
2013
Vaunun kori siirretty autokulje-
tuksena Mynämäeltä Ouluun 21.5.
Kori nostettu kunnostettujen teli-
en 35 ja 39 päälle Sulkala Oy:n
nosturilla  ja asennettu paikalleen.

Moottorivaunu Dm7 4074:n kunnostus- ja entisöintihistoria
vaunun siirryttyä PoRhan omistukseen

Dm7 4074 on 9.3.1957 valmistunut vaunu, jonka VR:n hylkäsi 14.6.1978. Vaunun Vak-
ka-Suomen Ampujat ry:lle myyty kori on ollut 35 vuotta maastossa, mutta on pitkään
historiaansa nähden yllättävän hyvässä kunnossa. Kunnostuksensa jälkeen 4074:stä
tulee Suomen vanhin museoliikenteessä käytettävä moottorivaunu ja ainoa vanhan
sarjan sisustuksella liikenteessä oleva kiskoauto.
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Pohjois-Suomen
Rautatieharrastajat ry



Jarrulaitteiden ja jarrusylinterien kunnostusta. Sisustan lattian purkua. PoRhausiin
siirrettiin vaunun puretut istuinrungot ja päälliset, sekä irrotetut ikkunat. Hankittu
uudet lattiaeristeet, lattialevyt ja -tarvikkeet.

2014
Jarrulaitteiden puhdistusta ja asennussuunnitelmia. Maalausta. Matkustaja-osaston
lattian purkua. Jarrulaitteiden kasausta ja asennusta. Lattian alakerran levytystä. Mat-
kustaja-osaston lattian laittoa. Rungon puhdistusta ja maalausta. Lattian niskojen
laittoa (kiinnitysrunko). Penkkien kiinnityspaikat osittain porattu. Lattian eristyksen
laittoa.



Ikkunoihin asennettu vanerit hiekkapuhallusta varten. Hiekkapuhallus tehty 19.07.



Ulkopintojen pohjamaalaus tehty 2.-3.9.2014 Ruostesuojausta. Matkustajaosastojen
puhdistusta hiekkapuhalluksen jäljiltä. Toisen matkustajaosaston lattian purkua, toi-
sen lattian laittoa. Ilmasäiliöiden asennusta. Penkkien numerointi ja kiinnitysreikien
tekoa.
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Rautatieharrastajat ry



2015
Matkustajaosaston lattian eristyksen laittoa ja levyjen asennusta (lattia valmis). Sisu-
stan laittoa, wc:n lattian laittoa, Wc-istuin paikalleen. Hankittu alumiinilevyjä suojausta
varten. Ohjaamon lattian laittoa. Putkistojen asennussuunnittelua. Lämmityslaitteen
kotelopetin tekoa, kotelon korjausta sekä asennusta. Ulkoseinien oikaisua. Alustan
laittoa. Jäähdyttäjän tuuletin laitettu paikoilleen. Jäähdyttäjän kotelon kokoamista.

2016
Alustan puhdistusta. Lattialuukkujen laittoa. Aukko lattiaan jäähdyttimelle. Sisustan
asennuksia. Jäähdyttimen ja sen säleikön asennusta. Jarrulaitteiden asennusta.
Paisuntasäiliön asennusta. Vesiputkiston keräilyä Ttv12:sta ja putkiston asennusta.



WC:n valmistelua. Päätyoven asennusta. Korirakenteen korjausta, peltipaikkojen
hitsausta. Takaohjaamon käsijarrun laittoa. Putkien kiinnityspisteiden laittoa alus-
taan. Takapään vetokytkimen laittoa. Vetokytkimen jarru- ja ajojohdon venttiilien tiivis-
teiden laittoa. Putkiston uusintaa jäähdytysjärjestelmään. Kuljettajan turvapoljin ir-
rotettu Ttv12:sta.

2017
Ritilän kehikon hitsausta. Asennettu Ttv12:sta irrotettuja vesiputkia. Eristeiden purkua.
Sivuovet uusittu kakkosohjaamoon. Päätyseinän ikkunakehysten korjausta. Webaston
kotelo maalattu ja asennettu. Ulkoseinien hitsausta ja hiontaa.



Webaston lämpöputkistojen laittoa.
Ulkokaton korjausta. Ohjaamon
viheltimien asennusta. Ohjauslaitteiden
asennusta moottoripäähän. Taka-
ohjaamon ajopöydän asennusta.
Jalkalämmitysputkiston asennusta.
Lämpökanavien asennusta. Vesiput-
kiston laittoa. Loppu-opastelamppu
asennettu.
Jäähdyttimen kotelo maalattu.
Ilmakompressorin korjausta.



 2018
Putkiston vetoa matkustamoon. Ajopöydän alakotelon tekoa. Matkustajaosaston
istuinkehikkojen maalausta. Takaohjaamon hiekkaputkien laittoa. Etuohjaamon ajo-
pöydän laittoa. Ajopöydän sähkökaapelien siirtoa Ttv12:sta. Ohjaamon ilmajohtojen
laittoa soittokellon ja vihellyspillien käyttöä varten. Ilmaputkiston suojapeltien laittoa.
Ohjaamoiden ilmaputkien siirtoa Ttv12:sta. Matkustajaosaston lattian kiinnitystä.
Ohjaamoiden hiekkalaatikoiden laittoa.

Ulkoseinien paklausta ja hiontaa. Käsijarruvaijereiden irrotusta. Luukkujen laittoa
moottoripään ohjaamoon. Seinälamellien pesua. Ohjaamon seinä-paneelien
asennusta. Ilmaputkien asennusta ajopöydän laitteille. Etuohjaamon sähkökaapelin
pistokkeen asennusta. Ohjaamon nurkkapöytä asennettu. Moottorisuojuksen korja-
usta ja sovitusta. Kattoluukkujen asennusta. Akkulaatikon korjausta, maalausta ja
asennusta. Takaohjaamon viheltimien asennusta. Ulkokaton pesu hionnan jälkeen.
Ulkokaton maalausta. Etuohjaamon ajopöydän sähköjen asennusta. Ulkokaton reuna-
osien maalausta. Matkustajaosaston lämmityskanavien asennusta.

Lattiamatot asennettu matkustamoon (Matto Nurminen). Museovirasto myönsi v. 2018
huhtikuussa 2000 euron avustuksen (50 % kustannusarviosta) 4074:n korin maalauk-
seen ja lattioiden päällystämiseen.



2019
Ulkopinnat hiottu, tasoitettu ja maalattu. Ajovalokehykset maalattu. Akkukotelo maa-
lattu ja asennettu. Ohjaamon sähkökytkentöjen asennusta. Lattialuukkujen laittoa.
Ilmaputkiston asennusta ovikoneistoon. Taitto-ovien maalausta. Ovikoneiston
asennusta taitto-oviin. Ajopöytien asennusta. Ilmakeskuksen putkien ja säätäjän
laittoa. Ikkunoiden sovitusta ja asennusta matkustajaosastoon. EP-venttiilien suoja-
kotelon tekoa ja maalausta. Ohjaamoiden ilmaputkistojen asennusta. Lattiamattojen
korjausta. Kulkukäytävälevyjen maalausta. Ajopöytien sähköjen asennusta.

2020
Ohjauspöydän ilmaputkiston laittoa, matkustajaosaston ikkunoiden laittoa. Ohjaa-
mon ikkunoiden laittoa. Ilmaputkiston laittoa (pääilmasäiliö). Ilmaputkiston laittoa
ohjauspöytään. Hiekkaputkien laittoa. Ohjaamon lämpöikkunan laittoa. Ohjaamon
avattavien ikkunoiden avauslaitteiden asennusta. Ilmakeskuksen putkien laittoa. Oh-
jaamon ajopöydän sähköasennusta.
Koronapandemian vuoksi kunnostustoiminta keskeytyi maaliskuussa jatkuen uu-
delleen syyskuussa. Marraskuussa toiminta keskeytyi jälleen ja jatkui tammikuun
lopussa 2021 koronarajoitusten puitteissa.

2021
Polttoainetankin asennus, polttoaineputkien liotusta. Polttoaineputkien asennusta.


