiirteeksi vaunuj en ulkoasuun tulivat nyt suuntavilkut ja 1aturl kato11e.
Museolle nyt tulleet vaunut n: o lT
ja 32 ovat verraten 1ähe11ä alkuperä1stä asua. Tosin rrain vaunussa n:o
32 on yksl vasemmanpuoleinen ovi j ä1j e1 lä, vaunusta n : o 17 vasen puol i
on rakennettu umpeen. Kumpikin vaunu on poistettu liikenteestä j o ykkosllnj an muutoksen yhteydessä v.
L967. Koska vaunuista puuttuu mm. te.
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1i pyörineen Ja moottorelneen, on
mahdollisen kunnostuksen edellytyksenä se , että osla näihin volta:-siin
saada eslm. kaupungin a1uee11a vielä
jä1je11ä olevlsta muista vaunuista.
Kaupungilla on o1lut kiinnostusta
vaunuj en kunnostukseen , sitä osoitLd,a jo kunnostetut vaunut ja s€, että museon hallussa olevan vaunun
n: o 5 kunnostukseen on j uurl osoltettu määr ärahoj a. Kunnostuksella on
sikä1 i kiire , että ra1-tiovaunuj en
huollossa ikänsö työskennelleet miehet työskentelevät j uuri viimeis iä
vuoslaan ennen eläkkee11e silrtymistään.
I lmo

Ka

ti-1a 1,2-15,

su

j ala

n:o 19 aikanaan perusteellisesti täyskorjattu leikkipaikkana Hirvensalon päiväkodin pihamaalla. Kuvattu 21.4.198f. Kuva: IImo
Vaunu

KajaIa

,slis:sAVOINNA:
sul j et tu

12-16, ma

Kesäisin vlikonloppuisin 7a 72-76
su 12-17
Mulna aikolna sopimuksen muk aan.
Aikuiset 4 Dk, lapset (4-12v.) 2 ffik,
ryhmät 1 mk henkilö
Museo toimisto/arkisto avoinna ma-pe
B.30-15.30

Museossa on pos t:-asema. Museosta lähetettävä post i leimataan museon
erikoisleimalla.
Museoalueella tolmii kesäisin keskiviikkoiltaisin
Ja viikonloppuisin
kahvila museon aukioloaikolna. Muina
alkoina kahvila on auki sopimuksen
muk aan

.

rautatieaiheisia
postikorttej a ja rautatlehist ortaa
esittelevää klrj allisuut ta. Museon
vuos ikirj a B2-B 3 on ilmestynyt ( ninta 40 mk).
Museossa myydään

RAUTATIEMUSEI, Hyvink äänkaru s
05800 Hyvink ää, puh . 914-1B3lr

Veturj-tal1i ( f ipunmyynti, toimisto Ja arkisto, näyttelytita)
2. Näyttelyt ff , III ja IV
3. Pakaritupa-kahvila
4. As ui nrake nnus
5. Entislä ulkorakennuksia,
6. Si1 tavahdin koppi

varastoja
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ovat Fallerin ja HeIjan ma I I istoa.
Taustalla näkyy paperimassasta ja kipsistä rakennettu kallioalue. Sillat on rakennettu itse
Kuva dioraaman keskeneräisestä asemaalueesta. Rakennukset

mäntyrimasta. Kuva: Juhani Kostet.

PIENOISRAUTATIEN RAKENTAMJ NEN

En aio tässä toistaa sltä, minkä Mika
Rantala kertol omasta harrastuksestaan lehden edellisessä numerossa.
Tarkoitukseni on kertoa niistä kokemuksista ja keinoista, joi11a olen
omaa "dioraamaanirf rakennel1ut Ja
joista vol o11a jonkinlaista apua

ainakin niille nuoremmllle pienoisrautatieläis111e, jotka haluavat toteuttaa kotonaan oman haavemaailmansa. Aivan nlin kuin Mikallekin, oli
minullekin kertynyt vuosien kuluessa
koko j oukko pienoisrautaLietarvikkeitz , j osta o1 i noiden vuosien kuluessa
rakennettu ja purettu useaan ottee- :
seen erilaisia ratapihoj a. Aikuistuminen ia muuttamlnen aikanaan omaan
huusholliln toi radan rakentamisessakln eteen uuden tilanteen. Muuttotavaran mukana tuli mukava l-aatikollinen vuodesta L957 1ähtien kerättyä
kalust oz , ainoa tt1e ikklkal u " , mit ä
minulla o1i koskaan o11ut, muuta en
o11ut milloinkaan halunnutkaan.
Omassa asunnossa pysyvä pienoisrauta-

tie tuntui klvalta aiatukseltd, vaj-kka nyt rakentamisen j ä1keen on toki
syntynyt ajatuksia paremmistakin ratkaisuista. Kerrostaloasunnossa käytettävissä oleva tila on atna rajoitettu. Monien ajatusten j ä1keen päädyin sijoittamaan oman ratani parisängyn al1e. Näin käytettävlssä o1evan tilan pinta-alaksl tuli 190 x
160 cm. Seur aavaksi o1 i ratkaistava
malliradan rakenne ja liikuteltavuus
sekä sen saattaminen haluttaessa he1posti aj okuntoon. Ratkalsin ongelman
seuraavasti.
Rakensin ensimmäiseksl hoylätystä
75 x 9O mm:n laudasta kehikon, joka
vastasi käytettävissä .olevan tilan
kok oa. Näin saadun kehi-kon alaraunaan, sen sisäpuole11e, ruuvasin.
jonka pää11e
1,5 x L5 mm:n listan,
o1i helppo sijoittaa sopivan kokoisiksi sahatut lastulevyt ( pfirros ) .
Lopuksi asensln vielä pienet pyörät
laatikon a11e, kehikon kulmiin. Tä11ä taval-J.a syntyi junapöytä, joka
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köistyksen esivalmistelujen tekemi. Kiskotuksen kiinni_tt åirninen o1i
helppoa niin kauan kuin se tapahtui
suoraan a1usta11e . Tunnelin y1äpuo1e11e rakentamisessa tuli eteen enslmmäinen ongelma, j ota en o1lut ottanut riittävän tarkasti huomioon
suunnitteluvaiheessa. Maiseman rakentaminenhan o11 o11ut vasta kaksiulotteista. "Toista kerrostat' varten sahasin lopulta L5 x 50 mm:n rimasta
sopivia palasia loivasti nousevan
Kaavio dioraaman alustan ja kehikon rakentamiradan
alustoi-ks i . Kal tevuuden j ousesta sekä pyör ien asentamisesta.
duin tietysti laskemaan kokei1ema11a.
Koko vuoren pää11ä kulkeva rataosuus
liukuu kätevästi sängyn a1le suojaan on rakennettu tä11aisten pylväiden
ja sieltä esi11e aj ettavaksi. Nlaasto: var aan nJ-in , että j oka isen ruuvin
rakennelmien hyötykorkeudeksi iää to- kohdalla on pylväs.
sin vain n. L5 cr, mutta tarvittaesKiskoj en kiinnittämisen j ä1keen o1i
sahan sängyn voi nostaa vaikka tiilitehtävä ainakin osa sähköistystöistä
kivien pää11e.
e11 porattava alustaan reiät sopiviin
Seuraava vaihe rakentamisessa o1ikohtiin ia kiinnitettävä sopiva määkin toimivan raldej ärj estelmän suunrä johtimia olkeisiin paikkoihin. Sanittelu käytettävissä olevan ratdema- mal1a liimasln johdot alustan alapuoter :-aal 1n varassa. Tarkoitukseni o1 i
1e11e kiinni ia sijoitin
liittimiä
ni-mittäin käyttää kaikki kiskot nlin
sopiviin paikkoihin. Helpointa on nitarkkaan kuin se olisi mahdollista.
mittä1n vlelä kaikki j ohdot esim.
Raidejärjestelmä syntyi monien vaipaksulla puhelin kaapelilla itse ohkeuksien ja kokellujen kautta. Jatko- jauspöytään. Jo alusta pltäen on syysuunnittelun Ja rakentamisen helpottä merkitä "piuhat " sopivillä merkintamiseksi piirsin ral,desuunnitelmani
nöil1ä, jotta säästytään a:-kaa viemil1 lmetripaperille mlttak aavaan
vä1 tä oikeiden johtojen etslmiseltä
L: 10. Tä11e kaaviolle tein use :..ta
koeaj ovaiheen alkae ssa. Myös eri virka1vo11e piirrettyj ä päällekkäispiirtapiirien tolminta ja käyttomahdolroksia nlin, että kaikki dloraamaan
lisuuden kannattaa pohtta tässä vailiittyvät
osa-alueet olivaL valmlina heessa, sil1ä myöhemmät muutokseL
toteutuksen alkaessa. Yhdelle ka1vo1- on vaikea toteuttaa. Tämän vaiheen
1e suunnittelin koko rautatieni sähjä1keen raLapihani alTa o11 kolmeköistyksen , j ohon kuului valalstuksen kymmentä metriä erl väristä johtoa.
ja varsinaisten ajosähköjen 1isäksi
joiden päät odottelivat kytkentää.
tietysti myos opastimien, vaihteid.en
Osa kytkennöist ä ( esim. valaistus )
yms. toimint aan lilttyvä
jää tehtäväksi vasta mai-seman rakensähköistys.
Pyrinpä eräi1tä osin suunnittelemaan
tamisen yhteydessä.
jopa automaattista laiteohj austa muuSähköistyksen alkutöiden jä1keen
tamlen vaihteiclen toimintojen osalta. alkoikin maiseman rakentaminen. En
Tolselle ka1vo1le tuli maisemasuunni- ottanut tavoitteekseni sen enempää
te1ffiä, j oka onkin o11ut rakentamisen
suomalaisen kuin muunkaan tutun maikannalta varsln tärkeä osa Ja on he1- seman rakentamlsta. Tavoitteeni o1i
pott anut huomat tav ast i rakennustyöt ä. vain kauniin ( luonnollisen ) Ja tekEnslmmäinen varsinainen toteuttanillisesti
mielenkiintoisen ratkaimisvaihe radan rakennuksessa o1 i kis- sun toteuttamlnen, tavall aan kokellu
tuksen- ruuvaaminen a1usta11e ja sähtulevaisuuden dioraamaa ajatellen .
nen
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suunnittelupiirustus dioraaman toteuttamista varten. piirustukseen on
sähköistyssuunnitelma sekä maisemasuunnitelma. pii rros : Juhani Kostet.
Maiseman pohj an olen rakentanut pääasiassa styroxista, j ota keräilin

erilaisista pakkauksista. Kaikki vä:
1it yms. täytin tä11ä materi aal-illa
ja y1äpinnat olen pyrkinyt muotoilemaan j o tässä valheessa niin lähelle
lopullista maiseman muotoa kuin se
tässä vaiheessa on o11ut mahdollista.
Maiseman päällysmateriaalin valinta
o1i erittäin hankal zz, koska liikuteltav aan dioraamaan o1i 1öydet Eäv ä
suhteell isenj oustava ja kevyt sekä
tietysti myös ha1 pa materj-aal-i._. Sen
tuli o11a myös helposti muotoiltava.
Monien askarteluklrj oj en selallun
1öysln mielestäni oikean, paperimassan tat puupölymassan. vilmeksi mainittu karsiutui 1ähi-nnä hinnan vuoksi.
Paparimassan valmistamisessa on
omat pienet niksinsä ja menetelmänsä, j otka 1öytyvät monista askartelukirjolsta.
Tärkeää on kuitenkin
mulstaa keittää massa mahdollisimman hienoksi ja käyttää riittävästi
ja 1isänä jotain
tapettiliisteriä

yhd i s tet t

y

ra idekaav io

,

muuta vesiliukolsta 1ii maa, esim.
Erikeeperiä. Massan levittäminen
mai semaan onk j-n s i t t en vain lyhyen
harj oittelun tulos . Yleensä se suj uu

varsin helposti. Paperimassalla ei
saa kuitenkaan kaikkia kohteita luonnollisen näkoiseksi. Siksi teinkin
ka11io yms. kohdat kipsistä ja oikeista kivistä. Tä11ä tava]-la määrättyihin kohtiin syntyy myos alto väri.
Ratapiha-a1uee11a raiteen vä1it yms .
olen tehnyt kipsistä ja luonnon hlekasta siteo, että juuri levitetyn
kipsivellin pää11e olen ripotellut
puhdistettua hiekkaa, j oka on suhteellisen tasalaatuista. Hiekan ja
dioraamassa tarvlt avat kivet olen
luonnollisesti kerännyt rautatien 1äheisyydestä oikean värin tavoittamiseksi. Varsinkin kipsimassan käsi.ttelyssä tarvit aan monenlaista näppäryyttä j a keksel iäi syy ttä, j of ka
keksii työn edistyessä, eikä niistä
voi antaa mit ään ylelspäteviä neuvoja. Erila:-sten verkkojen käyttämlnen
voi tletysti helpottaa ve11in levit-
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tämistä, mutta mielestäni ne elvät
o1e vä1ttämättömiä. Maiseman rakentamisen yhteydessä on syytä vi j-meist ään
harkita myös rakennusten paikat, kiinnittään malsemaan mahdollisesti kuuluvat valaisemet ia rakennusten sisä11e tulevat valopisteet . Myös rakennukset on hyvät kiinniLtää alustaan tässä vaiheessa.
Maiseman viimeistely onkin sitten
todella atkaa vievää puuhaa ia se vaatii myös ta:-teellista Ja värisilmää.
Maalattava alusta on syytä hioa ensin.
Sekä puupöly- että paperimassa ovat
helposti tasoitettavissa hiekkapaperi11a ia sitä voidaan tarvittaessa
myös leikata terävä11ä veitsellä. Ennenmaalaamisen aloittamlsta on kiinnitett avä myös teiden pinnoltteet ia
nilhinhän sopil varsin hyvin hieDo,
tumma hiomapaperi.
Nlaalaamiseen tarvit aan maisemasta
riippuen muutamra putkiloita erilaisia maaleja ja lluottimj-a. Kokemuksen mukaan voin sanoä, että ns. ta1-

teilijan ö1jyvärit ovat tähänkin tarkoitukseen parhaita. Ne ovat väreiä,
jotka kovettuvat hitaasti, mutta pysyvät parhaiten ia pit ävät värinsä
vuodesta toiseen. Nii11ä maal aamlnen
on hlukan vaikeaa, ffiutta teknlikan
oppii ky11ä. Osan puista voit kiinnittää malsemaan maalauksen yhteydessä ja osan vasta maalauksen iä1keen
kuivaan pintaan.
Tarkkoj a ohj eita maiseman ja rautatien rakentamiseen ei suomen kie1e11ä
juuri 1öydy. Hyviä vinkkeiä on kuitenkin Valittujen Palojen toimittamassa Suuressa askartelukiri assa.
Englannin kielisistä' on mielestäni
paras Terry Allenin Encyclobedia of
Mode11 Railways, joka 1öytyy Turunkin
kirjastolsta.
Lopuksi halua muistuttaa kaikkla,
että tässä klrj oituksessa kerotut menetelmät ovat tietysti vain omien kokemuksieni poh lalta kehitelty Jä, kantapään kautta opittuJa. Mutta tolvon
että jokainen voi kehitellä niitä.
:
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