
Perustettu elokuussa 2000. 

Jäseniä yli 230 Kaakkois-Suomesta 

Lappiin ja Oulusta Kainuuseen.  

Jäsenistöön kuuluu rautatiealan 

ammattilaisia, harrastajia ja 

yhdistyksen toiminta-ajatuksesta 

kiinnostuneita henkilöitä eri ikä- ja 

ammattiryhmistä. 

PoRha järjestää mm. kerhoiltoja, 

rautatieaiheisia esitelmä- ja yleisötilaisuuksia 

sekä jäsenmatkoja ja -retkiä. 



Yhdistyksen tarkoituksena on  

kehittää ja ylläpitää 

rautatie- ja pienoisrautatieharrastusta 

sekä vaalia ja säilyttää  

rautatiehistoriallista esineistöä, perinnettä ja kulttuuria. 



PoRhaltamisen kohteina ovat mm: 

Museokaluston kunnostaminen ja ylläpito 

Museoliikenne 
Pienoisrautatiet 

Mallinrakennus 

Rautatiehistoriallisen aineiston 

kerääminen ja tallennus 

Rautatieaiheiden 

valokuvaaminen ja videointi 

Yleisötapahtumat 

Jäsenretket 



Toimitiloinamme ovat mm: 
Ns. Lättäpään kahdeksan 

pilttuuta Nokelan veturitalleilla 

(liikkuvan kaluston säilytys ja 

kunnostus.) 

Porhaus v.2012 alusta Nokelan 

varikkoalueella. 

Pienoisrautatie-, arkisto-, 

toimisto-, ja kokoustilat. Lisäksi käytössä on Nokelan 

Varikolla varastokellari . 



Museokaluston kunnostaminen ja ylläpito: 

Kiskoautokalusto 

Moottorivaunut Dm7 4142 (v. 1959) ja 4204 (v. 1962) 

Liitevaunu EFiab 11637 (v. 1961) 

Dm7 4204 lähdössä 

ensimmäiselle 

tilausmatkalle 

toukokuussa 2001. 



Vuonna 2011 ostettiin KONTINO Oy:ltä OTSO 1-veturi sekä saatiin 

lahjoituksena Museoveturiseura ry:ltä rata-auto Rau-Rto 8 (ent. Rau-Rto 1) 
 

 

 OTSO 1 

OTSO 1-vaihtoveturi 

Valmistusvuosi 1962 

Valmistaja Saalasti  

VR:llä v. 1981 asti  (Tve1 410) 

Rata-auto Rau-Rto 8 

Valmistusvuosi 1955 

Valmistaja Vanaja 



Asuntovaunu BT 01337 

Ostettu  VR-Track Oy:ltä v. 2012 

Sähköradan tarkastusvaunu Ttv 6,  

(entinen Dm7 4025), jonka VR-Track 

Oy lahjoitti PoRhalle v. 2012. 



Moottorivaunun Dm7 4074 kori siirrettiin keväällä 2013 entisöitäväksi 

Ouluun. Kori on ollut v:sta 1978 ampuma-radalla Mynämäessä varastotilana. 

Korin lisäksi kunnostuksessa käytetään romutettavan Ttv 12 osia, olemassa 

olevia varaosia sekä eri puolilta maakuntaa  olevista entisistä kiskoautoista 

hankittuja osia. (Kuvat Tauno Papunen) 



Muu museokalusto 

Moottoriresiinat: 

Tre-Rto 111 

Tre-Rto 25  

Moottoriresiinan 

perävaunu 

”Rullikka” 

Rata-auto Rau-Rto 35 (ent. Rau-Rto 20)  

Resiinat 

Varastovaunu  Laituriautoja ym. 

pienkalustoa 



Kunnostustyöhön on 

käytetty satoja 

talkootunteja. 

 



PoRha ry:llä on Trafin myöntämä turvalli-

suustodistus oman museoliikenteen harjoit-

tamiseksi. 

Kiskoautoilla on mahdollista liikennöidä 

lähes koko Suomen rataverkolla. Istuma-

paikkoja on kokoonpanosta riippuen 56-158. 

Yritysten markkinointi-, asiakas- ja virkis-

tystilaisuudet ja henkilökuntatapahtumat. 

Kokous-, virkistys- ja toimintamatkat.  

Koulujen ja päiväkotien retki/elämyspäivät. 

Erikoiskuljetukset messuille, kulttuuri-

tapahtumiin ja urheilukilpailuihin.  



Neljänä kesälauantaina v. 2011 toteutettu 

museoliikenne Oulusta Joensuuhun houkutteli 

runsaasti matkustajia 

Lättähattumatkalla voi kokea 

myös luontoelämyksiä: hautova 

joutsen lätästä kuvattuna. 



PoRhalla on mittava, 

digitaalisesti ohjattu näyt-

telyrata, joka rakennetaan 

aina erikseen jokaista 

näyttelyä varten. Rata 

koostuu moduuleista ja 

niitä täydentävistä 

palakisko-osuuksista 

PIENOISRAUTATIET 



Moduulirataa voi rakentaa kotonaan tai yhteisissä rakentelutilanteissa. Moduuleista 

voidaan koota kulloinkin haluttu kokoonpano. 

Moduulit rakennetaan FREMO-FIN-standardin mukaisesti. 

PIENOISRAUTATIET 

PoRhalaisten ratamoduuleita Model- Expo -näyttelyssä Helsingissä. 

Eri puolelta Suomea olevien moduulien yhteispituus oli yli 60 m.. 



Messinkimallien rakennussarjat mahdollistavat 

suomalaisen liikkuvan kaluston rakentamisen. 

PIENOISRAUTATIET 

Nuorisojäsenet saavat 

koulutusta maaston-

rakentamisessa. 



Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat ry:n arkisto 

 
PoRhan rautatiehistoriallinen arkisto hankkii, vastaanottaa 

lahjoituksina ja säilyttää koti- ja ulkomaista aineistoa 

rautatiehistorian tutkimustarpeita varten. 
 

Esimerkkejä arkistossa säilytettävästä aineistosta: 

- Rautatiekirjat ja -lehdet, -historiikit, -kuvateokset, -aikataulut, -

ohjesäännöt 

- Liikenteen ja liikkuvan kaluston päiväkirjat, työkirjat ja muut 

muistiinpanot 

- Rautatievalokuvat, -diat, elokuva- ja äänitallenteet  

- Piirustukset rautateiden rakennuksista ja kalustosta, kartat, 

raiteistokaaviot 
 

Harrastuspohjalta toimivat arkistohenkilöt auttavat tiedonhaluisia 

kykyjensä mukaan. Säilytettävää aineistoa voi pääsääntöisesti tutkia 

vain arkistossa. Aineiston kopioimisesta sovitaan tapauskohtaisesti 

aineiston kunnon ja tekijänoikeuksien sallimissa puitteissa.  

Yhdistyksen jäsenille arkisto lainaa määräajaksi aineiston 

kaksoiskappaleita. 



Pohjois-Pohjanmaan museon pienoisrautatienäyttelyssä 2010 kävi lähes 13000 vierasta. 



Model-Expon lisäksi PoRha on saanut runsaasti julkisuutta 

paikallisissa sanomalehdissä ja paikallisradioissa. 

PoRhan lättähatut ovat esiintyneet 

kahdessa elokuvassa; suoma-

laisessa Kahlekuningas-filmissä 

sekä saksalaisessa televisioelo-

kuvassa Vom Ende der Eiszeit, 

jossa Haukiputaan asema oli naa-

mioitu saksalaiseksi samoin kuin 

lättähattukin. Elokuvan näki n. 11 

miljoonaa katsojaa.  



Kesällä 2009 saksalainen televisioyhtiö SWR 

esitti kaksi Suomessa kuvattua n. 30 

minuutin jaksoa sarjassaan Eisenbahn 

Romantik. PoRhan lättähatut olivat mukana 

Lahdesta Kotkan, Vainikkalan, Imatran, 

Joensuun, ja Kajaanin kautta Ouluun. 



PoRhan Dm7-sarjan kiskoauto 4142 täytti 17.6.2009 50 vuotta 

Kontiomäellä se kohtasi uusimman lähiliikenteeseen tarkoitetun seuraajansa 

Sm5-sähkömoottorijunan, lempinimeltään FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train) 



Kelloselän rata suljettiin v. 2012 joulukuussa. PoRha 

järjesti jäähyväismatkan Sallaan ja Kelloselkään 

Kemijärven Papatuspäivien yhteydessä sekä 8.12. 

Rautateiden 150-vuotisjuhlatapahtuma 

järjestettiin elokuussa Rautatiemuseolla 

Hyvinkäällä. PoRhan lättähattu liikennöi 

Karjaalta Hankoon. Museolla PoRhalla 

oli oma näyttelyosasto ja moottoriresii-

naan yleisö saattoi tutustua tallialueella. 

PoRhan lättä Lappohjassa matkalla Hankoon. Moottoriresiina museolla. 



PoRha teki v. 2008 Oulun kaupungin-

hallitukselle esityksen Hietasaaren rai-

teen säilyttämiseksi museoraiteena.  

Museoraiteesta tehtiin myös 

valtuustoaloite. 

Vahvistetussa kaavassa ratayhteys Hietasaareen on kuitenkin poistettu ja rata purettiin 

syksyllä 2010. Näin päättyi suosittu Oulun sisäinen museojunaliikenne. 



Tutustu toimintaamme osoitteessa: 

porha.fi  

ja tule mukaan porhaltamaan! 


