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Dm7 4074:n puuttuvat osat ja mahdolliset osalähteet – kesän 2013 osahankintatarpeen ja -mahdollisuuksien kartoitus
(korjattu versio 23.3.2013)

Puuttuva osa tai osakokonaisuus PoRhan vaunut ja varastot Museoyhteisöt
Lähde: 4074 Ttv12 Talli Kellari Gbl SRM HMVY PMR

A. Kone- ja laitekokonaisuudet
ei

GSM-R puhelinvarusteet ei ei
Hiekoituslaitteet hiekkalaatikoineen (kaikki 4 kpl) ei on
Jäähdytinlaitteet ja vesiputkisto kiinnityksineen ei on osia
Koneisto ja voimansiirto kiinnityksineen ei on osia osia
Käsijarrulaitteet, molempien päiden ei on
Paineilmalaitteet ja -putkisto kiinnityksineen (osin) on osia osia
Polttoainesäiliö ja -putkisto kiinnityksineen ei on säiliö
Sähkölaitteet ja -johtimet kiinnityksineen (osin) on osia osia
Telit ripustuksineen ja kiinnityksineen

B. Ulkoseinävarusteet
Jäähdyttimen ilmasäleikkö, pyöreäpäinen ruost. on
Jäähdyttimen ilmasäleikön peite ja kiinnitysnippelit ei on
Loppuopastelyhdyt laseineen ja tiivisteineen ei on osia
Polttoainetäyttöaukon ulkoseinäsuojalevyt ei on
Sivuovien alapuoliset astimet, vinokannatinraudoilla ei muutos 1 kpl muutos ?
Sivuovien pysäytinkumit (saanee kumiliikkeestä) rikki ovet ovi ovia
Sivuovien tiivistekumit (osaksi rikki) ? ovet ovi ovia
Sivuovien ulkopuolen otetangot ei on on
Sivuovien ulkopuolen sulku-/avauspainikkeet ei on on
Ulkovarauspistorasian saranakansi ruost. ei ? ? ? ?
Taustapeilit (alkuperäinen malli suorilla sisäkulmilla) ei

C. Ulkopäätyvarusteet
Ajovaloumpioiden koteloputket tiivisteineen ei on
Ajovaloumpiot ja niiden kromatut renkaat ei on
Lumen aurauslevyt ei on 1 sarja

Moniajopistorasioiden sisäkalut johtimineen ei
Päätyovi ikkunoineen, 2-pään (murrettu auki) rikki
Päätyovien lukot ja helat (ainakin osin vaurioituneita) on on on
Päätysillat ja -suojukset kiinnityksineen, irtokahvoineen ei
Vetokytkimet kiinnityksineen ja peitekansineen ei on 2 kpl

PoRhan katsomat yksityisomistuksessa olevat korit12)
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Lättäkorien siajinti-, omistaja- sekä yhteystiedot poistettu.
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Lähde: 4074 Ttv12 Talli Kellari Gbl SRM HMVY PMR
D. Ulkokattovarusteet .

Etupään merkit (kiinnitysosat on 4074:n katolla) ei 4 kpl 1 kpl
Viheltimet ja soittokellot putkineen ei on

E. Erilliset kojeet ja laitteet
Aikatauluvalaisimet kiinnityskoteloineen ei on
Ajopöytä, vanha valolistallinen malli kojeineen, 2 kpl ei rikki rikki rikki uusi m.

EP-venttiilit asennusryhmineen ei on ehkä
Hätäjarrukytkimet, 2 kpl ei on 2 kpl
Ikkunanpyyhkimet ja koneistot venttiileineen ei on osia
Jarrujen pääsylinterit (jäi tarkastamatta) ? on 1 huono

Kattovalaisimet matkustamoon ja ohjaamoihin ei 4 kpl on on
Lämpöpatterit jalkaritilöineen, kuljettajan ei on 4 kpl
Lämpöpatteri, WC:n (tarkastamatta 4074 ja Ttv 12) ? ?
Ovikoneistot koteloineen ei kotelot kotelot kotelot

Paristokytkin ja -varoke ei on on
Polttoainemittari ei ei ei Oli 03 on
Sivukaapin sähkökojeet, 1-pää (kaappi poistettu 4074) ei on osia rikki on

(osin) on osia ?
Sähkökaapin kojeistus kokonaisuudessaan ei ei osin
Sähkösoittokellon painikkeet asennuslistoineen on p.lista
Turvalaitepoljinkoneistot ei on 2 kpl 1 kpl
Webasto ilmalämmityslaite koteloineen ja ohjauslaitt.
Webasto ohjaamonl. koteloineen ja ohjauslaitteineen ei
Webasto vesilämmitysl. koteloineen, ohjauslaitteineen
Öljynpainemittari ei on on ei ei on

F. Istuimet ja hyllyt
ei
ei plyyshi plyyshi pl.? pl.2kpl

on 1 kpl
2 kpl

Matkatavarahylly ristipunos, 3:n ikkunan, 3 kpl ei ei osin
Matkatavarahylly ristipunos, 2:n ikkunan, 1 kpl ei ei osin
Matkatavarahyllyn vaarnaruuvit ja mutterit vähän osin
Matkustamon istuinrungot

ehkä
ehkä
ehkä

40211) 40282) 40303) 40314) 40565) 40846) 40917) 41528) Krv9)

osia39) osia39)

2 kpl44)

on42) 42) 42)

on41) 41) 41)

Sivukaapin sähkökojeet, 2-pää10)
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Istuinrunko värimalliksi, alkuperäinen keltainen23)

Kuljettajan istuin (kerni), runkoineen, 2 kpl45) 46) 45)

Läppäistuin, kerni, kiilamainen, 3 kpl46)

Läppäistuin, kerni, suorakaiteen muotoinen, 1 kpl46) on25)

osin15)

on22) 22)

Matkustamon kerni-istuinosa, pitkä46) osin24) 24)

Matkustamon kerniselkänoja, pitkä46) osin24) 24)

Matkustamon kerni-istuinosa, lyhyt46) on24)
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ehkä

Ohjaamojen verkkohyllyt häikäisysuojineen ei on 2 kpl 1 kpl
Osastoistuimien paikkanumerolevyt 1-56 ei

ei plyyshi tyynyt?

G. Seinäosat, kaapit ja suojukset
Ajopöydän etukaappi, linnunsilmäpoppeli, ohjaamo 1 ei ex kanala

Ajopöydän etukaappi, linnunsilmäpoppeli, ohjaamo 2 ei ? ?
Kattoluukkujen alapuoliset ritiläpellit, 4 kpl ei 2 kpl 3 kpl
Keskiväliseinän penkinaluskoteloiden irtolevyt ? ei kelt.
Konekoppa kiinnikkeineen, ilman lisäpäällystettä ei ei
Kuljettajanpuoleinen alaseinä, 1-pää (jäi kuvaamatta)
Lämmityskanavien päätyritilät (ohjaamoissa) on on
Moottoripään sivukopat, linnunsilmäpoppeli tai kerni huonot

Paineilmakeskuksen suojakotelo (penkin alla, puuttuu) ei ei ?
Päätykaaren 4:n ikkunan alapuoliset seinälevyt, 2-pää ei
Sivukaappi, linnunsilmäpoppeli, 1-pää (4074:stä poist.) ei rikki ex kanala

(osin) Hyvä 03

Sähkökaapin yläpuolinen tuuletusritilä ruost. on beige
Työkalukaapin ylä- ja alaovi, linnunsilmäpoppeli on

H. Muut kalusteet
Ikkunapöydät metallilistoin (vaurioituneiden varaosiksi) ei
Ikkunaverhot (aplikoidulla 1950-luvun siipipyörälogolla) ei ehkä
Ikkunaverhojen ripustusrenkaat (osin) vähän ehkä
Kumimatot, 1-pää ei huonot FPoab 

Kumimatot, 2-pää ei huonot

Ohjekilpiä (vaurioituneiden varaosiksi) osin Ulk.var. on
Puu- ja kumilistoja ikkunoita, seinälevyjä ym. varten on on on on
Roskakorit 12 + 2 kpl (seinäpidikkeineen ?) ei ei 4 kpl on pidikk. ei pidikk.
Rullaverhot koteloineen, 1-pää ? on
Rullaverhot koteloineen, 2-pää ? 1 lyhyt on
Väliovia ja oviheloja (vaurioituneiden varaosiksi) osin
WC:n ilmanraikastinrasia rikki ?
WC:n ovi lukitusvarusteineen, rataverkkokartalla ei ei karttaa irton. kartta kartta?

ei
teräs- 3 teräs- FPoab posliini-

(muovi) muovi 10213

ei säiliö
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52)

WC:n peili ja WC-paperiteline 54) on54)

WC:n pesuallas putkineen (alun perin posliiniallas) 57) ? 17)

WC:n pytty kansineen (alun perin ehkä puukansi) 57) ? 17)

WC:n vesisäiliö hanoineen 57) ? 17) hana55) ks.57)
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I. Vaunun sisäpuoliset lisävarusteet
Ensiapulaatikko ja sairaankuljetusalusta
Moniajokaapeli ja perätulppa ei tulppa tulppia kaapelit

Varavetotanko seinäkiinnityksineen ei on kiinn.
Sammutin seinä- ja lattiakiinnityksineen, 2-pään ei
Sammutin seinäkiinnityksineen, WC-väliseinän ei
Vesikarahvi korkkeineen (puuttuu muistakin vaunuista) ei
Vesikarahviteline ja putkiteline pahvimukeja varten

1) Dm7 4021 maatilan vaateaittana 
2) Dm7 4028 varastona teollisuusalueella 
3) Dm7 4030 hylättynä 
4) Dm7 4031 
5) Dm7 4056 
6) Harmaaseinäinen 4084 varastona 
7) Harmaaseinäinen 4091 varastona 
8) Harmaaseinäinen Dm7 4152 kesäasunnon sisustettuna pihamökkinä 
9)  EFiab 11622, 11625 ja 11638 hajottamolla 
10) 4074:stä puuttuu vähintäänkin osa releistä, johtimia, A-mittari, toisen sulakekotelon kansi ja alaosan peitelevy (kaapin alaosa peitetty lastulevyllä)
11) Puretusta Ttv:stä irrotetut telit tuotu tallille – telit kunnostetaan käyttöön ennen 4074:n tuontia
12) Tiedot ovat vanhoja ja perustuvat käynnillä otettuihin valokuviin ja tehtyihin muistiinpanoihin – korin olemassa olosta ja nykykunnosta ei ole varmaa tietoa
13) Alkuperäismalliset logoverhot osastossa 2 (6 paria), puuttuvat osastosta 1 (5 paria). Jos ei löydy lisää, voi ommella verhoja oikean värisestä kankaasta ilman logoja.
14) Rullaverhoja ei 4074:ssä, kotelot on, mutta osin ruosteessa
15) Vaarnaruuveista osa paikallaan 4074:ssä, kaikki kiinnitysmutterit puuttuu
16) 4074 on hylätty 1978 ilmeisesti ennen kuin on ehditty ohjaamonlämmityswebastoa asentaa. Korissa ei ole sen ilmakanavia. (1 webasto Gbl:ssä, ei kytkinkoneistoa?)
17) 4074:n alta WC-kalusteet mukaan (osia todennäköisesti puuttuu). Pytty erilainen kuin Ttv 12:n, alun perin ehkä puukansi. Teräspesualtaita varastossa, posliinista ei.
18) Mukiteline on irtaallaan 4074:n WC:n lattialla, toinen kellarissa. Mukitelineen seinäkiinnikkeen olemassa oloa ei tarkastettu.
19) Ttv:ssä akut eri paikassa (onko agregaatin suojalaatikkona entinen lätän akkulaatikko vai onko muutettu?). Laatikon voi siirtää 4074:ään tai tehdä uuden.
20) 4074:n työkalukaapin ovissa pintavaurioita, mahdollisesti käyristymiäkin ja ovet roikkuvat osaksi irti saranoistaan
21) Paikkanumerointia ei ole muissakaan vaunuissa. 4074:n istuinputkissa yhä numerolevyjen kiinnitysreiät, joten levyt voisi hankkia, jos mahdollista.
22) 4074:ssä rungot lukuun ottamatta vaunun lähellä olevia kolmea istuinta, jotka otetaan Mynämäeltä mukaan. Väri väärä, ks. 23). Vararunkoja Gbl:ssä ja PoRhausissa.
23) Vanhan sarjan alkuperäiseen ilmeeseen kuuluva ruskeankeltainen istuinrunkoväri on palautettavissa 4074:ään, alkuperäisvärinen runko värimalliksi jostakin korista
24) Ainakin ulkona säilytetyt 4074:n 3 pitkää kerni-istuinta vaurioitunut. Gbl:ssä muutama osa, ainakin 1 pitkä istuin ja pitkä selkänoja puuttuu. Istuinvaraosia tarvitaan.
25) Suorakaiteen muotoisen läppäistuimen kylki on vaurioitunut (sammuttimeen osuessaan, tyyppivika), pyritään korjaamaan tai saamaan ehjä varaosa
26) Alaosan levyt korjauslaminaattia. Voidaan korvata linnunsilmäpoppelilla, jos levyä on varastossa tai saatavissa.
27) Ainakin yksi alaritilä puuttuu, ruostevaurioita voi olla muissakin
28) Osittain pinnoitevaurioita 4074:n tummaa ikilevyä olevissa ovissa ja pöydissä. Varaosia kannattaa tuoda, jos parempia löytyy. Huonotkin käyvät pinnoitusharjoitteluun.
29) Ainakin 2-ohjaamon toinen listoineen puuttuu 4074:stä. Painikkeita on kellarissa ja iso valikoima puulistoja, mutta oikeanmallista aluslistaa ei pikahaulla löytynyt
30) Ainakin kilpi 'ulkoinen varaus' puuttuu 4074:stä ja 2-pään sivukaapin sulakeluettelokilpi on vääntynyt.
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31) Molemmat sammuttimet ja pienemmän seinäkiinnike PoRhausin 1. kerroksessa portaiden juurella, kunnostuskelpoinen ison sammuttimen seinäkiinnike kellarissa
32) Hiekkalaatikkopari kellarissa, toinen Gbl:ssä, oikeanpuoleisten hiekkalaatikoiden yhteydessä käsijarruvivut. Gbl:ssä myös hiekkaputkia.
33) Ttv 12:n peilit uutta mallia. Kellarissa 1 alkuperäismallisen peilin lasi ja 1 ruosteinen runko-osa, kiinnitystiivisteitä pitäisi muistin mukaan olla, mutta ei nyt löytynyt
34) Ttv 12:sta puuttuu toinen irtokahva. Gbl:ssä suojukset ja irtokahvat, kellarissa 1 vääntynyt irtokahva
35) Ttv 12:ssa toisen päätyoven ikkunassa kosteus välissä, toisessa hyvä lämpölasi-ikkuna, Gbl:ssä myös 1 ovi
36) Koteloputkia ja tiivisteitä muutama Gbl:ssä, putkia myös kellarissa
37) Umpioita ja renkaita Ttv 12:n lisäksi kellarissa ja myös tallivarastossa 2 rengasta
38) Ttv 12:n lisäksi Gbl:ssä 2 Ttv:n punaista täydellistä pistorasiaa johdinsarjoineen, osia myös tallissa ja/tai kellarissa
39) Ilmaputket on vain Ttv 12:ssa (ellei 4074:ssä ole), viheltimiä on Gbl:ssä ja kellarissa, soittokelloja Gbl:ssä
40) Ttv 12:n lisäksi sähkökeskuksia on kellarissa ja Gbl:ssä ja ölynpainevahteja kellarissa
41) Ovikoneistoja reilusti varastoissa, koteloita kuitenkin vain 2 kpl kellarissa ja 1 Gbl:ssä, kätisyyttä ei tarkastettu. Ttv 12:n koteloissa hankalat tarrat, koteloita voisi tuoda.
42) Vain Ttv 12:n ajopöydät 4074:n valolistallista mallia, 1-vaihteen valo reikineen pitäisi poistaa. Parempia kytkinkansia varastoiduissa pöydissä, mittareita kellarissa
43) 4074:n webastokotelojen olemassa oloa ei tarkastettu, Ttv 12:ssa todennäköisesti kotelot. Webastoja (osa aihioita) on varastoissa, 2 kpl kytkintauluja kellarissa
44) Aikatauluvalaisimen pohjukkeita kellarissa vain 1 kpl, valaisimia 2 kpl
45) Gbl:ssä kaarevaselk. kuljettajan istuinrunko, kellarissa rahastajan istuinrunko käsinojilla, Gbl:ssä 2 vihreää taustalevyä. Kaikki istuinosat ja 1 kulj. Istuinrunko puuttuu
46) Selkänojien ja läppäistuinten taustaosien sekä ohjaamossa olevien istuinten runkoputkien alkuperäisistä väreistä ei ole varmaa tietoa. Väritystä selvitellään.
47) Ttv 12:n konekoppa kunnostuskelpoinen, kupruinen päällysmatto ja alareunan tiivisteet uusimisen tarpeessa.
48) Ttv 12:n sivukopat pehmusteella, joka linnun ulosteessa, pintamateriaalia ja listoitusta ehkä muutettu. Pyritään saamaan alkuperäisemmät jostakin korista, jos mahdollista.
49) Pyritään saamaan linnunsilmäpoppelietukaapit jostakin korista. Tarvittaessa kaapit voi Polojärven mukaan tehdä Ttv 12:ssa jäljellä olevien väliseinien 22 mm levystä.
50) Ohjaamon alaseinälevyt ovat suhteellisen pieniä kovalevyn kappaleita. Korjauslaminaattilevyt voi korvata Ttv 12:ssa olevasta linnunsilmäpoppelisivuseinälevystä tehtävillä.
51) Ttv:n sivukaappien ovet ja kylki muutettu. Tallissa käyttökelpoiset kaapinrungot. Ovet ja etulevyt pitäisi saada jostakin korista, muuttaa Ttv-osista tai tehdä uudet vrt. 49)
52) Ttv 12:n WC:n oven alkuperäinen puukehyksinen rataverkkokartta on poistettu ja tilalle kiinnitetty myöhemmän aikakauden liimattava kartta.
53) Ainakin taempi osa sivukopasta on vaunun alla, osat mukaan Mynämäeltä. Todennäköisesti osa on kuitenkin niin kosteusvaurioitunut, ettei sitä voi käyttää.
54) Ttv 12:ssa lankateline WC-paperille, joka tarvitaan. Kellarissa on myös 1 alkuperäinen puinen WC-paperiarkkiteline, jonka voi asentaa koristeeksi / raikastepatruunaa vrt.
55) Pesuvesisäiliön ja hanan välistä putkiosaa ei löytynyt varastoista.
56) Tallin ylävarastossa Dm7 4046:n alkuperäinen iso ensiapulaatikko, kellarissa pieniä puulaatikoita 2 kpl ja 1 muovinen sairaankuljetusalusta. 4074:ssä alkuperäiset paarit.
57) FPoab 10213:ssa pytyn puukansi (epävarmaa, onko pytty samaa mallia kuin Dm7:n) ja vesisäiliö hanalla. Posliiniallas ja puinen paperiteline rikki. 
58) FPoab 10213:n postisäkkiosaston lattiapinnoite näyttää kuvassa ohjaamon urakumimatolta. 
59) Akkulaatikon kaksinkertaiset kansiluukut puuttuu Ttv:stä (tilalla agregaatti). Ellei 4074:ssä luukkuja ole, pyritään saamaan ne jostakin vetovaunun korista.
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