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1. Hallinto 

 

Yhdistyksen perustaminen 

 
Ajatus Pohjois-Suomesta aiemmin puuttuneen rautatieharrastajien yhteistyön käynnistämisestä 
syntyi Oulussa Reijo Kankaan järjestämässä pienoisrautatienäyttelyssä vierailevien rautateistä 
kiinnostuneiden henkilöiden keskuudessa pääsiäisenä 2000. Yhteystietonsa antaneet asiasta 
kiinnostuneet 24 henkilöä olivat koolla Oulun veturitallin ruokalassa pidetyssä ideointikokouksessa 
23.5.2000. Yhdistysasiaa valmistelemaan kokous nimesi toimikunnan, johon kuuluivat Reijo 
Kangas, Seppo Liedes, Tony Manninen, Matti Mäntyvaara, Markku Pulkkinen ja Teemu Vehkaoja. 
Koska vielä perustamattomalle yhdistykselle varsin pian tarjottiin pelastettavaksi Suolahdessa 
romutusuhan kohteeksi joutunutta museokalustoa, täydensi valmistelutoimikunta itseään 
kesäkuussa vetokalustoasiantuntijaksi kutsumallaan Mauno Pajusella. 
Valmistelutoimikunnan kokoon kutsumana pidettiin yhdistyksen perustava kokous jo 22.8.2000. 
Kokouksessa läsnä olleet 21 jäsentä allekirjoittivat Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat ry:n 
perustamisasiakirjan. Syynä yhdistyksen perustamisen kiirehtimiseen oli kesällä Ouluun tarjottu 
museokalusto, kolme kiskoautovaunua, joiden saamiseksi oli yhdistyksen toimitettava anomus 31.8. 
mennessä. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 29.9.2000 ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 
 

Hallitus ja organisaatio 

 
Perustamiskokouksen valitsemana puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara Oulunsalosta. 
Kokouksen valitsemaan ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat Seppo Liedes, Tony Manninen, 
Mauno Pajunen ja Juhana Sirén, kaikki Oulusta, Kari Kemppainen Kajaanista sekä varajäseninä 
Osmo Halonen Haapajärveltä ja Kari Kisko Oulusta. Hallituksen valitsemana varapuheenjohtajana 
on toiminut Seppo Liedes. 
Vuosikokouksen 26.3.2001 jälkeen puheenjohtajana on edelleen jatkanut Matti Mäntyvaara ja 
varapuheenjohtajana Seppo Liedes. Heidän lisäksi hallitukseen ovat kuuluneet Tony Manninen, 
Mauno Pajunen, Juhana Siren ja Kari Kemppainen sekä varajäseninä Kari Kisko ja Osmo Waris. 
Oulunsalolaista Mäntyvaaraa ja kajaanilaista Kemppaista lukuunottamatta ovat hallituksen kaikki 
jäsenet oululaisia. 
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut 19.9.2001 asti Tony Manninen ja mainitun ajankohdan jälkeen 
Teemu Vehkaoja sekä toisena sihteerinä Sami Alitalo. Taloudenhoitajana on toiminut koko 
toimintakauden ajan Reijo Kangas ja jäsensihteerinä ja -retkijärjestäjänä Markku Pulkkinen. 
Yhdistyksen tilintarkastajiksi tilikaudelle 2000-2001 vuosikokouksessa valittiin Raimo Jalander ja 
Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen Veijo Manninen ja Kristina Ullgren. 
PoRhallus-lehden päätoimittajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen www-sivuja ovat 
hoitaneet Matti Mäntyvaara ja Teemu Vehkaoja. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä ovat 
hoitaneet Markku Pulkkinen ja Mauno Pajunen. Kannatustuotteiden hankkijoina ovat toimineet  
Seppo Liedes ja Mauno Pajunen, myyjinä hankkijoiden lisäksi Reijo Kangas ja Markku Pulkkinen. 
 

Museojunaorganisaatio 

 
Museokalustokunnostuksen runkoryhmänä toimineen monen vuosikymmenen kiskoauto-osaajista 
muodostetun seniorikunnostajaryhmän vetäjinä ja Dm7-kiskoauton perustietouden kouluttajina 



työssä mukana oleville harrastajakunnostajille ovat toimineet Voitto Kiviranta ja Osmo Waris ja 
sähkölaitekouluttajana Veikko Bäckman.  
Oulusta muuhun Suomeen suunnattujen varaosahankintaretkien järjestelijänä ovat toimineet Seppo 
Liedes ja Mauno Pajunen ja tarvikehankkijana Oulussa Reijo Kangas. Suomen Rautatiemuseon 
velvoittamana kunnostettavan kaluston museaalisuusarvojen valvojana on toiminut Seppo Liedes. 
 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Yhdistyksen keväällä 2001 Oulun veturitallin väestösuojasta vuokraamaan tilaan pienoisrautatietä 
suunnittelemaan nimettiin suunnitteluryhmä, johon ovat kuuluneet Tony Manninen, Markku 
Pulkkinen ja Juhana Sirén. Rakennustyön vetäjinä ovat toimineet Juhana Sirén ja Raimo Jalander. 
 

Jäsenistö ja kokoukset 

 
Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 22.8.2000 jäsenmäärän ollessa 21. Jäsenmäärä on kasvanut 
tasaista vauhtia ollen vuoden 2001 lopussa 109. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, 
mutta yhdistykseen kuuluu jäseniä aina Lapista, Kainuusta ja Keski-Suomesta asti. Jäsenistöön 
kuuluu entisiä ja nykyisiä vr-läisiä sekä rautateistä kiinnostuneita alan harrastajia eri ammattialoilta 
ja yhteiskuntapiireistä. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.3.2001. Jäsenmaksu 
toimintakaudella oli 150 markkaa vuodelta aikuisilta ja 50 markkaa alle 15 vuotiailta. 
 

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä toukokuussa 2001 valmistuneen 
museomoottorivaunu 4204:n liikennetuloihin. 
 

Muuta hallinnollista 

 
Puheenjohtajan johdolla yhdistys neuvotteli museojunakaluston kunnostustöihin tarvittavista 
avustuksista liikenne- ja viestintäministeriön, Oulun kaupungin, Suomen Rautatiehistoriallinen 
Seura ry:n, yritysten ja muiden yhdistysten kanssa. Koska yhdistys vuoden 2001 alussa oli vasta 
vajaan viiden kuukauden ikäinen, ei liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Oulun kaupungilla 
ymmärrettävistä syistä vielä ollut yhdistykseen riittävästi uskoa avustusten myöntämiseksi. Suomen 
Rautatiehistorialliselta Seuralta sekä yrityksiltä, veturimiesten ja veturimiesten naisten ja VR:n 
eläkeläisten yhdistyksiltä ja useilta yrityksiltä saatujen avustusten turvin yhdistyksen toiminta 
suurin talousvaikeuksin kuitenkin on saatu käyntiin.  
Puheenjohtajan johdolla on käyty neuvotteluja 2001 valmistuneen museomoottorivaunun ja vuoden 
2002 aikana valmistuvaksi suunnitellun kaluston liikennekäytöstä VR:n ja museojunamatkoista 
kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja –harrastajien liitossa (nykyisin Suomen 
Museorautatieliitto MRL) ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -yhdistysten 
kattojärjestössä Fedecrail'issa. 
 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustui kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostustyössä 
Oulussa tehtyjen tuhansien talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä tehty varaosien hankintaa eri 



puolilta maata, näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhoradan rakennustyötä, jäseniltojen esitelmät, 
retkijärjestelyt ym. Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös koko hallinnon, talouden, 
tiedotustoiminnan ja markkinoinnin sekä yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa. 
 

Yleisötapahtumat 

 
Yhdistys ei toimintakaudella järjestänyt omia yleisötapahtumia lukuunottamatta Ouluun takaisin 
palaavien kiskoautojen vastaanottoseremoniaa Oulun asemalla 14.10.2000, jossa yhdistyksen 
hankkimaa junaa oli vastaanottamassa lehdistön lisäksi joukko oululaista yleisöä. Yhdistyksen 
näyttelyosastoista muiden järjestämissä yleisötapahtumissa kerrotaan kohdassa 7. Näyttelyt. 
 

Markkinointi ja tiedotus 

 
Yhdistyksen ja sen museoliikennekaluston esitteitä on jaettu yleisötapahtumien lisäksi asiasta 
kiinnostuneille henkilöille ja yrityksille sekä myös liikenteessä olleessa museojunassa. Internetin 
kautta on toiminnasta tiedotettu yhdistyksen omilla www-sivuilla. Yhdistyksen museojunakalusto 
on ollut esillä myös sanomalehdissä ja TV:ssä Ylen Pohjois-Suomen uutisissa. 
Jäsenistölle tiedotusta on hoidettu valtakunnallisen rautatieharrastusyhdistysten jäsenlehti Resiinan, 
yhdistyksen oman jäsenlehti PoRhalluksen, yhdistyksen kotisivujen ja jäsenistön sähköpostilistalle 
lähetettyjen sähköpostiviestien kautta. 
Yhdistyksen kannatustuotteina on myyty yleisötapahtumissa, näyttelyissä, jäsentilaisuuksissa ja 
museomoottorijunassa raideliikenneaiheisia painotuotteita, pinssejä ja solmioneuloja. 
 

2. Museoliikenne 

 
Vuoden 2001 toukokuusta alkaen liikennekäytössä on ollut kunnostuksesta valmistunut Dm7-
museomoottorivaunu 4204. Yhdistys on vuokrannut vaunua VR-Osakeyhtiölle sen kanssa 
yhteistyössä järjestettyihin liikennetapahtumiin. Liikennetapahtumien järjestäjänä on toiminut VR, 
koska sillä on yksinoikeus liikennöintiin ratahallintokeskuksen rataverkolla. Yhdistyksen roolina on 
ollut vuokrata kunnostamaansa museokalustoa järjestettyjä tapahtumia varten. 
Dm7-moottorivaunu 4204 teki 16.-17.5.2001 tilausmatkan Oulu – Vartius – Oulu, osallistui 
28.7.2001 maaliskuussa 2002 ensi-iltansa saavan elokuvan "Kahlekuningas" kuvauksiin Tornio – 
Haaparanta välillä ja kuljetti Vuokatin vaellukseen osallistuvia kuntoilijoita radan varrella olevien 
vaellusreittien alkupisteisiin 23.9.2001. 
 

Liikennesuorite ja matkustajamäärät 

 
Museomoottorivaunu 4204:llä vuonna 2001 tehdyillä kolmella matkalla on ajokilometrejä kertynyt 
noin 1200 ja kuljetettu lähes 300 matkustajaa.  
 

Koulutus 

 
Museojunaliikenteessä mukana olleet VR:n veturinkuljettajat ovat täydentäneet osaamistaan 
osallistumalla vapaaehtoisesti museojunakaluston kunnostukseen. Museokiskoautokaluston 
kunnostuksesta ja matkanaikaisesta huollosta on järjestetty koulutusta kaikille toiminnasta 
kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille. Koulutusta on tapahtunut myös työn ohessa 
kunnostustapahtumissa kiskoautotallilla sekä moottorivaunu 4204:ssä sen liikenteessä ollessa. 
 



3. Museoliikennekalusto ja sen kunnostustoiminta 

 

Museokiskoautot ja liitevaunu 

 
Yhdistykselle tarjottiin kesällä 2000 mahdollisuutta pelastaa romutukselta Keitele-Museon hallussa 
olleet kaksi kiskoautovetovaunua ja yksi liitevaunu. Ajokuntoisessa, mutta katsastamattomassa 
moottorivaunu 4204:ssä oli pitkän ulkosäilytyksen aiheuttamia pahoja korroosiovaurioita sekä 
lieviä ilkivallan aiheuttamia vaurioita. Vaunun entinen omistaja Keitele-Museo Oy lahjoitti vaunun 
yhdistykselle. Koneistovikainen moottorivaunu 4142 oli hinattavassa kunnossa sekä korroosio-, 
kolari- ja varsin pahoja ilkivaltavaurioita kärsinyt ja saatiin lahjoituksena Toijalalaiselta 
museoveturiseuralta. 4142:sta oli Suolahdessa mm. rikottu lähes kaikki ikkunat ja sotkettu 
sisätiloja. Liitevaunu 11637:n omistaa edelleen Suomen Rautatiemuseo ja vaunu on luovutettu 
yhdistykselle pitkäaikaisella hallintaoikeussopimuksella. Myös liitevaunussa oli pitkän 
ulkosäilytyksen aiheuttamia ilkivalta- ja korroosiovaurioita.  
Oulun ja Pohjois-Suomen pitkän ja perinteikkään kiskoautoliikennehistorian velvoittamana yhdistys 
ryhtyi toimeen. Talkootyöryhmä kävi 7.-8.10.2000 Suolahdessa valmistelemassa vastaanotettavat 
vaunut siirtokuntoon. Kiskoautoliikenteen päättymisestä oli kulunut yli 12 vuotta, kun yhdistyksen 
kolmivaunuinen kiskoautojuna palasi Ouluun 14.10.2000. Letkan itseoikeutettuna vetäjänä toimi 
Ouluun koko vakinaisen liikennekäyttöaikansa 1962-88 sijoitettuna ollut Dm7 4204 kahden 
Suolahdesta lainatun moottorivaunun varmistaessa kuljetusta työntöapuna. 
Kotitalliin entuudestaan tuttujen seniorikunnostajien hellään huomaan pitkän tauon jälkeen palannut 
4204 valmistui korroosion aiheuttamien peltivaurioiden korjauksen, osittaisen ikkunoiden 
uusimisen, ulkomaalauksen, sisäpuolisten puuosien korjauksen ja lakkauksen sekä koneistossa ja 
sähkölaitteissa ilmenneiden erilaisten vikojen korjauksen jälkeen koeajolle 4.5.2001. Vaunu on ollut 
museo- ja tilausliikennekäytössä keväästä syksyyn 2001. 
4204:n valmistuttua kunnostustoimet keskitettiin pahimmin vaurioituneeseen Dm7-moottorivaunu 
4142:een, josta on oiottu ja paikattu kolarivaurioituneita peltejä, tukittu korroosion koriin tekemiä 
reikiä, vaihdettu osaksi uudet, osaksi käytetyt ikkunat rikottujen tilalle, korjattu moottorin 
sylinterikansivuoto, laturi ja sähköjärjestelmä, jäähdytys- ja paineilmajärjestelmän vuodot, viallinen 
jarrujärjestelmä ja tehty lukuisa määrä erikseen luettelemattomia osajärjestelmien ja laitteiden 
korjauksia. Vuoden 2001 lähestyessä loppuaan on 4142:n ulkomaalaus valmistunut merkintöjä 
lukuunottamatta ja suurin osa ikkunoista asennettu. Maalaus- ja ikkunatöiden viimeistelyn lisäksi 
vaunussa on vielä keskeneräisiä sisustuskorjauksia. 
Suomen Rautatiemuseon yhdistykselle deponoiman EFiab-liitevaunun 11637 korjaustyöt on 
aloitettu jarrujärjestelmän ja korroosiovaurioiden korjauksella. Maalaus- ja ikkunatyöt ovat 
käynnistymässä. 
 

Ratahenkilöauto 

 
Vuonna 1962 Tornion ratajakson päällikön virka-autoksi valmistunut 1+5 hengen Rau 20 
ratahenkilöauto ostettiin yhdistykselle ja siirrettiin Torniosta Ouluun 10.11.2000. Auto on 
ajokuntoinen, mutta sen pitkässä ulkoseisonnassa ruostunut kori vaatii paljon työtä ennen kuin auto 
on museoliikennekelpoisessa kunnossa. Kunnostustyötä ei ole vielä aloitettu. 
 

Tarvikkeet ja varaosat 

 
Museojunakaluston kunnostustyössä tarvittavia tarvikkeita, varaosia ja työkaluja on ostettu, mutta 
osaksi saatu myös lahjoituksina oululaisista liikkeistä. Ulkomaalaukseen tarpeelliset erikoismaalit 
on hankittu suoraan maalin valmistajalta. Kiskoautojen erikoisvaraosia on lisäksi hankittu 
talkootyönä tehdyillä hankintamatkoilla VR:n Kuopion konepajalta, purkamalla Vaalassa ja 



Paltamossa varastoina olevista kiskoautojen koreista sekä Kouvolan lähellä Selänpäässä 
romutettavana olevista sähköradan tarkastuskiskoautoista. Varaosien hankintaa on tehty 
yhdistyksen talouden ja henkilöresurssien sallimissa puitteissa niistä harvoista ja nopeasti katoavista 
paikoista, joista niitä vielä on saatavissa. Vuoden 2001 aikana hankintamatkoja tehtiin neljä. 
Varaosahankinnalla ja omalla korjaustoiminnalla on onnistuttu joten kuten tyydyttämään 
kunnostuksen osatarve, mutta tulevaisuuden varalle ei kaikkia kuluvia osia ole varastoon saatu. 
 

Muun liikennekaluston hankintasuunnitelmat 

 
Yhdistyksen lyhyen historian aikana on käyty keskusteluja muunkin museaalisen liikennekaluston 
hankinnasta. Tutustumassa on käyty mm. Nivalassa sijaitsevaan ilmeisesti Suomen ainoaan jäljellä 
olevaan kiskoauton postiliitevaunun koriin ja Keminmaassa sijaitsevaan entiseen Oulu-Osakeyhtiön 
60-luvun moottoriveturiin, joka on toiminut vaihtoveturina Pateniemen sahalla ja myöhemmin 
Nuottasaaren tehtailla. Myös Toppila Oy:n massatehtaan 30-luvun moottoriveturin jäännöksiin on 
tutustuttu. 
Henkilöresurssien rajallisuuden lisäksi yhdistyksen vähäiset toimitilat ja huono taloudellinen tilanne 
ovat estäneet enemmät kalustohankinnat, joten niistä ainakin toistaiseksi on päätetty luopua. 
Oulussa romutusuhan alaisena olevan muistomerkkihöyryveturinkaan haltuunottamisesta yhdistys 
ei ole kiinnostunut edellä mainituista syistä. Tosin sitä ei yhdistykseltä virallisesti ole kysyttykään. 
Yhdistys pyrkii kuitenkin toimimaan muistomerkkiveturin pelastamiseksi uhkaavalta romutukselta 
yhdessä muiden harrastusyhdistysten ja museoiden kanssa. Haapamäen Museoveturiyhdistyksen 
kanssa on käyty epävirallisia keskusteluja veturin mahdollisesta siirtämisestä Haapamäelle. 
 

4. Pienoisrautatietoiminta 

 

Kerhorata 

 
Suunnitteluryhmän työn pohjalta on aloitettu pienoisrautatiekerhoradan rakentaminen Oulun 
veturitallin väestösuojasta vuokrattuun huoneeseen. Kotimaisen esikuvan kiinnostavuudesta 
huolimatta päätettiin yhdistyksen ensimmäisen kerhoradan esikuvamaaksi valita Saksa, koska 
saksalaista liikkuvaa kalustoa on helposti saatavilla ja jo ennestäänkin olemassa monilla toimintaan 
osallistuvilla. Kotimaista pienoisrautatiekalustoa ei saa valmiina ja sen itse rakentaminen olisi vielä 
liian vaativa ja aikaa vievä tehtävä useimmille toiminnassa mukana oleville. 
Vuoden 2001 aikana on tehty radan runkotyöt ja aloitettu maaston muotoilu ratapenkereiden 
rakentamisella. Rata on kaksikiskorata, sen mittakaava on H0 / 1:87 ja suunniteltu raidepituus noin 
70 metriä. Ohjausjärjestelmäksi on kaavailtu DCC-digitaalijärjestelmää, jossa jatkuvan ratavirran 
mukana syötetään jokaiseen veturiin asennetuille vastaanottimille data, jonka mukaan ohjautuvat 
kulloinkin liikkuvaksi haluttujen veturien ajotoiminnot ja ajon lisäksi halutut lisätoiminnot. 
 

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja Oulun päivien harrastemessutapahtumaan rakennetun näyttelyradan 
suunnittelun ja rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta 
ja vaihdettu tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai 
vähemmän kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, 
joille tietotaitoa samalla siirretään. 
Kotimaisen pienoisrautatiekaluston rakennustaitoon tähtäävä koulutus aloitettiin järjestämällä 
24.3.2001 messinkimallien rakennuskurssi, jolla rakennettiin helsinkiläisen Kaj Wikbergin 



opastuksella suomalaisia Mas-sepelivaunuja mittakaavassa H0. Kurssille osallistui 13 henkilöä. 
Vaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten kesken yhteistapaamisessa syksyllä 2001. 
 

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

 

Tutkimustoiminta 

 
Yhdistys on käynnistämässä pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuunottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen. Marraskuun jäsenillassa aloitettiin sotien aikana työssä olleiden 
veturimiesten henkilötietojen kartoittaminen tulevaa haastattelutietojen keruuta varten. 
 

Historiallisen aineiston tallentaminen 

 
Arkistotilan puuttumisesta johtuen ei rautatiehistoriallista aineistoa ole voitu koota yhdistyksen 
jäsenten omaa tallennustoimintaa lukuunottamatta. Yhdistyksellä on kuitenkin tarkoitus koota 
yhteen pohjoissuomalaista rautatiehistoriaa ja -miljöötä selventävää aineistoa mm. painotuotteiden, 
asiapapereiden ja valokuvien muodossa. Valokuvien jäljentämiseksi on vuoden 2001 lopulla 
aloitettu vanhoja valokuvia omistavien rautatieläisten yhteystietojen keruu. Valokuvien etsimisestä 
rautatievalokuvausta harrastaneilta kuva-arkiston perustamiseksi on keskusteltu myös käytännön 
toimintansa lopettaneen VR:n Oulun Kamerakerhon kanssa. Sopivaa arkistotilaa etsitään. 
 



6. Toimitilat 

 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakalusto säilytetään ja kunnostetaan 50-luvulla Nokelaan rakennetun kiskoautotallin 
kolmessa pilttuussa, joista on tehty yhteiskäyttösopimus VR:n kiinteistöyksikön kanssa. 
Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on tarkoitukseensa erittäin sopiva, koska 
se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten 
uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten. Yhdistys on siten aloittanut Oulusta 12 
vuotta poissa olleen kiskoautotoiminnan uudelleen sen alkuperäisissä tiloissa. 
 

Varaosavarastot 

 
Nokelan veturitallin kellarista on vuokrattu kaksi pientä varastohuonetta museokaluston varaosien 
säilytystä varten. Huoneet ovat pienvaraosien säilytykseen sopivia. Tulevaisuudessa mahdollisesti 
hankittavien suurempien varaosien säilytystä varten on suunniteltu hankittavaksi ulkosäilytykseen 
soveltuva varastovaunu. 
 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatiekerhotilaksi on vuokrattu huone Nokelan veturitallin väestösuojasta. Tarkoitukseensa 
nähden pienehkö tila mahdollistaa toiminnalle yhdistyksen taloudellisen tilanteen sallimat puitteet. 
 

Toiminta muissa tiloissa 

 
Kokouksien ja jäseniltojen pitämiseen on käytetty lainatiloja, aluksi VR:n Oulun aluetoimiston 
luokkahuonetta ja myöhemmin Keslan väestösuojan luokkahuonetta. Mallinrakennuskurssit on 
järjestetty Oulunsalon kirkonkylän koulun teknisen työn opetustilassa. 
 

7. Oheistoiminta 

 

Jäsenillat 

 
Erilaisia rautatieaiheisia esityksiä on pidetty Oulussa aluksi epäsäännöllisin välein ja heinäkuusta 
2001 alkaen säännöllisesti kerran kuukaudessa järjestetyissä jäsenilloissa. Ulkomaisina aiheina on 
ollut Pohjois-Ruotsin malmirata, rautatiemaa Sveitsi ja sen aikataulusuunnittelu sekä Itävalta ja sen 
alppien yli kulkeva rautatieliikenne. Sveitsistä Suomeen muuttaneen rautatieasiantuntijan ja 
yhdistyksen jäsenten lisäksi esitelmiä ovat pitäneet VR:llä työssä olevat oululaiset asiantuntijat 
rautatieturvalaitteista, opastinjärjestelmistä sekä veturi- ja vaunukalustosta. Jäsenilloissa on katsottu 
myös historiallisia ja uusia rautatieaiheisia dia- ja elokuvaesityksiä kotimaasta ja ulkomailta. 
 

Näyttelyt 

 
Yhdistys osallistui omalla osastollaan syksyllä 2000 pienoisrautatiemessuille Lahdessa. Oulun 
päivien aikana 1.-2.9.2001 yhdistys oli näkyvästi esillä esittelemällä kunnostettua Dm7-



museomoottorivaunuaan ja kunnostustarpeessa olevaa Rau20-ratahenkilöautoaan yleisölle Oulun 
rautatieasemalla. Moottorivaunussa oli esillä myös valokuvanäyttelyt kadonneesta oululaisesta 
rautatiemiljööstä ja menneiden vuosikymmenten pohjoissuomalaisesta rautatieliikenteestä. 
Ouluhallissa pidetyssä Oulun päivien harrastemessutapahtumassa oli esillä yhdistyksen jäsenten 
rakentama mittava pienoisrautatie sekä rautatieaiheinen diaesitys. 
 

Retket 

 
Yhdistyksen ensimmäinen jäsenretki järjestettiin 11.8.2001 tilausbussimatkana Luulajaan Ruotsiin. 
Retkellä tutustuttiin "Malmbanans Vänner" –yhdistyksen rautatiemuseoon Karlsvikissa ja sen 
Karlshällin museokalustohalliin, Trainmaint-yhtiön Notvikenin rautatiekonepajaan, malmijunien 
purkauslaitteistoon Luulajan malmisatamassa sekä matkustaja- ja malmijunaliikenteeseen Luleå C –
asemalla. Retkelle osallistui 34 henkilöä. 
 

Julkaisutoiminta 

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevaan valtakunnalliseen rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvään jäsenlehti Resiinaan ovat kirjoittaneet yhdistyksen puheenjohtaja ja jonkin 
verran muutkin jäsenet. Yhdistys on julkaissut myös jäsenistölle postitettavaa monistetyyppistä 
PoRhallus-nimistä jäsenlehteä, jossa on tiedotusasioiden lisäksi julkaistu jäsenten laatimia 
rautatiehistoria- ja pienoisrautatieaiheisia artikkeleita. Toimintakaudella on ilmestynyt neljä 
PoRhallusta ja lisäksi suppeampia jäsentiedotteita. Vuoden 2001 loppupuoliskolla ei PoRhallusta 
ole ajanpuutteen takia saatu toimitettua, koska vähät henkilöresurssit on ollut pakko keskittää 
kiireisiä toimia vaatineeseen museokalusto-, pienoisrautatie- ja hallintotoimintaan. 
 

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa 

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja –liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. 
Toimintakaudella pidetyissä yhteispalavereissa "Pro hinaaja Alpo" –ryhmän ja Oulun Mobilistien 
kanssa on pohdittu oululaisten yhdistysten yhteisten vanhojen liikennevälineiden tapahtumien ja 
liikenteen järjestämismahdollisuuksia. Hyvässä yhteisymmärryksessä käydyt keskustelut eivät ole 
vielä edenneet käytännön toimiin, koska kaikilla yhdistyksellä on yhä kaluston kunnostus kesken. 
 

Kansainvälinen toiminta 

 
Yhdistyksen toimintaa ja museokalustoa sekä myös VR:n vetokalustoa on esitelty kiskoautotallilla 
vierailleille ulkomaisille vieraille, joita ovat kesän ja syksyn 2001 aikana olleet amerikkalais-
irlantilainen rautatiekirjailija Brian Solomon ja luulajalaisen "Malmbanans Vänner" –yhdistyksen 
puheenjohtaja E. Bertil Persson. Solomonille on vierailun jälkeen välitetty tekeillä olevaa kirjaa 
varten tietoa Suomen rautateistä. 
 

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu 

 
Yhdistys on pyrkinyt vastaamaan sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa 
ym. koskeviin kysymyksiin parhaan tietonsa mukaan. Silloin kun yhdistyksen jäsenten tiedot eivät 



ole riittäneet vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, 
VR:n tai yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen. 
 

Nuorisotoiminta 

 
Yhdistys ei ole varsinaisesti nuorisotoimintajärjestö, mutta pyrkii saamaan myös nuoria mukaan 
hyvän harrastuksen pariin. Toistaiseksi harvalukuiselle nuorisojäsenistölle pyritään opettamaan 
toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Nuorison liittymistä yhdistykseen kannustetaan 
edullisella nuorisojäsenmaksulla. Pienten lasten osallistumista toimintaan kuitenkin rajoittavat 
pienoisrautatie- ja museokalustotoiminnassa vaadittavat vielä kehittymättömät tiedot ja kädentaidot.  
 



Lahjoittajat ja tukijat 
 
JMC Tools Oy, 
Keitele-Museo Oy, Suolahti, 
Konehuolto J. Kotila, Rovaniemi, 
K-Rauta Äimärautio, Oulu, 
Maanrakennusliike Raimo Pyykkönen, Paltamo, 
Merita Pankki Oyj (nyk. Nordea), Kirkkokatu 4-6 Oulu, 
Museoveturiseura, Toijala, 
NK Cables Oy, 
Oulun veturimiesten naiset ry, 
Oulutarvike R. Rönkkö Ky, 
Pohjanmaan Mikro Oy (Pomi), 
Puukeskus Oy, Oulu, 
Radioliike Mikkonen, Oulu, 
Sammutinhuolto P. Moilanen, Oulu, 
Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry, 
Säästökuoppa Oy, Jukolankuja Oulu, 
Työkalutori Oy, Oulu, 
VB-Betoni Oy, Vaala, 
Veturimiesten liiton Oulun osasto ry, 
Veturimiesten liiton Ylivieskan osasto ry, 
VR:n eläkeläiset ry Oulun osasto sekä 
mainittujen lisäksi yksi tukija, joka ei halua nimeänsä julkisuuteen 
 
Lisäksi useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet yhdistyksen jäsenet ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämän toimintakertomuksen on yhdistyksen hallitus kokouksessaan 27.12.2001 päättänyt esittää 
helmi-maaliskuussa 2002 pidettävälle yhdistyksen vuosikokoukselle vahvistettavaksi. 
 
Oulussa, 30.12.2001 Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat ry, 
 
   
  Seppo Liedes   Teemu Vehkaoja 
  varapuheenjohtaja  sihteeri 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2002 
 

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien toisen kokonaisen toimintavuoden aikana yhdistyksen eri 
toiminnat vakiintuivat. Museojunaliikennettä pystyttiin markkinoimaan täysipainoisesti 
kunnostustyön edistyttyä niin, että koko kolmivaunuinen kiskoautojuna oli liikennekelpoisessa 
kunnossa. Toimintavuoden liikennesuoritetta voidaan luonnehtia hyväksi. Myös rata-auton 
kunnostus edistyi tavoitteiden mukaisesti. Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin 
jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Tulevaisuuden epävarmuustekijöihin yhdistys on aloittanut varautumisen rahastoimalla varoja 
mahdollisen kulunvalvonta- ja linjaradiolaitteiston hankkimiseksi, mikäli nämä tulevat myös 
museokalustossa pakollisiksi. Vuonna 2003 voimaan tuleva rautatielaki saattaa muuttaa 
museoliikenteen toimintakäytäntöjä. Lain vaikutuksista on keskusteltu muiden harrastajayhteisöjen 
edustajien kanssa. 
 

1. Hallinto 

 

Hallitus ja organisaatio 

 
Vuosikokouksessa 27.2.2002 puheenjohtajaksi valittiin Matti Mäntyvaara Oulunsalosta. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Kari Kemppainen Kajaanista, Jorma Ketola Oulusta, Juhana Sirén Oulusta, Ilkka 
Sydänmetsä Oulusta, sekä Seppo Liedes Oulusta. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin Raimo Liikka ja Markku Tynjälä, molemmat Oulusta. 
Hallituksen valitsemana varapuheenjohtajana on toiminut Seppo Liedes. 
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Teemu Vehkaoja sekä toisena sihteerinä Sami Alitalo. 
Taloudenhoitajana on toiminut koko toimintakauden ajan Reijo Kangas ja jäsensihteerinä ja -
retkijärjestäjänä Markku Pulkkinen. Yhdistyksen tilintarkastajiksi tilikaudelle 2002 
vuosikokouksessa valittiin Raimo Jalander ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen Veijo 
Manninen ja Kristina Ullgren. 
PoRhallus-lehden päätoimittajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen www-sivuja ovat 
hoitaneet Matti Mäntyvaara ja Teemu Vehkaoja. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä ovat 
hoitaneet Markku Pulkkinen ja Mauno Pajunen. Kannatustuotteiden hankkijoina ovat toimineet  
Seppo Liedes ja Mauno Pajunen, myyjinä hankkijoiden lisäksi Reijo Kangas ja Markku Pulkkinen. 
 

Museojunaorganisaatio 

 
Museokalustokunnostuksen runkoryhmänä toimineen monen vuosikymmenen kiskoauto-osaajista 
muodostetun seniorikunnostajaryhmän vetäjinä ja Dm7-kiskoauton perustietouden kouluttajina 
työssä mukana oleville harrastajakunnostajille ovat toimineet Voitto Kiviranta ja Osmo Waris ja 
sähkölaitekouluttajana Veikko Bäckman.  
Oulusta muuhun Suomeen suunnattujen varaosahankintaretkien järjestelijänä ovat toimineet Seppo 
Liedes ja tarvikehankkijana Oulussa Reijo Kangas. Suomen Rautatiemuseon velvoittamana 
kunnostettavan kaluston museaalisuusarvojen valvojana on toiminut Seppo Liedes. 
 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 



Yhdistyksen keväällä 2001 Oulun veturitallin väestösuojasta vuokraamaan tilaan pienoisrautatietä 
suunnittelua ja rakentamista on johtanut suunnitteluryhmä, johon ovat kuuluneet Raimo Jalander, 
Markku Pulkkinen ja Juhana Sirén. Rakennustyön vetäjinä ovat toimineet Juhana Sirén ja Raimo 
Jalander. 
 

Jäsenistö ja kokoukset 

 
Jäsenmäärä on kasvanut ollen vuoden 2002 lopussa 124  (31.12.2001 109). Jäsenistön valtaosa on 
Oulusta ja sen lähikunnista, mutta yhdistykseen kuuluu jäseniä aina Lapista, Kainuusta ja Keski-
Suomesta asti. Jäsenistöön kuuluu entisiä ja nykyisiä VR-läisiä sekä rautateistä kiinnostuneita alan 
harrastajia eri ammattialoilta ja yhteiskuntapiireistä. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
pidettiin 26.3.2002. Uusien sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 12.12.2002.. Jäsenmaksut 
toimintakaudella 2002 olivat: aikuiset 26 €, nuorisojäsenet: 9 € (alle 15 v.).  
 

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä toukokuussa 2001 valmistuneen 
museomoottorivaunujunasta saatuihin liikennetuloihin. Tilinpäätösasiakirjat ovat tämän 
toimintakertomuksen liitteenä. 
 

Muuta hallinnollista 

 
Vuosikokouksessa 26.3.2002 muutettiin yhdistyksen sääntöjä siten, että yhden vuosikokouksen 
mallista siirryttiin kahden kokouksen malliin, jolloin toiminta- ja tilikausi muuttuivat samaksi 
(kalenterivuosi). Uusien sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 12.12.2002. Kokouksessa 
valittiin puheenjohtaja, hallitus ja osa toimihenkilöistä vuodeksi 2003 sekä hyväksyttiin vuoden 
2003 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla yhdistys neuvotteli museojunakaluston 
kunnostustöihin tarvittavista avustuksista liikenne- ja viestintäministeriön, Oulun kaupungin, 
Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry:n, yritysten ja muiden yhdistysten kanssa. Liikenne- ja 
viestintäministeriö ja Oulun kaupungin kulttuurilautakunta ovat avustaneet yhdistyksen 
museotoimintaa. Liikennetulojen. Suomen Rautatiehistorialliselta Seuralta sekä veturimiesten ja 
veturimiesten naisten ja VR:n eläkeläisten yhdistyksiltä ja useilta yrityksiltä saatujen avustusten 
turvin yhdistyksen toiminta on toteutunut taloudellisestikin tyydyttävästi. 
Varapuheenjohtajan johdolla on käyty neuvotteluja museomoottorijunan liikennekäytöstä VR:n ja 
museojunamatkoista kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja –harrastajien liitossa ja sen kautta kansainvälisessä 
rautatiemuseoiden ja -yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. 
 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustui kertomusvuonna kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan 
kunnostustyössä Oulussa tehtyjen tuhansien talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu 
varaosia, toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhoradan rakennustyötä, jäseniltojen 
esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös koko hallinnon, 
talouden, tiedotustoiminnan ja markkinoinnin sekä yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa. 
 



Yleisötapahtumat 

 
Yhdistys järjesti toimintakaudella  rautatieharrastajille ja rajoitetusti myös yleisölle tarkoitetun 
kevätretken, jolla tutustuttiin Oulun satama- ja teollisuusraiteisiin. Yhdistyksen näyttelyosastoista 
muiden järjestämissä yleisötapahtumissa kerrotaan kohdassa 7. Näyttelyt. 
 



Markkinointi ja tiedotus 
 
Yhdistyksen ja sen museoliikennekaluston esitteitä on jaettu yleisötapahtumien lisäksi asiasta 
kiinnostuneille henkilöille ja yrityksille sekä myös liikenteessä olleessa museojunassa. Internetin 
kautta on toiminnasta tiedotettu yhdistyksen omilla www-sivuilla. Yhdistyksen museojunakalusto 
on ollut esillä myös sanomalehdissä 
Jäsenistölle tiedotusta on hoidettu valtakunnallisen rautatieharrastusyhdistysten jäsenlehti Resiinan, 
yhdistyksen oman jäsenlehti PoRhalluksen, yhdistyksen kotisivujen ja jäsenistön sähköpostilistalle 
lähetettyjen sähköpostiviestien kautta. 
Yhdistyksen kannatustuotteina on myyty yleisötapahtumissa, näyttelyissä, jäsentilaisuuksissa ja 
museomoottorijunassa raideliikenneaiheisia painotuotteita, pinssejä ja solmioneuloja. 
 
2. Museoliikenne 
 
Vuoden 2002 toukokuusta alkaen liikennekäytössä on ollut kunnostuksesta valmistunut Dm7-
museomoottorivaunut 4204 ja 4142 sekä liitevaunu EFiab 11637 Yhdistys on vuokrannut junaa eri 
kokoonpanoissa VR-Osakeyhtiölle sen kanssa yhteistyössä järjestettyihin liikennetapahtumiin. 
Liikennetapahtumien järjestäjänä on toiminut VR, koska sillä on yksinoikeus liikennöintiin 
ratahallintokeskuksen rataverkolla. Yhdistyksen roolina on ollut vuokrata kunnostamaansa 
museokalustoa järjestettyjä tapahtumia varten. 
 
Tilausliikenne v. 2002 sekä liikennesuorite ja matkustajamäät 
Tähän tulee taulukko liikenteestä ja matkustajamääristä 
 
 
 
Koulutus 
 
Museojunaliikenteessä mukana olleet VR:n veturinkuljettajat ovat täydentäneet osaamistaan 
osallistumalla vapaaehtoisesti museojunakaluston kunnostukseen. Museokiskoautokaluston 
kunnostuksesta ja matkanaikaisesta huollosta on järjestetty koulutusta kaikille toiminnasta 
kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille. Koulutusta on tapahtunut myös työn ohessa 
kunnostustapahtumissa kiskoautotallilla sekä museoliikenteen yhteydessä.. 
 
3. Museoliikennekalusto ja sen kunnostustoiminta 
 
Museokiskoautot ja liitevaunu 
 
Yhdistykselle tarjottiin kesällä 2000 mahdollisuutta pelastaa romutukselta Keitele-Museon hallussa 
olleet kaksi kiskoautovetovaunua ja yksi liitevaunu. Ajokuntoisessa, mutta katsastamattomassa 
moottorivaunu 4204:ssä oli pitkän ulkosäilytyksen aiheuttamia pahoja korroosiovaurioita sekä 
lieviä ilkivallan aiheuttamia vaurioita. Vaunun entinen omistaja Keitele-Museo Oy lahjoitti vaunun 
yhdistykselle. Koneistovikainen moottorivaunu 4142 oli hinattavassa kunnossa sekä korroosio-, 
kolari- ja varsin pahoja ilkivaltavaurioita kärsinyt ja saatiin lahjoituksena Toijalalaiselta 
museoveturiseuralta. 4142:sta oli Suolahdessa mm. rikottu lähes kaikki ikkunat ja sotkettu 
sisätiloja. Liitevaunu 11637:n omistaa edelleen Suomen Rautatiemuseo ja vaunu on luovutettu 
yhdistykselle pitkäaikaisella hallintaoikeussopimuksella. Myös liitevaunussa oli pitkän 
ulkosäilytyksen aiheuttamia ilkivalta- ja korroosiovaurioita.  
Oulun ja Pohjois-Suomen pitkän ja perinteikkään kiskoautoliikennehistorian velvoittamana yhdistys 
ryhtyi toimeen. Talkootyöryhmä kävi 7.-8.10.2000 Suolahdessa valmistelemassa vastaanotettavat 
vaunut siirtokuntoon. Kiskoautoliikenteen päättymisestä oli kulunut yli 12 vuotta, kun yhdistyksen 
kolmivaunuinen kiskoautojuna palasi Ouluun 14.10.2000. Letkan itseoikeutettuna vetäjänä toimi 
Ouluun koko vakinaisen liikennekäyttöaikansa 1962-88 sijoitettuna ollut Dm7 4204 kahden 
Suolahdesta lainatun moottorivaunun varmistaessa kuljetusta työntöapuna. 



Kotitalliin entuudestaan tuttujen seniorikunnostajien hellään huomaan pitkän tauon jälkeen palannut 
4204 valmistui korroosion aiheuttamien peltivaurioiden korjauksen, osittaisen ikkunoiden 
uusimisen, ulkomaalauksen, sisäpuolisten puuosien korjauksen ja lakkauksen sekä koneistossa ja 
sähkölaitteissa ilmenneiden erilaisten vikojen korjauksen jälkeen koeajolle 4.5.2001. Vaunu on ollut 
museo- ja tilausliikennekäytössä keväästä syksyyn 2001. 
4204:n valmistuttua kunnostustoimet keskitettiin pahimmin vaurioituneeseen Dm7-moottorivaunu 
4142:een, josta on oiottu ja paikattu kolarivaurioituneita peltejä, tukittu korroosion koriin tekemiä 
reikiä, vaihdettu osaksi uudet, osaksi käytetyt ikkunat rikottujen tilalle, korjattu moottorin 
sylinterikansivuoto, laturi ja sähköjärjestelmä, jäähdytys- ja paineilmajärjestelmän vuodot, viallinen 
jarrujärjestelmä ja tehty lukuisa määrä erikseen luettelemattomia osajärjestelmien ja laitteiden 
korjauksia. Vuoden 2001 lähestyessä loppuaan on 4142:n ulkomaalaus valmistunut merkintöjä 
lukuunottamatta ja suurin osa ikkunoista asennettu. Maalaus- ja ikkunatöiden viimeistelyn lisäksi 
vaunussa on vielä keskeneräisiä sisustuskorjauksia. 
Suomen Rautatiemuseon yhdistykselle deponoiman EFiab-liitevaunun 11637 korjaustyöt on 
aloitettu jarrujärjestelmän ja korroosiovaurioiden korjauksella. Maalaus- ja ikkunatyöt ovat 
käynnistymässä. 
 
Ratahenkilöauto 
 
Vuonna 1962 Tornion ratajakson päällikön virka-autoksi valmistunut 1+5 hengen Rau 20 
ratahenkilöauto ostettiin yhdistykselle ja siirrettiin Torniosta Ouluun 10.11.2000. Auto on 
ajokuntoinen. Korin kunnostuksesta on vastannut Reijo Kangas. Kunnostustyö on edennyt 
tavoitteiden mukaisesti 
 
Tarvikkeet ja varaosat 
 
Museojunakaluston kunnostustyössä tarvittavia tarvikkeita, varaosia ja työkaluja on ostettu, mutta 
osaksi saatu myös lahjoituksina oululaisista liikkeistä. Ulkomaalaukseen tarpeelliset erikoismaalit 
on hankittu suoraan maalin valmistajalta. Varaosien hankintaa on tehty yhdistyksen talouden ja 
henkilöresurssien sallimissa puitteissa niistä harvoista ja nopeasti katoavista paikoista, joista niitä 
vielä on saatavissa. Vuoden 2002 aikana tehtiin hankintamatka Kuopioon. Varaosahankinnalla ja 
omalla korjaustoiminnalla on onnistuttu joten kuten tyydyttämään kunnostuksen osatarve, mutta 
tulevaisuuden varalle ei kaikkia kuluvia osia ole varastoon saatu. Varaosien säilytystä varten on 
yhdistys ostanut liikenteeseen kelpaamattoman Gbl-vaunun 49254-6. 
Lokakuussa aloitettiin käytöstä poistetun sähköradan rakennusvaunu Ttv:n purkaminen varaosiksi 
talkoovoimin. Purkutyön tapahtuessa sisätiloissa jouduttiin liitevaunu Efiab 11637 siirtämään 
pressuilla suojattuna ulkosäilytykseen purkutöiden ajaksi. 
 
Muun liikennekaluston hankintasuunnitelmat 
 
Yhdistys on neuvotellut VR:n kanssa toimintakuntoisen sähköradanrakennusvaunu Ttv 12:n 
saamisesta yhdistyksen omistukseen. Neuvottelut jatkuvat tammikuussa 2003. Mikäli vaunu siirtyy 
yhdistykselle, päätetään vaunun museoinnista  tai varaosiksi purkamisesta erikseen. 
Henkilöresurssien rajallisuuden lisäksi yhdistyksen vähäiset toimitilat eivät anna mahdollisuuksia 
muihin kalustohankintoihin. Oulussa romutusuhan alaisena olevan muistomerkkihöyryveturinkaan 
haltuunottamisesta yhdistys ei ole kiinnostunut edellä mainituista syistä. Tosin sitä ei yhdistykseltä 
virallisesti ole kysyttykään. Yhdistys pyrkii kuitenkin toimimaan muistomerkkiveturin 
pelastamiseksi uhkaavalta romutukselta yhdessä muiden harrastusyhdistysten ja museoiden kanssa. 
Haapamäen Museoveturiyhdistyksen kanssa on käyty epävirallisia keskusteluja veturin 
mahdollisesta siirtämisestä Haapamäelle. Vaihtoehtona tutkitaan veturin kunnostamis/- 
säilyttämismahdollisuuksia muistomerkkiveturina tulevalla keskusliikenneasemalla. 
 
4. Pienoisrautatietoiminta 
 



Kerhorata 
 
Suunnitteluryhmän työn pohjalta on aloitettu pienoisrautatiekerhoradan rakentaminen Oulun 
veturitallin väestösuojasta vuokrattuun huoneeseen. Kotimaisen esikuvan kiinnostavuudesta 
huolimatta päätettiin yhdistyksen ensimmäisen kerhoradan esikuvamaaksi valita Saksa, koska 
saksalaista liikkuvaa kalustoa on helposti saatavilla ja jo ennestäänkin olemassa monilla toimintaan 
osallistuvilla. Kotimaista pienoisrautatiekalustoa ei saa valmiina ja sen itse rakentaminen olisi vielä 
liian vaativa ja aikaa vievä tehtävä useimmille toiminnassa mukana oleville. 
Vuoden 2002 aikana on jatkettu maaston muotoilua ratapenkereiden rakentamisella ja xxxxx. Rata 
on kaksikiskorata, sen mittakaava on H0 / 1:87 ja suunniteltu raidepituus noin 70 metriä. 
Ohjausjärjestelmäksi on kaavailtu DCC-digitaalijärjestelmää, jossa jatkuvan ratavirran mukana 
syötetään jokaiseen veturiin asennetuille vastaanottimille data, jonka mukaan ohjautuvat kulloinkin 
liikkuvaksi haluttujen veturien ajotoiminnot ja ajon lisäksi halutut lisätoiminnot. Radan sähkötyöt 
on aloitettu ohjauskeskuksen ja alakeskusten  
 
Koulutus 
 
Pienoisrautatiekerhoradan ja Oulun päivien harrastemessutapahtumaan rakennetun näyttelyradan 
suunnittelun ja rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta 
ja vaihdettu tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai 
vähemmän kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, 
joille tietotaitoa samalla siirretään. 
Vuonna 2002 aloitettua kotimaisen pienoisrautatiekaluston rakennustaitoon tähtäävä koulutusta on 
jatkettu aloitettiin järjestämällä säännöllisiä rakentamistilaisuuksia Oulunsalon Kirkonkylän 
koululla. 
 
 
5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 
 
Tutkimustoiminta 
 
Yhdistys on käynnistämässä pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuunottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen. Marraskuun jäsenillassa aloitettiin sotien aikana työssä olleiden 
veturimiesten henkilötietojen kartoittaminen tulevaa haastattelutietojen keruuta varten. 
 
Historiallisen aineiston tallentaminen 
 
Arkistotilan puuttumisesta johtuen ei rautatiehistoriallista aineistoa ole voitu koota yhdistyksen 
jäsenten omaa tallennustoimintaa lukuunottamatta. Yhdistyksellä on kuitenkin tarkoitus koota 
yhteen pohjoissuomalaista rautatiehistoriaa ja -miljöötä selventävää aineistoa mm. painotuotteiden, 
asiapapereiden ja valokuvien muodossa. Valokuvien jäljentämiseksi on vuoden 2001 lopulla 
aloitettu vanhoja valokuvia omistavien rautatieläisten yhteystietojen keruu. Valokuvien etsimisestä 
rautatievalokuvausta harrastaneilta kuva-arkiston perustamiseksi on keskusteltu myös käytännön 
toimintansa lopettaneen VR:n Oulun Kamerakerhon kanssa. Arkistotilaksi on vuokrattu huone 
Nokelan veturitallin väestösuojasta. 
 



6. Toimitilat 
 
Kiskoautotalli 
 
Museojunakalusto säilytetään ja kunnostetaan 50-luvulla Nokelaan rakennetun kiskoautotallin 
kolmessa pilttuussa, joista on tehty yhteiskäyttösopimus VR:n kiinteistöyksikön kanssa. 
Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on tarkoitukseensa erittäin sopiva, koska 
se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten 
uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten. Yhdistys on siten aloittanut Oulusta 12 
vuotta poissa olleen kiskoautotoiminnan uudelleen sen alkuperäisissä tiloissa. 
 
Varaosavarastot 
 
Nokelan veturitallin kellarista on vuokrattu kaksi pientä varastohuonetta museokaluston varaosien 
säilytystä varten. Huoneet ovat pienvaraosien säilytykseen sopivia. Suurempien varaosien säilytystä 
varten on hankittu ulkosäilytykseen soveltuva varastovaunu. 
 
Pienoisrautatiekerhotila 
 
Pienoisrautatiekerhotilaksi on vuokrattu huone Nokelan veturitallin väestösuojasta. Tarkoitukseensa 
nähden pienehkö tila mahdollistaa toiminnalle yhdistyksen taloudellisen tilanteen sallimat puitteet. 
 
Arkistotila 
Arkistotilaksi on vuokrattu huone Nokelan veturitallin väestösuojasta 
 
Toiminta muissa tiloissa 
 
Kokouksien ja jäseniltojen pitämiseen on käytetty lainatiloja mm. Keslan väestösuojan 
luokkahuonetta. Mallinrakennuskurssit on järjestetty Oulunsalon kirkonkylän koulun teknisen työn 
opetustilassa. 
 
7. Oheistoiminta 
 
Jäsenillat 
 
Erilaisia rautatieaiheisia esityksiä on pidetty Oulussa aluksi epäsäännöllisin välein ja heinäkuusta 
2001 alkaen säännöllisesti kerran kuukaudessa järjestetyissä jäsenilloissa. Ulkomaisina aiheina on 
ollut Pohjois-Ruotsin malmirata, rautatiemaa Sveitsi ja sen aikataulusuunnittelu sekä Itävalta ja sen 
alppien yli kulkeva rautatieliikenne. Sveitsistä Suomeen muuttaneen rautatieasiantuntijan ja 
yhdistyksen jäsenten lisäksi esitelmiä ovat pitäneet VR:llä työssä olevat oululaiset asiantuntijat 
rautatieturvalaitteista, opastinjärjestelmistä sekä veturi- ja vaunukalustosta. Jäsenilloissa on katsottu 
myös historiallisia ja uusia rautatieaiheisia dia- ja elokuvaesityksiä kotimaasta ja ulkomailta. 
 
Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 
 
Automuseossa oli PoRhan toimintaa ja rautatieharrastusta esittelevä näyttely 20.5. – 31.8. 
Oulun päivien aikana 7.-8.9.2002 yhdistys oli näkyvästi esillä lehdistössäkin vuokratessaan 
museokalustonsa Kemiran 50-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvään tehdasesittelyn yleisökuljetuksiin 
Oulun rautatieasemalta Kemiralle. Urheilutalolla pidetyssä Oulun päivien harrastemessu-
tapahtumassa oli esillä yhdistyksen jäsenten rakentama mittava pienoisrautatie, dioraama sekä 
yhdistyksen toiminnan esittely. Yhdistys osallistui omalla osastollaan syksyllä 2002 
pienoisrautatiemessuille Lahdessa. 
 



Retket 
 
Porha ry järjesti lauantaina 18.5.2002 retken jäsenilleen ja asiasta kiinnostuneille harrastajille. 
Matka tapahtui yhdistyksen kunnostamalla kiskoautokalustolla (Dm 7), tutustumiskohteena olivat 
Oulun satama- ja teollisuusraiteet Ruskossa, Kemiralla, Toppilassa, Vihreäsaaressa, Oritkarissa ja 
Nuottasaaressa. Retkelle osallistui 128 matkustajaa. 
Museorautatieyhdistys järjesti syysretken yhteistyössä PoRhan kanssa. Osana syysretkeä ajettiin 
28.9.2002 PoRhan museoliikennemoottorivaunuilla Dm 7 4142 ja 4204 Oulusta Kontiomäen kautta 
Taivalkoskelle ja takaisin. Menomatkalla käytiin myös Ämmänsaaressa. 
 
Julkaisutoiminta 
 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisssa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut yhdistyksen jäsenten kirjoituksia ja tietoja 
yhdistyksen toiminnasta. Yhdistys on julkaissut myös jäsenistölle postitettavaa monistetyyppistä 
PoRhallus-nimistä jäsenlehteä, jossa on tiedotusasioiden lisäksi julkaistu jäsenten laatimia 
artikkeleita. Toimintakaudella on ilmestynyt kaksi PoRhallusta ja yhdistyksen esite sekä lisäksi 
suppeampia jäsentiedotteita.  
 
Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa 
 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja –liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. 
Oulun Seudun Mobilistit osallistuivat kevätretken järjestelyihin omalla kalustoesittelyllään 
Toppilassa ja Nokelassa. Lisäksi Automuseossa oli PoRhan toimintaa ja rautatieharrastusta 
esittelevä näyttely 20.5. – 31.8. 
 
 
Kansainvälinen toiminta 
 
??????????????? 
 
Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu 
 
Yhdistys on pyrkinyt vastaamaan sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa 
ym. koskeviin kysymyksiin parhaan tietonsa mukaan. Silloin kun yhdistyksen jäsenten tiedot eivät 
ole riittäneet vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, 
VR:n tai yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen. 
 
Nuorisotoiminta 
 
Yhdistys ei ole varsinaisesti nuorisotoimintajärjestö, mutta pyrkii saamaan myös nuoria mukaan 
hyvän harrastuksen pariin. Toistaiseksi harvalukuiselle nuorisojäsenistölle pyritään opettamaan 
toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Nuorison liittymistä yhdistykseen kannustetaan 
edullisella nuorisojäsenmaksulla. Pienten lasten osallistumista toimintaan kuitenkin rajoittavat 
pienoisrautatie- ja museokalustotoiminnassa vaadittavat vielä kehittymättömät tiedot ja kädentaidot.  
 



Lahjoittajat ja tukijat 
 
 
Oulun veturimiesten naiset ry, 
Atea Finland Oy 
Hammarin Sähkö Oy 
Jäähdytinkorjaamo Oulun Kennohuolto Ky 
Konttorikonehuolto ja -tarvike Siltakoski Oy 
Museoveturiseura ry 
Oulun Diesel-Turunen Oy 
Pörhön Autoliike Oy 
SAH-KO OY 
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 
NK Cables Oy 
Peta-Sähkötukku Oy 
Oulun kaupunki / kulttuurilautakunta 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
 
Lisäksi useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa 
myöntämällä huomattavia alennuksia tarvikkeista ja monet 
yhdistyksen jäsenet ovat tukeneet toimintaa tavara- ja 
rahalahjoituksin.   
 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2003 
 

Yleistä 
Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien kolmatta toimintavuotta Voidaan luonnehtia vilkkaaksi ja monipuoliseksi.. 
Museojunaliikennettä pystyttiin markkinoimaan tyydyttävästi. Toimintavuoden liikennesuoritetta voidaan luonnehtia 
hyväksi. Kaluston kunnostustoimintaa siihen liittyvine laite- ja varaosahankintoineen jatkettiin suunnitelmien 
mukaisesti. Vuoden lopulla yhdistys sai omistukseensa kaksi moottoriresiinaa.   
. 
Uusi rautatielaki astui voimaan maaliskuussa 2003. Laissa määriteltiin ensimmäistä kertaa museoliikenne ja 
liikennöinnin periaatteet ja vaatimukset. Uuden lain myötä VR lopetti museojunaliikenteen vuoden 2003 lopussa. 
PoRha ryhtyi loppuvuoden aikana valmisteleviin toimiin museojunaliikenteen hoitamiseksi vuonna 2004 omana 
toimintanaan. Lain vaikutuksista on keskusteltu muiden harrastajayhteisöjen edustajien kanssa. 
 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
 

1. Hallinto 
 

Hallitus ja organisaatio 

 
Vuosikokouksessa 27.2.2002 puheenjohtajaksi valittiin Matti Mäntyvaara Oulunsalosta. Hallituksen jäseniksi valittiin 
Kari Kemppainen Kajaanista, Jorma Ketola Oulusta, Juhana Sirén Oulusta, Ilkka Sydänmetsä Oulusta, sekä Seppo 
Liedes Oulusta. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin Raimo Liikka ja Markku Tynjälä, molemmat Oulusta. 
Hallituksen valitsemana varapuheenjohtajana on toiminut Seppo Liedes. 
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Sami Alitalo. Taloudenhoitajana on toiminut koko toimintakauden ajan Reijo 
Kangas ja jäsensihteerinä ja -retkijärjestäjänä Markku Pulkkinen. Yhdistyksen tilintarkastajiksi tilikaudelle 2002 
vuosikokouksessa valittiin Raimo Jalander ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen Veijo Manninen ja Kristina 
Ullgren. 
PoRhallus-lehden päätoimittajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti. 
Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä ovat hoitaneet Markku Pulkkinen.  
 

Museojunaorganisaatio 

 
Museokalustokunnostuksen runkoryhmänä toimineen monen vuosikymmenen kiskoauto-osaajista muodostetun 
seniorikunnostajaryhmän vetäjinä ja Dm7-kiskoauton perustietouden kouluttajina työssä mukana oleville 
harrastajakunnostajille ovat toimineet Voitto Kiviranta ja Osmo Waris ja sähkölaitekouluttajana Veikko Bäckman.  
Oulusta muuhun Suomeen suunnattujen varaosahankintaretkien järjestelijänä ovat toimineet Seppo Liedes ja Mauno 
Pajunen ja tarvikehankkijana Oulussa Reijo Kangas. Suomen Rautatiemuseon velvoittamana kunnostettavan kaluston 
museaalisuusarvojen valvojana on toiminut Seppo Liedes. 
 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Yhdistyksen keväällä 2001 Oulun veturitallin väestösuojasta vuokraamaan tilaan pienoisrautatietä suunnittelua ja 
rakentamista on johtanut suunnitteluryhmä, johon ovat kuuluneet Raimo Jalander, Markku Pulkkinen ja Juhana Sirén. 
Rakennustyön vetäjinä ovat toimineet Juhana Sirén ja Raimo Jalander. 
 

Jäsenistö ja kokoukset 

 
Vuoden 2003 päättyessä PoRha ry:ssä oli 125 jäsentä, joista seitsemän liittyi kesken vuotta uusina jäseninä. Jäsenmaksu 
on 26 euroa, nuorisojäseniltä yhdeksän euroa. PoRhalaiset ovat saaneet Resiina-lehden jäsenetuna, kesken vuotta 
liittyneille on puuttuvat alkuvuoden numerot toimitettu jälkikäteen. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.2.2003 Keslassa  ja syyskokous 15.12.2003 Lättätallilla 



 
 

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, yhdistyksiltä ja 
yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on 
pysynyt  hyvin laaditussa talousarviossa. Talousarviosta poikkeamista tapahtui ainoastaan museotoimintakuluissa ja 
niissäkin suunnitelmallisesti hallituksen päätöksellä parantaa museoliikennekalustoa harrastustoimintana kunnostavien 
henkilöiden työturvallisuutta hankkimalla heille henkilökohtaisia suoja-asuja ja välineitä. Kunnostustyö on usein 
erittäin likaista ja asusteita kuluttavaa. 
 
Talousarvion mukaisesti tehtiin kirjanpidollinen rahastosiirto Nostalgiakaluston turvallisuusmuutosten varalta. Varoja ei 
ole siirretty erilliselle tilille ja niitä voi tarvittaessa käyttää yhdistyksen kassavirran tasoittamiseen.  Yhdistyksen 
ylijäämä tilikaudelta 2003 on rahastokirjauksen jälkeen 48, 70 €. 
 

Muuta hallinnollista 

 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla yhdistys neuvotteli museojunakaluston kunnostustöihin tarvittavista 
avustuksista liikenne- ja viestintäministeriön, Oulun kaupungin, Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry:n, yritysten ja 
muiden yhdistysten kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö ja Oulun kaupungin kulttuurilautakunta ovat avustaneet 
yhdistyksen museotoimintaa. Liikennetulojen, Suomen Rautatiehistorialliselta Seuralta sekä veturimiesten ja 
veturimiesten naisten ja VR:n eläkeläisten yhdistyksiltä ja useilta yrityksiltä saatujen avustusten turvin yhdistyksen 
toiminta on toteutunut taloudellisestikin tyydyttävästi. 
Varapuheenjohtajan johdolla on käyty neuvotteluja museomoottorijunan liikennekäytöstä VR:n ja museojunamatkoista 
kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja –harrastajien liitossa ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -
yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. 
 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustui kertomusvuonna kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostustyössä Oulussa 
tehtyjen tuhansien talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, toteutettu näyttelytoimintaa, 
pienoisrautatiekerhoradan rakennustyötä, jäseniltojen esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. Toimihenkilöt ovat hoitaneet 
talkootyönä myös koko hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan ja markkinoinnin sekä yhteistoiminnan sidosryhmien 
kanssa. 
 

Yleisötapahtumat 

 
Yhdistys järjesti toimintakaudella  yhteistyössä eri tahojen kanssa yleisölle tarkoitettuja museoliikennematkoja 
Oululaisiin, Jyväskylään ja Haukiputaalle. Alueellisena toimintana järjestettiin Rovaniemellä jäsenille ja yleisölle 
tarkoitettu raideliikenneaiheinen tilaisuus Rovaniemen asemarakennuksen yläkerrassa olevissa tiloissa. Yhdistyksen 
näyttelyosastoista muiden järjestämissä yleisötapahtumissa kerrotaan kohdassa 7. Näyttelyt. 
 



Markkinointi ja tiedotus 

 
Yhdistyksen ja sen museoliikennekaluston esitteitä on jaettu yleisötapahtumien lisäksi asiasta kiinnostuneille henkilöille 
ja yrityksille sekä myös liikenteessä olleessa museojunassa. Internetin kautta on toiminnasta tiedotettu yhdistyksen 
omilla www-sivuilla. Yhdistyksen museojunakalusto on ollut esillä myös sanomalehdissä. 
Jäsenistölle tiedotusta on hoidettu valtakunnallisen rautatieharrastusyhdistysten jäsenlehti Resiinan, yhdistyksen oman 
jäsenlehti PoRhalluksen, yhdistyksen kotisivujen ja jäsenistön sähköpostilistalle lähetettyjen sähköpostiviestien kautta. 
Yhdistyksen kannatustuotteina on myyty yleisötapahtumissa, näyttelyissä, jäsentilaisuuksissa ja museomoottorijunassa 
raideliikenneaiheisia painotuotteita, pinssejä ja solmioneuloja. 
 

2. Museoliikenne 
 
Vuoden 2002 toukokuusta alkaen liikennekäytössä on ollut kunnostuksesta valmistunut Dm7-museomoottorivaunut 
4204 ja 4142 sekä liitevaunu EFiab 11637. Yhdistys on vuokrannut junaa eri kokoonpanoissa VR-Osakeyhtiölle sen 
kanssa yhteistyössä järjestettyihin liikennetapahtumiin. Liikennetapahtumien järjestäjänä on toiminut VR, koska sillä on 
yksinoikeus liikennöintiin ratahallintokeskuksen rataverkolla. Yhdistyksen roolina on ollut vuokrata kunnostamaansa 
museokalustoa järjestettyjä tapahtumia varten. 
 
Tilausliikenne v. 2002 sekä liikennesuorite ja matkustajamäät 
Tähän tulee taulukko liikenteestä ja matkustajamääristä 
 
 
 

Koulutus 

 
Museojunaliikenteessä mukana olleet VR:n veturinkuljettajat ovat täydentäneet osaamistaan osallistumalla 
vapaaehtoisesti museojunakaluston kunnostukseen. Museokiskoautokaluston kunnostuksesta ja matkanaikaisesta 
huollosta on järjestetty koulutusta kaikille toiminnasta kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille. Koulutusta on tapahtunut 
myös työn ohessa kunnostustapahtumissa kiskoautotallilla sekä museoliikenteen yhteydessä.. 
 
 
 

3. Museoliikennekalusto ja sen kunnostustoiminta 
 

Museokiskoautot ja liitevaunu 

 
Yhdistykselle tarjottiin kesällä 2000 mahdollisuutta pelastaa romutukselta Keitele-Museon hallussa olleet kaksi 
kiskoautovetovaunua ja yksi liitevaunu. Ajokuntoisessa, mutta katsastamattomassa moottorivaunu 4204:ssä oli pitkän 
ulkosäilytyksen aiheuttamia pahoja korroosiovaurioita sekä lieviä ilkivallan aiheuttamia vaurioita. Vaunun entinen 
omistaja Keitele-Museo Oy lahjoitti vaunun yhdistykselle. Koneistovikainen moottorivaunu 4142 oli hinattavassa 
kunnossa sekä korroosio-, kolari- ja varsin pahoja ilkivaltavaurioita kärsinyt ja saatiin lahjoituksena Toijalalaiselta 
museoveturiseuralta. 4142:sta oli Suolahdessa mm. rikottu lähes kaikki ikkunat ja sotkettu sisätiloja. Liitevaunu 
11637:n omistaa edelleen Suomen Rautatiemuseo ja vaunu on luovutettu yhdistykselle pitkäaikaisella 
hallintaoikeussopimuksella. Myös liitevaunussa oli pitkän ulkosäilytyksen aiheuttamia ilkivalta- ja korroosiovaurioita.  
Oulun ja Pohjois-Suomen pitkän ja perinteikkään kiskoautoliikennehistorian velvoittamana yhdistys ryhtyi toimeen. 
Talkootyöryhmä kävi 7.-8.10.2000 Suolahdessa valmistelemassa vastaanotettavat vaunut siirtokuntoon. 
Kiskoautoliikenteen päättymisestä oli kulunut yli 12 vuotta, kun yhdistyksen kolmivaunuinen kiskoautojuna palasi 
Ouluun 14.10.2000. Letkan itseoikeutettuna vetäjänä toimi Ouluun koko vakinaisen liikennekäyttöaikansa 1962-88 
sijoitettuna ollut Dm7 4204 kahden Suolahdesta lainatun moottorivaunun varmistaessa kuljetusta työntöapuna. 
Kotitalliin entuudestaan tuttujen seniorikunnostajien hellään huomaan pitkän tauon jälkeen palannut 4204 valmistui 
korroosion aiheuttamien peltivaurioiden korjauksen, osittaisen ikkunoiden uusimisen, ulkomaalauksen, sisäpuolisten 
puuosien korjauksen ja lakkauksen sekä koneistossa ja sähkölaitteissa ilmenneiden erilaisten vikojen korjauksen jälkeen 
koeajolle 4.5.2001. Vaunu on ollut museo- ja tilausliikennekäytössä keväästä syksyyn 2001. 
4204:n valmistuttua kunnostustoimet keskitettiin pahimmin vaurioituneeseen Dm7-moottorivaunu 4142:een, josta on 
oiottu ja paikattu kolarivaurioituneita peltejä, tukittu korroosion koriin tekemiä reikiä, vaihdettu osaksi uudet, osaksi 
käytetyt ikkunat rikottujen tilalle, korjattu moottorin sylinterikansivuoto, laturi ja sähköjärjestelmä, jäähdytys- ja 
paineilmajärjestelmän vuodot, viallinen jarrujärjestelmä ja tehty lukuisa määrä erikseen luettelemattomia 



osajärjestelmien ja laitteiden korjauksia. Vuoden 2001 lähestyessä loppuaan on 4142:n ulkomaalaus valmistunut 
merkintöjä lukuunottamatta ja suurin osa ikkunoista asennettu. Maalaus- ja ikkunatöiden viimeistelyn lisäksi vaunussa 
on vielä keskeneräisiä sisustuskorjauksia. 
Suomen Rautatiemuseon yhdistykselle deponoiman EFiab-liitevaunun 11637 korjaustyöt on aloitettu jarrujärjestelmän 
ja korroosiovaurioiden korjauksella. Maalaus- ja ikkunatyöt ovat käynnistymässä. 
 

Ratahenkilöauto 

 
Vuonna 1962 Tornion ratajakson päällikön virka-autoksi valmistunut 1+5 hengen Rau 20 ratahenkilöauto ostettiin 
yhdistykselle ja siirrettiin Torniosta Ouluun 10.11.2000. Auto on ajokuntoinen. Korin kunnostuksesta on vastannut 
Reijo Kangas. Kunnostustyö on edennyt tavoitteiden mukaisesti 
 

Tarvikkeet ja varaosat 

 
Museojunakaluston kunnostustyössä tarvittavia tarvikkeita, varaosia ja työkaluja on ostettu, mutta osaksi saatu myös 
lahjoituksina oululaisista liikkeistä. Ulkomaalaukseen tarpeelliset erikoismaalit on hankittu suoraan maalin 
valmistajalta. Varaosien hankintaa on tehty yhdistyksen talouden ja henkilöresurssien sallimissa puitteissa niistä 
harvoista ja nopeasti katoavista paikoista, joista niitä vielä on saatavissa. Vuoden 2002 aikana tehtiin hankintamatka 
Kuopioon. Varaosahankinnalla ja omalla korjaustoiminnalla on onnistuttu joten kuten tyydyttämään kunnostuksen 
osatarve, mutta tulevaisuuden varalle ei kaikkia kuluvia osia ole varastoon saatu. Varaosien säilytystä varten on 
yhdistys ostanut liikenteeseen kelpaamattoman Gbl-vaunun 49254-6. 
Lokakuussa aloitettiin käytöstä poistetun sähköradan rakennusvaunu Ttv:n purkaminen varaosiksi talkoovoimin. 
Purkutyön tapahtuessa sisätiloissa jouduttiin liitevaunu Efiab 11637 siirtämään pressuilla suojattuna ulkosäilytykseen 
purkutöiden ajaksi. 
 

Muun liikennekaluston hankintasuunnitelmat 

 
Yhdistys on neuvotellut VR:n kanssa toimintakuntoisen sähköradanrakennusvaunu Ttv 12:n saamisesta yhdistyksen 
omistukseen. Neuvottelut jatkuvat tammikuussa 2003. Mikäli vaunu siirtyy yhdistykselle, päätetyään vaunun 
museoinnista  tai varaosiksi purkamisesta erikseen. 
Henkilöresurssien rajallisuuden lisäksi yhdistyksen vähäiset toimitilat eivät anna mahdollisuuksia muihin 
kalustohankintoihin. Oulussa romutusuhan alaisena olevan muistomerkkihöyryveturinkaan haltuunottamisesta yhdistys 
ei ole kiinnostunut edellä mainituista syistä. Tosin sitä ei yhdistykseltä virallisesti ole kysyttykään. Yhdistys pyrkii 
kuitenkin toimimaan muistomerkkiveturin pelastamiseksi uhkaavalta romutukselta yhdessä muiden harrastusyhdistysten 
ja museoiden kanssa. Haapamäen Museoveturiyhdistyksen kanssa on käyty epävirallisia keskusteluja veturin 
mahdollisesta siirtämisestä Haapamäelle. Vaihtoehtona tutkitaan veturin kunnostamis/- säilyttämismahdollisuuksia 
muistomerkkiveturina tulevalla keskusliikenneasemalla. 
 

4. Pienoisrautatietoiminta 
 
Kerhorataa rakennettiin entiseen tapaan maanantaisin VR:n varikon väestönsuojassa vetäjinä Juhana Siren ja Sami 
Alitalo. Rata- ja turvalaitesuunnitelmia tarkennettiin työn edistyessä. Etsittiin myös sopivaa ohjelmistoa 
tietokoneasetinlaitteen toteutukseen. 
 
Ratapohja saatiin tärkeimmiltä osiltaan valmiiksi, mutta alun perin ratapenkkamateriaaliksi valitut korkkikumilevyt 
todettiin tarkoitukseen soveltumattomiksi ja korvattiin sittemmin solumuovilla. 
 
Radan sähkötyöt aloitettiin peruskaapeloinnilla: ratapöydän alle asennettiin ristikytkentätaulu, jossa tehdään kaikki 
kytkennät. Eri puolille rataa asennettiin jakamoita, joihin kytketään kaikki ratalaitteet. Jakamoissa on vaihteleva määrä 
kytkentäpaikkoja, enimmillään yli 200. Jakamoiden ja ristikytkentätaulun väliset kaapelit saatiin lahjoituksena, ja niiden 
asennustyö aloitettiin. 
 

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja Oulun päivien harrastemessutapahtumaan rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu tietoa monenlaista 
osaamista omaavien jäsenten kesken.  



Kotimaisen pienoisrautatiekaluston rakennustaitoon tähtäävä koulutusta jatkettiin järjestämällä messinkimallien 
rakennuskursseja, joilla rakennettiin helsinkiläisen Kaj Wikbergin opastuksella suomalaisia Vv 13 veturia sekä Dm 7 
moottorivaunua mittakaavassa H0. Kursseille osallistui 5- 10 henkilöä. Veturien ja moottorivaunun  rakentamista on 
jatkettu yhdistyksen jäsenten kesken kerran kuussa kokoontuen Oulunsalon Kirkonkylän koululla. 
 

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 
 
Tutkimustoiminta 
Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja ympäristöön kohdistuvaa 
tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on 
toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä 
vaatimasta suuresta työpanoksesta johtuen. 
Historiallisen aineiston tallentaminen 
Arkistotoiminta on vuoden 2003 aikana hiljalleen alkanut järjestäytymään. Arkistotilat on saatu kuluneen vuoden 
aikana kelvolliseen kuntoon ja kaikki käytettävissä olevat säilytystilat ovat jo täynnä seuralle lahjoitettua materiaalia. 
Vuoden lopulla lahjoituksena saatu tietokone mahdollistaa materiaalin luetteloinnin helposti tutkittavaan muotoon.   
 

6. Toimitilat 
 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakalusto säilytetään ja kunnostetaan 50-luvulla Nokelaan rakennetun kiskoautotallin kolmessa pilttuussa, 
joista on tehty yhteiskäyttösopimus VR:n kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen 
tallitila on tarkoitukseensa erittäin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan Ouluun 
sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten. Yhdistys on siten aloittanut 
Oulusta 12 vuotta poissa olleen kiskoautotoiminnan uudelleen sen alkuperäisissä tiloissa. 
 

Varaosavarastot 

 
Nokelan veturitallin kellarista on vuokrattu kaksi pientä varastohuonetta museokaluston varaosien säilytystä varten. 
Huoneet ovat pienvaraosien säilytykseen sopivia. Suurempien varaosien säilytystä varten on hankittu ulkosäilytykseen 
soveltuva varastovaunu. 
 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatiekerhotilaksi on vuokrattu huone Nokelan veturitallin väestösuojasta. Tarkoitukseensa nähden pienehkö 
tila mahdollistaa toiminnalle yhdistyksen taloudellisen tilanteen sallimat puitteet. 
 
Arkistotila 
Arkistotilaksi on vuokrattu huone Nokelan veturitallin väestösuojasta 
 
Toiminta muissa tiloissa 
 
Kokouksien ja jäseniltojen pitämiseen on käytetty lainatiloja mm. Keslan väestösuojan luokkahuonetta. 
Mallinrakennuskurssit on järjestetty Oulunsalon kirkonkylän koulun teknisen työn opetustilassa. 
 

7. Oheistoiminta 

 
Joka kuukauden viimeisenä torstaina on pidetty jäsenilta VR osakeyhtiön hallinnoimissa tuloissa Oulun linja-
autoaseman kellarikerroksessa. Esitelmöitsijöinä on kuultu etupäässä PoRha ry:n jäseniä, aiheepiirinä sekä "oikeat" että 
pienoisrautatiet. Myös ulkopuolisia asiantuntijoita on kutsuttu kertomaan omasta erikoisalastaan. 
 
Yhteensattumien ja sairastapausten vuoksi syys- ja lokakuun jäsenillat jäivät pitämättä. Vuoden lopussa päätettiin 
jäseniltojen pitäminen siirtää pidettäväksi yhdistyksen vuokraamiin tiloihin VR Oy:n Oulun varikolle. 
 



Jäsensihteeri M. Pulkkinen piti 15. marraskuuta PoRha ry:n jäsentilaisuuden Rovaniemellä rautatieaseman 
koulutustiloissa. Ohjelmassa oli diaesitys ja videofilmi.   
 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 
Automuseossa oli PoRhan toimintaa ja rautatieharrastusta esittelevä näyttely 20.5. – 31.8. 
Oulun päivien aikana 7.-8.9.2002 yhdistys oli näkyvästi esillä lehdistössäkin vuokratessaan museokalustonsa Kemiran 
50-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvään tehdasesittelyn yleisökuljetuksiin Oulun rautatieasemalta Kemiralle. Urheilutalolla 
pidetyssä Oulun päivien harrastemessutapahtumassa oli esillä yhdistyksen jäsenten rakentama mittava pienoisrautatie, 
dioraama sekä yhdistyksen toiminnan esittely. Yhdistys osallistui omalla osastollaan syksyllä 2002 
pienoisrautatiemessuille Lahdessa. 
 



Retket 
 
Porha ry järjesti lauantaina 18.5.2002 retken jäsenilleen ja asiasta kiinnostuneille harrastajille. Matka tapahtui 
yhdistyksen kunnostamalla kiskoautokalustolla (Dm 7), tutustumiskohteena olivat Oulun satama- ja teollisuusraiteet 
Ruskossa, Kemiralla, Toppilassa, Vihreäsaaressa, Oritkarissa ja Nuottasaaressa. Retkelle osallistui 128 matkustajaa. 
Museorautatieyhdistys järjesti syysretken yhteistyössä PoRhan kanssa. Osana syysretkeä ajettiin 28.9.2002 PoRhan 
museoliikennemoottorivaunuilla Dm 7 4142 ja 4204 Oulusta Kontiomäen kautta Taivalkoskelle ja takaisin. 
Menomatkalla käytiin myös Ämmänsaaressa. 
 
Julkaisutoiminta 
 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisssa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä 
jäsenlehti Resiinassa on ollut yhdistyksen jäsenten kirjoituksia ja tietoja yhdistyksen toiminnasta. Yhdistys on julkaissut 
myös jäsenistölle postitettavaa monistetyyppistä PoRhallus-nimistä jäsenlehteä, jossa on tiedotusasioiden lisäksi 
julkaistu jäsenten laatimia artikkeleita. Toimintakaudella on ilmestynyt kaksi PoRhallusta ja yhdistyksen esite sekä 
lisäksi suppeampia jäsentiedotteita.  
 
Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa 
 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä Suomen Rautatiemuseoon 
ja vaihtanut museokalustoon ja –liikenteeseen, rautatiehistoriaan, nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä 
tietoja. 
Oulun Seudun Mobilistit osallistuivat kevätretken järjestelyihin omalla kalustoesittelyllään Toppilassa ja Nokelassa. 
Lisäksi Automuseossa oli PoRhan toimintaa ja rautatieharrastusta esittelevä näyttely 20.5. – 31.8. 
 
 
Kansainvälinen toiminta 
 
??????????????? 
 
Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu 
 
Yhdistys on pyrkinyt vastaamaan sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. koskeviin 
kysymyksiin parhaan tietonsa mukaan. Silloin kun yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet vastauksen 
antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai yhdistyksen tiedossa olevan muun 
asiantuntijan puoleen. 
 
Nuorisotoiminta 
 
Yhdistys ei ole varsinaisesti nuorisotoimintajärjestö, mutta pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen 
pariin. Toistaiseksi harvalukuiselle nuorisojäsenistölle pyritään opettamaan toimintaa vanhempien jäsenten 
opastuksella. Nuorison liittymistä yhdistykseen kannustetaan edullisella nuorisojäsenmaksulla. Pienten lasten 
osallistumista toimintaan kuitenkin rajoittavat pienoisrautatie- ja museokalustotoiminnassa vaadittavat vielä 
kehittymättömät tiedot ja kädentaidot.  
 



Lahjoittajat ja tukijat 
 
 
Oulun veturimiesten naiset ry, 
Atea Finland Oy 
Hammarin Sähkö Oy 
Jäähdytinkorjaamo Oulun Kennohuolto Ky 
Konttorikonehuolto ja -tarvike Siltakoski Oy 
Museoveturiseura ry 
Oulun Diesel-Turunen Oy 
Pörhön Autoliike Oy 
SAH-KO OY 
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 
NK Cables Oy 
Peta-Sähkötukku Oy 
Oulun kaupunki / kulttuurilautakunta 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
 
Lisäksi useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa 
myöntämällä huomattavia alennuksia tarvikkeista ja monet 
yhdistyksen jäsenet ovat tukeneet toimintaa tavara- ja 
rahalahjoituksin.   
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2004 

 
 
Yleistä 

 
Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien neljännen kokonaisen toimintavuoden aikana yhdistyksen eri 
toiminnat jatkuivat ja kehittyivät vakiintuneiden käytäntöjen pohjalta.. Museojunaliikenne on 
pystynyt vastaamaan sen kysyntään ja toimintavuoden liikennesuoritetta voidaan luonnehtia 
hyväksi. Myös ratahenkilöauton kunnostus edistyi tavoitteiden mukaisesti. Pienoisrautatietoiminta 
on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Tulevaisuuden epävarmuustekijöihin yhdistys on varautumisen mm rahastoimalla varoja 
mahdollisen kulunvalvonta- ja uudentyyppisen linjaradiolaitteiston hankkimiseksi, mikäli nämä 
tulevat myös museojunakalustossa pakollisiksi. Yhdistys on etsinyt ratkaisua niin uhkaavan 
kuljettajapulan, kuin muihinkin henkilöresursseihin liittyviin uhkatekijöihin mm. tutkimalla 
kuljettajin pätevöitymismahdollisuuksia ja palkkiojärjestelmiä. Palkkiojärjestelmää ei toistaiseksi 
ole tarvinnut käyttää ansiokkaan ja aktiivisen talkootyön ansiosta. 
 
1. Hallinto 

 

Hallitus ja organisaatio 

 

Vuosikokouksessa 15.12.2003 puheenjohtajaksi valittiin Matti Mäntyvaara. Hallituksen 
valitsemana varapuheenjohtajana on toiminut Kari Kemppainen  Heidän lisäksi hallitukseen ovat 
kuuluneet Tauno Papunen Veikko Bäckman Jorma Ketola ja Juhana Sirén sekä varajäseninä Raimo 
Nikulainen ja Markku Tynjälä 
Yhdistyksen sihteereinä ovat toimineet Sami Alitalo ja Jorma Ketola. Taloudenpito on ollut 
kassanhoidon osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsensihteerinä on 
toiminut Markku Pulkkinen ja jäsenrekisterin hoitajana Sami Alitalo. Yhdistyksen tilintarkastajiksi 
tilikaudelle 2004 vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen 
Veijo Manninen ja Asko Räsänen. 
PoRhallus-lehden päätoimittajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen www-sivuja on 
hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on hoitanut Markku Pulkkinen. 
Kannatustuotteiden hankkijoina ovat toimineet  Seppo Liedes ja Markku Pulkkinen, myyjänä 
hankkijoiden lisäksi Reijo Kangas. 
 

 

Museojunaorganisaatio 

 

Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat vuosikokouksen 
27.2.2002 jälkeen toimineet Raimo Liikka ja Markku Tynjälä 
Liikenteen lupa-, aikataulu-, markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Paavo 
Järvelä, Matti Mäntyvaara ja Pekka Niskanen yhteistyössä junaliikenteen hoidosta vastanneen VR-
Osakeyhtiön organisaation kanssa. 
Haapamäelle tehdyn varaosahankintaretken järjestäjinä ovat toimineet  Jorma Taipaleenmäki ja 
Reijo Pesola  sekä muita aktiivijäseniä.  

Pienoisrautatieorganisaatio 



Kaudella 2004 on pienoisrautatie porukan vetäjinä toimineet Juhana Sirën, Sami Alitalo ja Asko 
Räsänen. Näistä Juhanan ja Askon päävastuualueena on ollut kerhorata ja Samilla 
messinkirakentelu tilaisuuksien junailu. 

 

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 

Arkistonhoitajana on arkistotoiminnan aloitusvuotena 2004 toiminut Sami Alitalo. 
 

Jäsenistö  

 

Jäsenmäärä on kasvanut ollen vuoden 2004 lopussa 148  (31.12.2003 124). Jäsenistön valtaosa on 
Oulusta ja sen lähikunnista, mutta yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. 
Jäsenistö koostuu entisistä ja nykyisistä VR-läisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri 
ammattialoilta ja yhteiskuntapiireistä.  
 

Kokoukset ja jäsenmaksu 

 
Hallitus kokoontui 2 kertaa. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 27.5.2004. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
8.12.2004.. Jäsenmaksut toimintakaudella 2004 olivat: aikuiset 26 €, nuorisojäsenet: 9 € (alle 15 v.) 
eli sama kuin aikaisempina vuosina.  
 

Talous 

 

Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt  hyvin laaditussa talousarviossa.  
Talousarvion mukaisesti tehtiin kirjanpidollinen rahastosiirto ( 1500 ) Nostalgiakaluston 
turvallisuusmuutosten varalta. Varoja ei ole siirretty erilliselle tilille ja niitä voi tarvittaessa käyttää 
yhdistyksen kassavirran tasoittamiseen.  Yhdistyksen ylijäämä tilikaudelta 2005 on 
rahastokirjauksen jälkeen 334,57 €. 
 

Muuta hallinnollista 

 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla yhdistys on neuvotellut museojunakaluston 
kunnostustöihin tarvittavista avustuksista liikenne- ja viestintäministeriön, Oulun kaupungin, 
yritysten ja yhdistysten kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö on merkittävästi avustanut 
yhdistyksen museotoimintaa. Lahjoituksia on saatu myös muutamilta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja 
yksityishenkilöiltä. Liikenne- ja jäsenmaksutulojen ja saatujen avustusten turvin ovat yhdistyksen 
taloudelliset toimintaedellytykset olleet tyydyttävät. 
Varapuheenjohtajan johdolla on neuvoteltu ja järjestelty museomoottorijunan liikennekäyttöä VR:n 
ja museojunamatkoista kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja –harrastajien liitossa ja sen kautta kansainvälisessä 
rautatiemuseoiden ja -yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. 
 

Talkootoiminta 

 



Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa. 
Toimihenkilöiden harvalukuisuuden aiheuttamasta suuresta henkilökohtaisesta työmäärästä johtuen 
ei kaikkia toimintoja, voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa. 
 

2. Museoliikenne 

 

Tilausliikenne v. 2004 sekä liikennesuorite ja matkustajamäärät 

 
Yhdistyksen museojuna teki vuoden aikana kymmenen matkaa, joista yksi oli katsastusajo. 
1.6.2004 Katsastusajo Oulu-Pikkarala-Oulu (ensimmäinen PoRhan 

turvallisuustodistuksella ajettu ajo) 2 Dm7+EFiab  
 
5.6.2004 Oma museoliikenne Oulu-Kajaani-Oulu, tilausajo Kajaanin radan 100-

vuotisjuhla 4x Kajaani-Murtomäki-Kajaani ja 2x Kajaani-Lamminniemi-
Kajaani 2 Dm7+EFiab  

 
18.6.2004 Tilausajo Oulu-Toppila(Hietasaari)-Oulu 1 Dm7  
 
3.-4.7.2004  Oma museoliikenne Oulu-Kajaani, 2x Kajaani-Ämmänsaari-Kajaani, 

Kajaani-Oulu 2 Dm7+EFiab  
 
10.7.2004 Tilausajo 5xOulu-Toppila(Hietasaari)-Oulu 2 Dm7+EFiab  
 
16.8.2004 Tilausajo Oulu-Oritkari-Oulu 2 Dm7+EFiab  
 
28.8.2004 Oma museoliikenne Oulu-Haaparanta-Äkäsjoki-Rautuvaara-Oulu 2 

Dm7+EFiab  
 
3.-4.9.2004   Tilausajo Oulu-Kajaani-Ämmänsaari-Kajaani-Oulu 1 Dm7  
 
4.9.2004 Tilausajo Oulu-Kokkola-Oulu sekä 8xKokkola-Ykspihlaja-Kokkola 2 

Dm7+EFiab  
 
15.-16.9.2004  Tilausajo Oulu-Kokkola-Seinäjoki-Oulu 2 Dm7  
 
13.11.2004 Tilausajo Oulu-Kemi-Oulu 2 Dm7  
 
Aikataulun mukaisia junia ajettiin vuoden 2004 aikana yhteensä 3978 km. (Lisäksi ajettiin 
toistasataa kilometriä vaihtotyöliikennettä.) 
 

Koulutus 

 
Osa museojunaliikenteessä mukana olleista VR:n veturinkuljettajista on täydentänyt osaamistaan 
osallistumalla vapaaehtoisesti museojunakaluston kunnostukseen. Museokiskoautokaluston 
huollosta on järjestetty koulutusta kaikille museojunatoiminnasta kiinnostuneille yhdistyksen 
jäsenille. Kouluttautumista työn ohessa on tapahtunut jäsenten ollessa mukana kaluston 
kunnossapidossa ja museoliikenteessä. 



 
3. Museoliikennekalusto, sen kunnostus ja kunnossapito 

PoRha kunnossapito v-2004 
 
Vuosi alkoi murheen merkeissä Voitto Kiviranta haudattiin 10.01.2004 
Läsnä myös PoRhan porukkaa. 
 
Käyntikertoja Tammikuu-kesäkuu tiistai ja keskiviikko 
Heinäkuu-syyskuu lomilla 
Lokakuu-joulukuu tiistai ja keskiviikko 
 
Tiistaisin käyntejä yhteensä 29 kertaa 
Keskivilkoisin käyntejä yhteensä 26 kertaa 
Keskimäärin henkilöitä 8 kerrallaan 
Muutamia poikkeuspäiviäkin oli torstai-perjantai-lauantai 
 
Osallistuimme myös veturitallilla lättä-iltoihin tammikuussa ja  
maalliskuussa Tutustumiseen liikeohjauskeskukseen sekä vuosikokous  
toukokuussa Lättärungon valmistelua kytkentää ja tankkausta jäsenretkeä  
varten elokuussa Oulu- Kolari- Äkäsjoki/Rautuvaara 
 

Purkua ja osien varastointia Ttv 17 

Moottorin ja apukäyttölaitteden irroitusta, moottorin varastointi  
koekäyttöpukille Sisäpuolista purkua, ikkunoiden, akkujen, jarrujen irroitus 
Kellot, torvet, antenni, valot kehyksineen irroitettu 
Etu-vetokytkin löysätty. Purku lopetettu. 
Varaosien vienti varastoon 
Jätetavarat kaatopaikalle 
Viety ulos Huhtikuussa 
 

Museokiskoautot ja liitevaunu 

 
Kunnostuskohteet: Lätät 4204 4142 Liitevaunu 11637 
 
Siirto avopilttuuseen huoltoa varten huhtikuussa 
Alustan nippavoitelu ,akkujen vesitys ,jarrunesteiden tarkastus ja lisäys 
Moottori- vaihteisto- suuntalaatikko- nestekytkin- ilmakompressori¬ 
Akselien käyttölaitteiden öljyn tarkistus ja lisäys 
Alkoholihaihdutin, polttoainevuotojen, tuulettajan, valojen, webaston  
tarkastus. 
Ohjaamon ja sisätilojen puhdistus 
Koeajo ja katsastus kesäkuussa 
 
Erinäisiä sähkö- ilma- vesi-laitteiden korjaustoimenpiteitä 
Tiivisteiden ja maalivaurioiden kunnostusta. 
 
 

Ratahenkilöauto 

 



Kunnostuskohteet: Moret Tre Rto 25 Tre Rto 111 

 
Puhdistusta ja tarkastusta 
Moren Tre Rto 111 Sisustuksen purku , korin irroitus alustasta 
Katonja ovien kunnostusta. Sisäverhoilu fanerit uusittu,hiontaaja  
maalausta. Alustarungon lattian, moottorin, osien ja pyörien irroitus,  
purku sekä puhdistus Rungon oikaisu maalaus ja kokoaminen. 
Hankittiin käytetty vaihtomoottori. 
 

 

Tarvikkeet ja varaosat 

 
Varaosavaraston hyllyjen, letkuteline ja oven laittoa. 
Laituriauton peräkärryn renkaan korjaus. 
Tv-telineen teko videoita varten lättään 4142 
Raun lämminilma putken kunnostus 
Uusien työkalujen porakone- mirkeli- ja valaisimen asennus. 
 
 

Muun liikennekaluston hankintasuunnitelmat 

 

Yhdistys on edelleen neuvotellut VR:n kanssa toimintakuntoisen sähköradantarkastusvaunu Ttv 
12:n siirtämisestä yhdistyksen omistukseen. Neuvottelut on jaloitettu jo vuonna 2002. Mikäli vaunu 
siirtyy yhdistykselle, päätetään vaunun museoinnista  tai varaosiksi purkamisesta erikseen. 
 
 
4. Pienoisrautatietoiminta 

Kerhorata 

Pienoisrautatiekerhoradan rakentaminen Oulun veturitallin väestösuojasta vuokrattuun huoneeseen 
on jatkunut. Kuluneella kaudella toteutettiin suunnitelmiin muutos, joka mahdollistaa ns. 
siltapalikan avulla ympäriajamisen. Kuluneella kaudella jatkettiin radan kiskotuksen kiinnittämistä 
sekä johtojen kytkemistä jakotauluihin. Johtojen kytkemistyö saatiin loppuun keväällä 2005.  
Kuluneella kaudella investoitiin kerholle omaa kalustoakin runsain määrin, jota on kerhorataa 
rakennettaessa käytetty erilaisissa näyttelyradoissa.  

Koulutus 

Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään. 

Kotimaisen pienoisrautatiekaluston rakennustaitoon tähtäävä koulutus jatkettiin järjestämällä 
messinkimallien rakennuskursseja, joilla rakennettiin helsinkiläisen Kaj Wikbergin opastuksella 
suomalaisia Vv 13 veturia sekä Dm 7 moottorivaunua mittakaavassa H0. Kursseille 5- 10 henkilöä. 
Veturien ja moottorivaunun  rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten kesken kerran kuussa 
kokoontuen. Messinkimallien rakentelun lisäksi aloitettiin kuluneena vuonna suomalaishenkisen 
moduuliradan rakentelu. Tähän projektiin lähti mukaan kymmenkunta jäsentä. 

 



5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Tutkimustoiminta 

Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen. 

 

Historiallisen aineiston tallentaminen 

Arkistotoiminta on vuoden 2004 aikana ollut hiljaista. Arkistolla järjestettiin muutama 
järjestelytilaisuus, joissa saatiin suurin osa lehdistä ja ohjekirjoista järjestykseen ja tallennettua 
sijainti tietojärjestelmään. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen vuoden aikana.  

Näyttelyt 

Yhdistys osallistui kuluneella kaudella vuoden 2004 Oulu päiville näyttävällä pienoisrautatiellä, 
joka oli esillä Pohjankartanossa kahtena päivänä. Isänpäivänä yhdistys osallistui Oulunsalossa 
Oulunsalo-talossa järjestettyyn pienoismallitapahtumaan. Paikalla esiteltiin messinkirakentamista ja 
ajotoimintaa oli villin lännen aiheisessa dioraamassa. Yhdtys järjesti myös näyttelyn Kajaanin 100-
vuotis juhlissa kesäkuussa 2004, jolloin oli esillä rautatieaiheisia valokuvia, esineistöä ja 
pienoijunamalleja. 

 
6. Toimitilat 

 

Kiskoautotalli 

Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin kolmessa pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten. 
Yhdistyksen nykyiselle museojunakalustolle tila on ahdas, mutta riittävä. Enemmän junakaluston 
hankintaa nämä tilat eivät yhdistykselle kuitenkaan salli. 
 

Varaosavarastot 

 

Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  
 

Pienoisrautatiekerhotila 

 

Pienoisrautatiekerhorataa varten Nokelan veturitallin väestösuojasta vuokratun huoneen käyttöä 
tarkoitukseensa on jatkettu edelleen. Tila on käyttöön nähden pieni, mutta yhdistyksen taloudellinen 
tilanne ei ole sallinut muunlaista ratkaisua. Kesän 2004 aikana tilassa ilmeni liiallista kosteutta, 
jonka seurauksena ilman laatu muuttui erittäin heikoksi. Tilaa pidettiin käyttökiellossa syksyn ajan. 
Tuuletuksen käynnistyttyä tilanne normalisoitui marraskuun aikana. 
 



Arkistotila 

 
Vaatimattoman kokoinen huone Nokelan veturitallin väestösuojasta pienoisrautatiekerhotilan 
vierestä. Tilassa  on  kaksi lukittavaa säilytyslaatikostoa ja kirjoituspöytä sekä kaksi rolo kaappia ja 
kolme iso, lukittavaa kaksiosaista rolo-kaappia sekä vanha, toimiva kopiokone. Arkistointi 
työryhmä on jatkanut tilassa arkiston dokumentointia 
 

Toiminta muissa tiloissa 

 

Kokouksia ja jäseniltoja on pidetty lättätallin lisäksi Keslassa. Mallinrakennuskurssit on järjestetty 
Oulunsalon Kirkonkylän koulun teknisen työn opetustilassa. 
 

7. Oheistoiminta 

 

Jäsenillat 

 
Säännöllisten kuukausittaisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan. 
Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien video- ja diaesitysten 
lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitykset, jollaisina vuoden aikana on nähty ja kuultu 
mm. kiskokalustovalmistaja  
 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 

Yhdistys osallistui kuluneella kaudella vuoden 2004 Oulu päiville näyttävällä pienoisrautatiellä, 
joka oli esillä Pohjankartanossa kahtena päivänä. Isänpäivänä yhdistys osallistui Oulunsalossa 
Oulunsalo-talossa järjestettyyn pienoismallitapahtumaan. Paikalla esiteltiin messinkirakentamista ja 
ajotoimintaa oli villin lännen aiheisessa dioraamassa. Yhdtys järjesti myös näyttelyn Kajaanin 100-
vuotis juhlissa kesäkuussa 2004, jolloin oli esillä rautatieaiheisia valokuvia, esineistöä ja 
pienoijunamalleja. 

 

Retket 

 
Toimintavuoden jäsenretki suuntautui Oulusta Haaparannan ja Kolarin kautta edelleen Äkäsjoelle ja 
Rautuvaaraan. Matka suoritettuun kahdella moottorivaunulla ja liitevaunulla. Mukana oli noin 70 
henkeä, joista pääosa jäseniä. Matka sai erityistä kiitosta kaikilta mukana olleilta ja sitä pidettiin 
erityisenä osoituksena siitä mitä yhdistyksen toiminta parhaimmillaan voi antaa kaikille siinä 
mukanaoleville.  
 
 

Julkaisutoiminta 

 

Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut yhdistyksen jäsenten kirjoituksia ja tietoa 
yhdistyksen toiminnasta. Yhdistys on julkaissut myös jäsenistölle postitettavaa monistetyyppistä 
PoRhallus-nimistä jäsenlehteä, jossa on tiedotusasioiden lisäksi julkaistu jäsenten laatimia 
artikkeleita. Toimintakaudella on ilmestynyt yksi Juhla- PoRhallusta ja yhdistyksen esite sekä 
lisäksi suppeampia jäsentiedotteita.  



 

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa 

 

Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja –liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. 
 

Kansainvälinen toiminta 

 

Yhdistys kuuluu Suomen rautatiemuseoiden ja –harrastajien liiton välityksellä kansainväliseen  
rautatiealan museoiden ja museorautateiden kattojärjestö Fedecrail’iin. 
 

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu 

 

Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen. 
 

Nuorisotoiminta 

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu. 
 

Lahjoittajat ja tukijat 
 
Atea Finland Oy 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
JK-Ohjelmat 
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 
 
 
Lisäksi useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.   
 
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyö- ja liikekumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja. 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2005 
 
Yleistä 

 
Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien viidennen kokonaisen toimintavuoden aikana yhdistyksen eri 
toiminnat jatkuivat ja kehittyivät vakiintuneiden käytäntöjen pohjalta.. Museojunaliikenne on 
pystynyt vastaamaan sen kysyntään ja toimintavuoden liikennesuoritetta voidaan luonnehtia 
erinomaiseksi niin määrältään kuin taloudelliselta tuotoltaankin. Myös ratahenkilöauton kunnostus 
edistyi tavoitteiden mukaisesti. Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista. 
 
Tulevaisuuden epävarmuustekijöihin yhdistys on varautumisen mm rahastoimalla varoja 
mahdollisen kulunvalvonta- ja uudentyyppisen linjaradiolaitteiston hankkimiseksi, mikäli nämä 
tulevat myös museojunakalustossa pakollisiksi.  
 
Yhdistys on etsinyt ratkaisua niin uhkaavan kuljettajapulan, kuin muihinkin henkilöresursseihin 
liittyviin uhkatekijöihin mm. tutkimalla kuljettajin pätevöitymismahdollisuuksia ja 
palkkiojärjestelmiä. Palkkiojärjestelmää ei toistaiseksi ole tarvinnut käyttää ansiokkaan ja aktiivisen 
talkootyön ansiosta. 
 
1. Hallinto 

 

Hallitus ja organisaatio 

 
Vuosikokouksessa 8.12.2004 puheenjohtajaksi valittiin Matti Mäntyvaara. Hallituksen valitsemana 
varapuheenjohtajana on toiminut Kari Kemppainen.  Heidän lisäksi hallitukseen ovat kuuluneet 
Tauno Papunen, Reijo Pesola, Jorma Ketola ja Juhana Sirén sekä varajäseninä Raimo Nikulainen ja 
Markku Tynjälä 
Yhdistyksen sihteereinä ovat toimineet Sami Alitalo ja Jorma Ketola. Taloudenpito on ollut 
kassanhoidon osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsensihteerinä on 
toiminut Markku Pulkkinen ja jäsenrekisterin hoitajana Sami Alitalo. Yhdistyksen tilintarkastajiksi 
tilikaudelle 2005 vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen 
Veijo Manninen ja Asko Räsänen. 
PoRhallus-lehden päätoimittajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen www-sivuja on 
hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on hoitanut Markku Pulkkinen. 
Kannatustuotteiden hankkijoina ovat toimineet Seppo Liedes ja Markku Pulkkinen, myyjänä 
hankkijoiden lisäksi Reijo Kangas. 
 

Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat vuosikokouksen 
27.2.2002 jälkeen toimineet Raimo Liikka ja Markku Tynjälä  
Liikenteen lupa-, aikataulu-, markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Paavo 
Järvelä, Kari Kemppainen ja Matti Mäntyvaara yhteistyössä RHK:n ja VR-Osakeyhtiön 
organisaation kanssa. 
Pienoisrautatieorganisaatio 
Kaudella 2005 on pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Sami Alitalo ja Risto Piirainen. 
Kuluneella kauden positiiviseksi saldoksi tulee laskea myös nuorisojäsenten ilmestyminen 
kerhoiltoihin.  
Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 



Arkistonhoitajana on arkistotoiminnan aloitusvuotena 2004 toiminut Sami Alitalo. 
 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä on kasvanut ollen vuoden 2004 lopussa 148  (31.12.2003 124). Jäsenistön valtaosa on 
Oulusta ja sen lähikunnista, mutta yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. 
Jäsenistö koostuu entisistä ja nykyisistä VR-läisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri 
ammattialoilta ja yhteiskuntapiireistä.  
 

Kokoukset ja jäsenmaksu 

 
Hallitus kokoontui 2 kertaa. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 27.5.2005. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
8.12.2005.. Jäsenmaksut toimintakaudella 2005 olivat: aikuiset 26 €, nuorisojäsenet: 9 € (alle 15 v.) 
eli sama kuin aikaisempina vuosina.  
 

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt  hyvin laaditussa talousarviossa.  
Tilinpäätöksessä tehtiin kirjanpidollinen rahastosiirto ( 36000 ) Nostalgiakaluston 
turvallisuusmuutosten varalta. Varoja ei ole siirretty erilliselle tilille ja niitä voi tarvittaessa käyttää 
yhdistyksen kassavirran tasoittamiseen.  Yhdistyksen ylijäämä tilikaudelta 2005 on 
rahastokirjauksen jälkeen 415,51 €. 
 

Muuta hallinnollista 

 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla yhdistys on neuvotellut museojunakaluston 
kunnostustöihin tarvittavista avustuksista liikenne- ja viestintäministeriön, Oulun kaupungin, 
yritysten ja yhdistysten kanssa. Lahjoituksia on saatu muutamilta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja 
yksityishenkilöiltä. Liikenne- ja jäsenmaksutulojen ja saatujen avustusten turvin ovat yhdistyksen 
taloudelliset toimintaedellytykset olleet tyydyttävät. 
Varapuheenjohtajan johdolla on neuvoteltu ja järjestelty museomoottorijunan liikennekäyttöä VR:n 
ja museojunamatkoista kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja –harrastajien liitossa ja sen kautta kansainvälisessä 
rautatiemuseoiden ja -yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. 
 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa. 
Toimihenkilöiden harvalukuisuuden aiheuttamasta suuresta henkilökohtaisesta työmäärästä johtuen 
ei kaikkia toimintoja, voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa. 
 
2. Museoliikenne 

 



Vaunujen käyttöpäivät:  4142    31 pv   4204   30 pv  11637  2pv 
 
nro Ajo Päivämäärä Ajoreitti Vaunut 
1 Wanha Mestari 27.2.2005 Oulu – Kemi 4142 
2 Wanha Mestari  28.2.2005 Kemi - Oulu 4142 

3 
Oulunsalon 
Kirkonkylän Koulu 

1.3.2005 Oulu – Kemi - Oulu 4204, 4142 

4 Oma ajo  4.3.2005 Oulu-Bomba-Kontiomäki 4204 
5 Oma ajo 5.3.2005 Oulu-Bomba-Kontiomäki 4142 
6 Oma ajo 6.3.2005 Kontiomäki-Bomba-Oulu 4204, 4142 
7 Oma ajo 9.3.2005 Kontiomäki-Bomba-Oulu 4204 
8 Oma ajo 9.3.2005 Oulu-Bomba-Kontiomäki 4142 
9 Oma ajo 13.3.2005 Kontiomäki-Bomba-Oulu 4142 
10 Oma ajo 24.3.2005 Oulu-Bomba-Kontiomäki 4204, 4142 
11 Oma ajo 28.3.2005 Kontiomäki-Bomba-Oulu 4204, 4142 

12 
Oulun kaupunki 
Lastentarha 

24.5.2005 Oulu-Liminka-Hietasaari-
Oulu 

4142 

 SDP Oulun piiri 28.5.2005 Oulu-Hietasaari-Oulu 4204 
13 Kärppien Golf 11.6.2005 Oulu-Kontiomäki 4142, 4204 
14 Kärppien Golf 12.6.2005 Kontiomäki - Oulu  4142 

15 
Otanmäen kyläpäivät 12.6.2005 Kontiomäki-Otanmäki-

Kontiomäki 
4204 

16 
Ajeluretki 9.7.2005 

(lähtö Ol P80) 
Kontiomäki-Taipale-Oulu 4204 

17 PoRhan retkiajo 16.7.2005 Oulu-Kelloselkä-Kemijärvi 4142, 4204 

18 
DGEN ajot 17.7.2005 Kemijärvi-Kelloselkä-

Rovaniemi 
4142, 4204 

19 DGEN ajot 18.7.2005 Rovaniemi-Tornio 4142, 4204 
20 DGEN ajot 19.7.2005 Tornio-Oulu 4142, 4204 

21 
Siirtoajo +  
DGEN ajot 

20.7.2005 Oulu – Pännäinen -Seinäjoki 4142, 4204 

nro Ajo Päivämäärä Ajoreitti Vaunut 
22 DGEN ajot 21.7.2005 Seinäjoki-Tampere 4142, 4204 
23 DGEN ajot 22.7.2005 Tampere-Turku 4142, 4204 
24 DGEN ajot 23.7.2005 Turku-Turku 4142, 4204 

25 
DGEN ajot + Vaunujen 
palautus 

24.7.2005 Turku – Karjaa - Tuku - Oulu 4142, 4204 

 YTY:ä ry 27.7.2005 Oulu, Hietasaari 4204,  

26 
VML:n naiset +  
KOK nuoret 

6.8.2005 Oulu-Vaala-Latu 
(Vaala-Oulu) 

4142, (Latu) 
4204 , Vaala 

27 VML:n Naiset 7.8.2005 Latu-Oulu 4142 
28 Nordisk Jernbaneklub 24.8.2005 Oulu-Haaparanta-Raahe 4142, 4204 
29 Nordisk Jernbaneklub 25.8.2005 Raahe-Jyväskylä 4142, 4204 
30 Nordisk Jernbaneklub 26.8.2005 Jyväskylä-Rauma 4142, 4204 

31 

Nordisk Jernbaneklub 
SHRS tilausajo 
Siirtoajo Ouluun 

27.8.2005 
 
Humppila-
Parkano 

Rauma-Humppila-Parkano-
Oulu 

4142, 4204 

32 
StoraEnso Veitsiluodon 
avoimien ovien päivien  

3.9.2005 Kemissä yleisökuljetukset 5 - 
Kemi - Ajos - Kemi 

4142, 4204, Efiab 
11637 

33 
UPM Wisaforestin 
avoimien ovien päivien 

10.9.2005 Pietarsaari -Aalholma 4142, 4204, Efiab 
11637 



yleisökuljetukset 
 

34 Mipron  12.10.2005 Oulu - Rovaniemi 4142 

35 
Mipron 13.10.2005 Rovaniemi – Kelloselkä - 

Kemi 
4142 

 
Oulun kaupunki 
(perhepäivähoito) 

10.11.2005 Oulu (Hietasaari) 4204, Efiab 
11637 

36 
Wanha Mestari 12.11.2005 Oulu - Rovaniemi 4204 

 
37 Wanha Mestari 13.11.2005 Rovaniemi - Oulu 4204 
nro Ajo Päivämäärä Ajoreitti Vaunut 
38 Mipron 17.11.2005 Oulu – Kajaani 4204 

39 
Mipron 18.11.2005 Kajaani – Iisalmi – Ylivieska 

- Oulu 
4204 

 

Koulutus 

Osa museojunaliikenteessä mukana olleista VR:n veturinkuljettajista on täydentänyt osaamistaan 
osallistumalla vapaaehtoisesti museojunakaluston kunnostukseen. Museokiskoautokaluston 
huollosta on järjestetty koulutusta kaikille museojunatoiminnasta kiinnostuneille yhdistyksen 
jäsenille. Kouluttautumista työn ohessa on tapahtunut jäsenten ollessa mukana kaluston 
kunnossapidossa ja museoliikenteessä. 
 
3. Museoliikennekalusto, sen kunnostus ja kunnossapito 

 

Kokoontuminen 

 
Veturitalleille kokoonnuttiin tiistaisin ja keskiviikkoisin yhteensä  65 kertaa 
Toiminnassa oli mukana keskimäärin 12 henkilöä kerrallaan. 
Tarpeen mukaan on käyty myös muina päivinä kunnostustöissä. 
 

Osallistuminen 

Osallistuttu rautatieaiheisiin lättä-iltoihin helmikuussa ja marraskuussa, sekä kevät - ja 
syysvuosikokouksiin. 
Jäsenretki Oulusta - Kelloselkään heinäkuussa. 
Lokakuussa tutustuttu Martinniemessä Jaakko Timosen johdolla 
Lauri Rekilän alumiinituotantoon esim. lentoalus, ilmatyynyalus, troolari ym. 
 

Kunnostuskohteet ja toimenpiteet 

 
Lättien 4204  ja  4142 
Matkakuntoon laittoa. Vuosihuollot: polttoaineiden vaihto 
Öljyt – nesteet -rasvaukset tarkistettu ja vaihdettu. 
Lämmitys- ja sähkölaitteiden tarkistus sekä ilmenneiden vikojen kunnostus. 
Moottorin ja korin pesu sekä sisäpuhdistus. 
 
Liitevaunu  11637 
Tavaraosaston lattia ja seinien alaosat purettiin, ruostuneet pellit ja lahot laudat 
uusittiin. Akkulaatikko kunnostettiin ja akut uusittiin. Lattia maalattiin. 
 
Moottoriresiina  Tre-Rto-111 



Purku aloitettiin v-2004.  Entisöitiin ajokuntoiseksi. Kunnostettiin moottori- 
Polttoaine- voimansiirto- kääntönostolaite ja sähkölaitteet. 
Korin sisustuksen laitto ja maalaus. Logojen maalaus. 
Suoritettiin toiminta ja koekäyttö. 
 
Moottoriresiina  Tre-Rto-25 
Entisöinti alkoi purkamisella. Korin ruostevauriot korjattiin. 
Runko puhdistettiin tarkastettiin ja maalattiin. 
Pyörät –akselit -nostolaitepalkki odottavat hiekkapuhallusta. 
 
Muut 
Ttv-12  tuotiin sisälle tallipilttuuseen. 
Rau  rata-auton logot maalattiin. 
Laituriautoon pientä kunnostusta. 
Taukotilan katto laitettiin. Tarvikehyllyt asennettiin. Tarvikkeiden järjestelyä 
Varaosien kirjausta tietokoneelle. 
Ruuvi-mutteri-prikka-pop-niittejä lahjoitti  M. Laitinen 
Haalari-pesukone asennettiin, lahjoitti E. Pikkarainen 
Kauden päättäjäisiksi veturimiesten naiset tarjosivat torttu- ja piparikahvit 
Reino Tanjunen piti joulupuheen ja yhdyimme joululauluun. 
 
4. Pienoisrautatietoiminta 

 

Kerhorata 

 
Pienoisrautatiekerhoradan rakentaminen Oulun veturitallin väestösuojasta vuokrattuun huoneeseen 
on jatkunut. Kuluneella kaudella jatkettiin radan kiskotuksen kiinnittämistä.  Johtojen kytkeminen 
jakotauluihin saatiin valmiiksi keväällä. Kauden aikana on myös aloitettu maisemointia ja 
rakennettu rakennuksia rataa varten.  

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään. 
Kotimaisen pienoisrautatiekaluston rakennustaitoon tähtäävä koulutus jatkettiin järjestämällä 
messinkimallien rakennuskursseja, joilla rakennettiin helsinkiläisen Kaj Wikbergin opastuksella 
suomalaisia Vv 13 veturia sekä Dm 7 moottorivaunua mittakaavassa H0. Kursseille 5- 10 henkilöä. 
Veturien ja moottorivaunun rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten kesken kerran kuussa 
kokoontuen.  
Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana yhtenä lauantaina. Näiden 
rakentaminen tapahtuu pääsääntöisesti jäsenten kotioloissa. 
 
5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

 

Tutkimustoiminta 

 
Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 



puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen. 
 

Historiallisen aineiston tallentaminen 

 
Arkistotoiminta on vuoden 2005 aikana ollut hiljaista. Arkistolla järjestettiin muutama 
järjestelytilaisuus, joissa saatiin suurin osa lehdistä ja ohjekirjoista järjestykseen ja tallennettua 
sijainti tietojärjestelmään. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen vuoden aikana.  Arkistolle 
saatiin kuluneen kauden aikana arvokaita valokuvia Oulun varikon historiasta sekä lisäksi muuta 
vanhempaa materiaalia veturinkuljettajien koulutuksesta. 
Näyttelyt 
Kuluneella kaudella yhdistys ei osallistunut omalla osastollaan yhteenkään näyttelyyn 
 
6. Toimitilat 

 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin kolmessa pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten. 
Lokakuun alusta alkaen on vuokrattu lisätilaa Kemin varikolta. Tila käsittää kolme pilttuuta. 
 

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  
 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatiekerhorataa varten Nokelan veturitallin väestösuojasta vuokratun huoneen käyttöä 
tarkoitukseensa on jatkettu edelleen. Tila on käyttöön nähden pieni, mutta yhdistyksen taloudellinen 
tilanne ei ole sallinut muunlaista ratkaisua. Kesän 2004 aikana tilassa ilmeni liiallista kosteutta, 
jonka seurauksena ilman laatu muuttui erittäin heikoksi. Tilaa pidettiin käyttökiellossa syksyn ajan. 
Tuuletuksen käynnistyttyä tilanne normalisoitui marraskuun aikana. 
 

Arkistotila 

 
Vaatimattoman kokoinen huone Nokelan veturitallin väestösuojasta pienoisrautatiekerhotilan 
vierestä. Tilassa on kaksi lukittavaa säilytyslaatikostoa ja kirjoituspöytä sekä kaksi rolo-kaappia ja 
kolme isoa, lukittavaa kaksiosaista rolo-kaappia sekä vanha, toimiva kopiokone. 
Arkistointityöryhmä on jatkanut tilassa arkiston dokumentointia 
 

Toiminta muissa tiloissa 

 
Kokouksia ja jäseniltoja on pidetty lättätallin lisäksi Keslassa. Mallinrakennuskurssit on järjestetty 
Oulunsalon Kirkonkylän koulun teknisen työn opetustilassa. 



 
7. Oheistoiminta 

 
Jäsenillat 
Säännöllisten kuukausittaisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan. 
Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien video- ja diaesitysten 
lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitykset, jollaisina vuoden aikana on nähty ja kuultu 
mm. kiskokalustovalmistaja  
 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 

Retket 

 
Toimintavuoden jäsenretki lauantaina 16.7. suuntautui Oulusta Kelloselkään. Matka suoritettiin 
kahdella moottorivaunulla. Matka sai erityistä kiitosta kaikilta mukana olleilta ja sitä pidettiin 
erityisenä osoituksena siitä mitä yhdistyksen toiminta parhaimmillaan voi antaa kaikille siinä 
mukanaoleville.  
 
 

Julkaisutoiminta 

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta. Yhdistys on 
julkaissut myös jäsenistölle postitettavaa monistetyyppistä PoRhallus-nimistä jäsenlehteä, jossa on 
tiedotusasioiden lisäksi julkaistu jäsenten laatimia artikkeleita.  
 

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa 

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. 
 

Kansainvälinen toiminta 

 
Yhdistys kuuluu Suomen rautatiemuseoiden ja -harrastajien liiton välityksellä kansainväliseen  
rautatiealan museoiden ja museorautateiden kattojärjestö Fedecrail’iin. 
 

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu 

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen. 
 

Nuorisotoiminta 

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 



käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu. 
 

Lahjoittajat ja tukijat 

 
Jäähdytinkorjaamo Oulun Kennohuolto Ky 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Oulun Diesel-Turunen Oy 
Oulun veturimiesten naiset ry 
JK-Ohjelmat 
Työkalutori 
Tarviketori 
M.Laitinen 
Matti Mäntyvaara 
E. Pikkarainen 
 
Lisäksi useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.   
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyö- ja liikekumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja. 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2006  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien kuudennen kokonaisen toimintavuoden aikana yhdistyksen eri 
toiminnat jatkuivat ja kehittyivät vakiintuneiden käytäntöjen pohjalta.. Museojunaliikenne on 
pystynyt vastaamaan kysyntään ja toimintavuoden liikennesuoritetta voidaan luonnehtia hyväksi. 
Vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on tilausliikenteessä käytettävien 
kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi jo useampia esittelykuntoisia kalustoyksiköitä. 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. 
Tulevaisuuden epävarmuustekijöihin yhdistys on varautumisen mm rahastoimalla varoja 
mahdollisen kulunvalvonta- ja uudentyyppisen linjaradiolaitteiston hankkimiseksi, mikäli nämä 
tulevat myös museojunakalustossa pakollisiksi. Yhdistys on etsinyt ratkaisua niin uhkaavan 
kuljettajapulan, kuin muihinkin henkilöresursseihin liittyviin uhkatekijöihin mm. tutkimalla 
kuljettajin pätevöitymismahdollisuuksia ja palkkiojärjestelmiä. Palkkiojärjestelmää ei toistaiseksi 
ole tarvinnut käyttää ansiokkaan ja aktiivisen talkootyön ansiosta.  

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa 2005 yksimielisesti jatkamaan 
Matti  Mäntyvaara. Hallituksessa jatkavat Tauno Papunen, Reijo Pesola, Kari Kemppainen ja Jorma 
Ketola. Uutena hallitukseen valittiin Arto Huittinen. Varalle valittiin Raimo Nikulainen ja Markku 
Tynjälä.  
Yhdistyksen sihteereinä ovat toimineet Sami Alitalo ja Jorma Ketola. Taloudenpito on ollut 
kassanhoidon osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä on 
hoitanut Sami Alitalo, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma Ketola ja 
jäsenistölle tiedottamisesta Markku Pulkkinen. Yhdistyksen tilintarkastajiksi tilikaudelle 2006 
vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen Veijo Manninen 
ja Asko Räsänen. 
PoRhallus-lehden päätoimittajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen www-sivuja on 
hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on hoitanut Markku Pulkkinen. 
Kannatustuotteiden hankkijoina ovat toimineet  Seppo Liedes, Markku Pulkkinen ja Arto Kirri, 
myyjänä hankkijoiden lisäksi Reijo Kangas, Jorma Ketola, tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut 
PoRhalaiset yhdistyksen tapahtumissa..   

Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat vuosikokouksen 
27.2.2002 jälkeen toimineet Raimo Liikka ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, aikataulu-, 
markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti Laitinen, 
Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhteistyössä liikenteenohjauksesta vastanneen VR-Osakeyhtiön 
organisaation kanssa .  



Vuoden aikana on myös joukko veturinkuljettajia koulutettu Dm7-kuljettajiksi. Koulutukseen 
kuuluvan ajoharjoittelun he ovat suorittaneet paikallisajossa sekä normaalissa tilausajoliikenteessä, 
vanhempien PoRhan kuljettajien toimiessa kouluttajina. Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy 
omien kuljettajiensa tyyppikoulutukset. 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2006 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Sami Alitalo , Asko Räsänen ja Risto 
Piirainen. Kuluneella kauden positiiviseksi saldoksi tulee laskea myös nuorisojäsenten 
ilmestyminen kerhoiltoihin. Tämän ilahduttavan asian johdosta jouduttiin siirtymään kahteen 
kokoontumisryhmään.   

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 
Arkistonhoitajana on toiminut Sami Alitalo. 
Jäsenistö  
Jäsenmäärä on kasvanut ollen vuoden 2006 lopussa 178 (31.12.2005 158). Jäsenistön valtaosa on 
Oulusta ja sen lähikunnista, mutta yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. 
Jäsenistö koostuu entisistä ja nykyisistä VR-läisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri 
ammattialoilta ja yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 2 kertaa. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 17.7.2006. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
13.11.2005 Hietasaaren Hietalinnassa (YTYÄ) .. Jäsenmaksut toimintakaudella 2005 olivat: 
aikuiset 26 €, nuorisojäsenet: 9 € (alle 15 v.) eli sama kuin aikaisempina vuosina.  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt  hyvin laaditussa talousarviossa.  
Tilinpäätöksessä tehtiin kirjanpidollinen rahastosiirto ( 24000 ) Nostalgiakaluston 
turvallisuusmuutosten varalta. Varoja ei ole siirretty erilliselle tilille ja niitä voi tarvittaessa käyttää 
yhdistyksen kassavirran tasoittamiseen.  Yhdistyksen ylijäämä tilikaudelta 2006 on 
rahastokirjauksen jälkeen 805.92 €.  

Muuta hallinnollista 

 
Ratahallintokeskuksen ylitarkastajat Auri Halinen ja Pentti Haapala suoritivat PoRhan epävirallisen 
auditoinnin tutustumalla PoRhan kalustoon ja turvallisuusasiakirjoihin Nokelan veturitallilla 3. 6. 
2006. 
Rautatielain muutosten seurauksena PoRhan oli anottava turvallisuustodistuksen tilalle 1.5.2007 
alkaen tulevaa liikennöintilupaa. Lupa-anomus asiakirjoineen (n. 100 sivua) toimitettiin hieman 
ennen joulua Rautatievirastoon, jotta sen käsittely ehtisi tapahtua ennen tutvallisuustodistuksen 
voimassaoloajan päättymistä. 
Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja –harrastajien liitossa ja sen kautta kansainvälisessä 
rautatiemuseoiden ja -yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. 

Talkootoiminta 

 



Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  
Toimihenkilöiden harvalukuisuuden aiheuttamasta suuresta henkilökohtaisesta työmäärästä johtuen 
ei kaikkia toimintoja, voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa. 

2. Museoliikenne 

  

Tilausliikenne v. 2006 

 
Yhdistyksen museojuna teki vuoden aikana kaksikymmentäneljä matkaa, joista yksi oli 
katsastusajo. Kolme oli omaa museoliikennettä. Tässä esityksessä useamman päivän peräkkäiset 
ajosuoritteet samalle tilaajalle on merkitty yhdeksi matkaksi. Kunkin ajon loppuun on merkitty 
liikenteessä olleiden kalustoyksiköiden numerot.  
 
1) 11.2. Tilausajo Oulu-Haukipudas -Oulu, 4202. 
2) 25.3. Yleisöajo Oulu-Kemi-Tornio-Oulu, 4204, 4142, 11637 
3) 7.4. Tilausajo Oulu-Vuokatti-Oulu, 4142, 11637 
4)  22.4. Tilausajo Kemi-Oulu(Siirtoajona)-Oulu-Kajaani-Oulu 4202, 4142, 11637 
5) 25.4. Oma liikenne Oulu-Ylivieska-Joensuu-Kontiomäki-Oulu 4202, 4142 (Ttv9:n) haku Ouluun 
6) 30.4. Tilausajo Oulu-Kaskinen-Oulu 4202, 4142, 11637 
7) 21.5.-24.5. Tilausajo Oulu-Vartius-Kajaani-Joensuu-Pieksämäki-Savonlinna-Oulu (saksalainen 
ryhmä) 4202, 4142  
8) 26.5.-28.5. Tilausajo Oulu-Kelloselkä-Rovaniemi-Tornio-Rovaniemi-Kelloselkä-Oulu 
(holantilainen ryhmä) 4202, 4142 
9) 30.5. Tilausajo Oulu-Hietasaari-Oulu, 4142, 11637 
10) 1.6. Tilausajo Oulu-Haaparanta-Oulu, 4202 
11) 17.6. Tilausajo Oulu-Utajärvi-Oulu,4202 
12) 1.7. Tilausajo Oulu-Kemijärvi-Oulu, 4202, 4142, 11637 
13)  2.9.-3.9. Oma liikenne Oulu-Toppila-Hietasaari-Oulu, 4202, 4142, 11637 (Oulun päivät) 
14)  9.9. Tilausajo Oulu-Toppila-Oulu, 4202, 4142 
15) 12.9. Tilausajo Oulu-Kontiomäki-Oulu, 4202, 4142, 11637 
16) 15.9. Tilausajo Oulu-Hietasaari-Oulu, 4202, 4142 
17) 16.9. Tilausajo Oulu-Hietasaari-Oulu, 4202, 4142 
18) 23.9. Tilausajo Oulu-Ii-Olhava-Ii-Oulu, 4202, 4242, 11637 
19) 29.9. Tilausajo Oulu-Lieksa-Oulu, 4202, 4142 
20) 6.10. Tilausajo Oulu-Hietasaari-Oulu, 4202 
21) 1.11. Tilausajo Oulu-Kontiomäki-Oulu, 4202, 4142 
22) 13.11. Oma liikenne Oulu-Hietasaari-Oulu, 4202 
23) 24.11. Tilausajo Oulu-Kemi-Oulu, 4142 
24) 12.12. Oma liikenne Oulu-Tornio-Oulu, 4202, 4142, 11637   
3. PoRhan  museokaluston  kunnossapito  v. 2006     
     
Museokaluston kunnostaja-aktiivit ovat 
kokoontuneet   veturitallilla   tiistaisin  ja  keskiviikkoisin  68  kertaa vuoden 2006 aikana. 
Mukana  toiminnassa on ollut 12-18  henkilöä kerrallaan. Kunnostus- ja kunnossapitotöitä on 



tarvittaessa tehty  muinakin  päivinä.  Lisäksi kunnostusporukan jäsenet ovat 
osallistuneet  aktiivisesti jäseniltoihin, kevät- ja syyskokouksiin sekä muihinkin yhdistyksen 
tapahtumiin.  
Pentti  Haapala ja  Auri  Halinen ratahallintokeskuksesta  tutustuivat moottorivaunuihin, varaosa- ja 
työvälinevarastoihin sekä arkistointiin. Oulun hiippakunnan piispa Samuel ja rva Hannele 
Salmi  tutustuivat  toimintaan ja museokalustoon. Kunnostajat saivat kutsun piispan vastaanotolle.  
Museokaluston kunnostuksesta ja kunnossapidosta vastannut ryhmä on osallistunut myös PoRhan 
tilausajotoimintaan huolehtimalla osaltaan kalustoyksiköiden matkakunnosta. Kunnostajat 
osallistuivat näkyvästi  Oulun päiville 02-03.09.2006 esittelemällä entisöimäänsä kalustoa,  rata-
autoa Rau 20,  moottoriresiinaa  More Tre Rto-111  ja  käsiresiinaa.  
 

Kalustoyksiköittäin on vuoden aikana suoritettu seuraavat toimenpiteet: 

 
-moottorivaunujen 4204 ja 4142  katsastusajot 03.05.2006, siihen liittyen huollot,  matkakuntoon 
pesu ja puhdistus, moottori- sähkö- lämmitys- jarru-sekä radiopuhelimien toimintojen tarkastus, 
4204 vienti Kemin talliin 12.12.2006  
-liitevaunu 11637  katsastusajot 03.05.2006, sähkölaitteiden tarkastus ,maadoituksen laitto, 
pyöräkertojen sorvaus, pesu ja pudistus ,vienti Kemin talliin 12.12.2006  
-More Tre-Rto-25  korin kunnostusta, moottorin, vaihteiston, nostolaitteen ja pyörien asennusta  
-Ttv-9 nouto Joensuusta 25.04.2006, Ttv-12:n kunnostuksen suunnittelua 
-laituriauton  peräkärryn korjaus. 
-rata-auton Rau-20 jarrujen ja valojen kunnostus.  
 
PoRhalle  saatiin  käsiresiina  5Rp126. Vuoden aikana sille on suoritettu rungon oikaisu, hionta, 
maalaus ja osien kunnostus. Varastoon  lisättiin  tarvikehyllyjä.  Vaunulla sekä kellarivarastoissa 1 
ja 2 osien  on järjestelty osia. 
Lättiä varten hankittiin  3 kpl harja-rikkalapio-settiä, 6 kpl otsalamppuja , 4 kpl kypärälakkeja  sekä 
lisävalaistusta  hallille.  
Kauden  päättäjäiseksi  Veturimiesten naiset, Tanjunen ja Krankkala  tarjosivat  kahvit lisäkkeineen. 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Kerhorata 

 
Pienoisrautatiekerhoradan rakentaminen Oulun veturitallin väestösuojasta vuokrattuun huoneeseen 
on jatkunut. Kuluneella kaudella jatkettiin radan kiskotuksen kiinnittämistä.  Johtojen kytkeminen 
jakotauluihin saatiin valmiiksi keväällä. Kauden aikana on myös aloitettu maisemointia ja 
rakennettu rakennuksia rataa varten.  

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään.  
Kotimaisen pienoisrautatiekaluston rakennustaitoon tähtäävä koulutus jatkettiin järjestämällä 
messinkimallien rakennuskursseja, joilla rakennettiin helsinkiläisen Kaj Wikbergin opastuksella 
suomalaisia Vv 13 veturia sekä Dm 7 moottorivaunua mittakaavassa H0. Kursseille on osallistunut 
5- 10 henkilöä. Vuonna 2006 osa väestä lisäsi keskeneräisten projektien määrää messinkisellä 



rakennussarjalla Dr13:sta.  Veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen 
jäsenten kesken kerran kuussa kokoontuen.  
Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana kahtena lauantaina. Näiden 
rakentaminen tapahtuu pääsääntöisesti jäsenten kotioloissa.  
Pienoisrautatiejaosto osallistui Oulu-päiviin 2006 suurella näyttelyradalla sekä kerholaisten 
pienemmillä radoilla. Tapahtuma oli suuri yleisömenestys, kävijöitä laskettiin 826.   

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Tutkimustoiminta 

 
Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen.  

Historiallisen aineiston tallentaminen  
 
Arkistotoiminta on vuoden 2006 aikana ollut hiljaista. Arkistolla järjestettiin muutama 
järjestelytilaisuus, joissa saatiin suurin osa lehdistä ja ohjekirjoista järjestykseen ja tallennettua 
sijainti tietojärjestelmään. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen vuoden aikana.  Arkistolle 
saatiin kuluneen kauden aikana kopioitua sähköiseen muotoon kuvia Oulun radan alkuajoilta.  

Näyttelyt 

 
Yhdistyksen järjestämässä Oulun päivien tapahtumassa 2.-3.9. esiteltiin laajasti paitsi 
pienoisrautatie- ja museokalustotoimintaa, myös jäsenten ottamia tai keräämiä valokuvia ja muuta 
rautatieaiheista materiaalia 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin kolmessa pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten. 
Museokaluston säilytyskapasiteettia on lisäksi vuokrattu Kemin varikolta. Tila käsittää kolme 
pilttuuta.  

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Pienoisrautatiekerhotila 

 



Pienoisrautatiekerhorataa varten Nokelan veturitallin väestösuojasta vuokratun huoneen käyttöä 
tarkoitukseensa on jatkettu edelleen. Tila on käyttöön nähden pieni, mutta yhdistyksen taloudellinen 
tilanne ei ole sallinut muunlaista ratkaisua. Aiemmin esiintyneitä kosteushaittoja ei toimikaudella 
ole ollut.  

Arkistotila 

 
Arkisto toimii vaatimattoman kokoisessa huoneessa Nokelan veturitallin väestösuojassa 
pienoisrautatiekerhotilan vieressä. Tilassa on kaksi lukittavaa säilytyslaatikostoa ja kirjoituspöytä 
sekä kaksi rolo -kaappia ja kolme isoa, lukittavaa kaksiosaista rolo –kaappia. Aineiston 
tallentamiseen, käsittelyyn ja kopioimiseen on ollut käytössä jo ikääntynyt tietokone ohjelmineen 
sekä vanha, toimiva kopiokone. Arkistointityöryhmä on jatkanut tilassa arkiston dokumentointia  
Toiminta muissa tiloissa 
 Kokouksia ja jäseniltoja on pidetty lättätallissa. Mallinrakennuskurssit on järjestetty Oulunsalon 
Kirkonkylän koulun teknisen työn opetustilassa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Hietasaaren 
Hietalinnassa. Oulun päivien näyttely järjestettiin JK-ohjelmien toimitilassa Toppilassa ja 
kalustoesittely sen tuntumassa sijaitsevalla raiteistolla.  

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

 
Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 
PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2006 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä kahtena 
päivänä yleisöajelua lättäkalustolla Toppilaan ja Hietasaaren. Toppilan raiteistolla yleisöllä oli 
mahdollisuus tutustua entistettyyn rautatiekalustoon. Alueen välittömässä läheisyydessä olevissa 
JK-ohjelmien tiloissa pidettiin pienoisrautatiepainotteinen yleisötapahtuma. 
Retket 
Kertomuskaudella ei yhdistys tehnyt varsinaista jäsenretkeä, kuten aiempina vuosina on ollut 
tapana.  

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut yhdistyksen jäsenten kirjoituksia ja tietoa 
yhdistyksen toiminnasta.. Toimintakaudella on sähköpostin ohella on jäsenistöä informoitu 
toiminnasta etupäässä kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja –liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja.     

Kansainvälinen toiminta  

 



Yhdistys kuuluu Suomen rautatiemuseoiden ja –harrastajien liiton välityksellä 
kansainväliseen  rautatiealan museoiden ja museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin. Alan 
ulkomaisiin toimijoihin (Hollanti, Saksa) on oltu yhteydessä tilausajojen järjestelyissä.    

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

Jäähdytinkorjaamo Oulun Kennohuolto Ky 
Oulun Diesel-Turunen Oy 
Oulun veturimiesten naiset ry 
JK-Ohjelmat 
Nordea 
Pohjolan väri 
Polar mainos 
Työkalutori 
Tarviketori 
A.J. Mattilan kirjapaino 
Riihi-Säätiö  
Lisäksi useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2007  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien seitsemännen kokonaisen toimintavuoden aikana 
yhdistyksen eri toiminnat jatkuivat ja kehittyivät vakiintuneiden käytäntöjen pohjalta.  

Museojunaliikenne on pystynyt vastaamaan kysyntään ja toimintavuoden liikennesuoritetta 
voidaan luonnehtia hyväksi. Vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on 
tilausliikenteessä käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi jo useampia 
esittelykuntoisia kalustoyksiköitä.  

PoRhan liikeenöintiluvan myöntäjä Rautatievirasto kutsui kaikki Suomessa museoliikennettä 
harjoittavat liikennöitisijät tutustumis- ja neuvottelutilaisuuteen Helsinkiin. Tilaisuudessa käytiin 
kahdenkeskisiä neuvotteluja Rvi:n virkamiesten kanssa sekä osallistuttiin yhteiseen esittely- ja 
kououtustialisuuteen. 

Suuri voimainponnistus oli viitenä kesälauantaina Hietasaareen tapahtunut liikennöinti. 
Lauantaivuorot saavuttivat suuren suosion ja mm. Radio Mega palkitsi liikennöinnin Parasta 
kesässä –kunniakirjalla. 

Elokuun 18. päivä toi mukanaan yllättävän takaiskun. Moottorivaunussa 4204 syttyi tulipalo 
Kemijärvelle mentäessä. Vaunu jouduttiin jättämään Haukiputaalle ja Kemijärvellä jouduttiin 
kuljetukset kaupungista Stora Ensolle hoitamaan kaksivaunuisella junalla. Rautatievirasto pyysi ja 
sai raportin palosta heti seuraavana päivänä. Toiminta oli ollut Rvi:n mukaan oikeaoppista ja 
ripeää, eikä tapahtuma antanut aihetta enempiin selvityksiin. Moottorivaunun vahinkojen 
korjauksen kustannusarvio oli hieman yli 10000 €, vakuutuksen kattaessa vahingot lähes 

kokonaan. Omin voimin suoritetun korjaustyön vuoksi Ttv 12 kunnostaminen siirtyi keväälle 
2008. 

Oulun päivät 2007 olivat merkittävä tapahtuma yhdistyksen historiassa. Toppilassa järjestettiin 
suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttely esitelmineen ja työnäytöksineen kuin 
kalustoesittelytkin keräsivät suuren yleisöjoukon. Merkittävää oli myös yhteistyön aloittaminen 
Tapiolan srk:n pienoisrautatiekerhon kanssa. Heiltä oli näyttelyssä suuri moduliosasto 
esittelijöineen ja yhteistyölle luvattiin jatkoa kevään 2008 Model-Expossa. 

Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. 

Tulevaisuuden epävarmuustekijöihin yhdistys on varautumisen mm rahastoimalla varoja 
mahdollisen kulunvalvonta- ja uudentyyppisen linjaradiolaitteiston hankkimiseksi, mikäli nämä 
tulevat myös museojunakalustossa pakollisiksi. Yhdistys on etsinyt ratkaisua niin uhkaavan 
kuljettajapulan, kuin muihinkin henkilöresursseihin liittyviin uhkatekijöihin mm. tutkimalla 
kuljettajin pätevöitymismahdollisuuksia ja palkkiojärjestelmiä. Palkkiojärjestelmää ei toistaiseksi 
ole tarvinnut käyttää ansiokkaan ja aktiivisen talkootyön ansiosta.  

1. Hallinto 



Hallitus ja organisaatio  

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa 2006 yksimielisesti jatkamaan 
Matti  Mäntyvaara. Hallituksessa jatkavat Tauno Papunen, Reijo Pesola, Kari Kemppainen, Jorma 
Ketola. ja Arto Huittinen. Varalle valittiin Raimo Nikulainen ja Markku Tynjälä.  

Yhdistyksen sihteereinä ovat toimineet Sami Alitalo ja Jorma Ketola. Taloudenpito on ollut 
kassanhoidon osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä on 
hoitanut Sami Alitalo, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma Ketola ja 
jäsenistölle tiedottamisesta Markku Pulkkinen. Yhdistyksen tilintarkastajiksi tilikaudelle 2007 
vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen Veijo Manninen 
ja Asko Räsänen. 

PoRhallus-lehden päätoimittajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen www-sivuja on 
hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on hoitanut Markku Pulkkinen. 
Kannatustuotteiden hankkijoina ovat toimineet  Seppo Liedes, Markku Pulkkinen ja Arto Kirri, 
myyjänä hankkijoiden lisäksi Reijo Kangas, Jorma Ketola, tilausmatkojen junahenkilökunta ja 
muut PoRhalaiset yhdistyksen tapahtumissa..   

Museojunaorganisaatio 

Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat vuosikokouksen 
27.2.2002 jälkeen toimineet Raimo Liikka ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, aikataulu-, 
markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti Laitinen, 
Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhteistyössä liikenteenohjauksesta vastanneen VR-Osakeyhtiön 
organisaation kanssa .  

Vuoden aikana on myös joukko veturinkuljettajia koulutettu Dm7-kuljettajiksi. Koulutukseen 
kuuluvan ajoharjoittelun he ovat suorittaneet paikallisajossa sekä normaalissa tilausajoliikenteessä, 
vanhempien PoRhan kuljettajien toimiessa kouluttajina. Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy 
omien kuljettajiensa tyyppikoulutukset. 

Pienoisrautatieorganisaatio 

Kaudella 2007 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Sami Alitalo, Asko Räsänen ja Risto 
Piirainen..   

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 Arkistonhoitajana on toiminut Sami Alitalo. 

Jäsenistö  

Jäsenmäärä on kasvanut ollen vuoden 2007 lopussa 196. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen 
lähikunnista, mutta yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu 
entisistä ja nykyisistä VR-läisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  



Kokoukset ja jäsenmaksu  

Hallitus kokoontui 2 kertaa. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 17.7.2006. Sääntöjen mukainen syyskokous 
pidettiin 13.11.2005 Hietasaaren Hietalinnassa (YTYÄ) .. Jäsenmaksut toimintakaudella 2007 
olivat: aikuiset 26 €, nuorisojäsenet: 9 € (alle 15 v.) eli sama kuin aikaisempina vuosina.  

Talous 

Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa.  

Muuta hallinnollista 

Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja –harrastajien liitossa ja sen kautta kansainvälisessä 
rautatiemuseoiden ja -yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. 

Talkootoiminta 

Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  

Toimihenkilöiden harvalukuisuuden aiheuttamasta suuresta henkilökohtaisesta työmäärästä 
johtuen ei kaikkia toimintoja, voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa. 

2. Museoliikenne 

 Tilausliikenne v. 2007 

5.3.  Oulu—Liminka—Oulu  
30.3.  Oulu—Vuokatti—Oulu 
19.4.  Oulu—Kempele—Oulu 
5.5.  Oulu—Haaparanta—Oulu 
10.5.  (Oulu)—Rovaniemi—Kemijärvi—Rovaniemi—(Oulu) 
12.5.  Oulu—Haaparanta—Oulu 
19.5. Oulu—Haaparanta—Oulu 
21.5.  Oulu—Bomba 
24.5.  Bomba—Oulu 
2.—3.6.  Jäsenretki Oulu—Seinöjoki—Haapamäki—Jyväskylä--Oulu 
29.6.  Oulu—Raahe—Oulu  
7.7. Oulu – Oulainen – Oulu  
14.7. Oulu - Hietasaari – Oulu   
21.7. Oulu - Hietasaari – Oulu    
28.7. Oulu - Hietasaari – Oulu 
4.8. Oulu - Hietasaari – Oulu 



18.8.  Oulu—Kemijärvi—Oulu + Paikallisajoa Kemijärvi—Stora Enso 
25.8.  Oulu—Paltamo (meteli seis) –Oulu  
31.8.  Oulu—Muhos—Oulu  
1.—2.9.  Oulu—Hietasaari—Oulu  
30.10.  Oulu—Hietasaari--Oulu 
1.12.  Oulu—Liminka—Oulu 

 

 

3. PoRhan  museokaluston  kunnossapito  v. 2007     

     

Kunnostustöissä veturitallilla  mukana 16-19  henkilöä. Kokoonnuimme  tiistaisin ja keskiviikkoisin 
yhteensä  60 kertaa ja muina päivinä tarpeen mukaan. 
 
Ttv-9  purkua. Talteen  otimme  moottorin, vaihteiston, suuntalaatikon, kardaaniakselit, vebastot, 
Ajopöydät, ikkunat  sekä  katosta  osan. Runko  viety  hajottamolle. 
 
Ttv-12  vaihdettu  akut, osa  merkkivaloista  uusittu. Moottori  koekäytettiin. 
 
Rau-20  Lämmityslaitteen  puhaltimen, vaihteiston, viheltimien  kunnostusta. Säilytys  Oulussa. 
 
More  Tre-Rto-111  säilytys  Kemin  veturitallissa  tammikuusta  asti. 
 
More  Tre-Rto-25  Korin, lattian, sähkö- ja  käyttölaitteiden  kunnostusta  sekä  koekäyttö. 
Siirrettiin  Kemin  veturitalliin  03.09.2007 
 
Moottorivaunu  4204  ja  liitevaunu 11637  noudettiin Kemistä  maaliskuussa. 
Toukokuussa 4204  starttimoottori vaihdettiin, liitevaunun  telien  rasvaus. Moottori- ja  liitevaunun 
Akut  huollettiin  sekä  yleispuhdistus. 
 
Moottorivaunu  4142  vuosihuollettiin toukokuussa. 
Vaihdettu  öljyt, suodattimet, ruiskutussuuttimet, rasvattu, akut huollettu  ja  yleispuhdistus. 
Moottorivaunu  koekäytettiin. 
 
Oulun päivillä 1-2.09.2007  esittelimme  ajoineen  rata-auton  Rau20, moottoriresiinan  Tre-Rto-25  
ja  käsiresiinan 5Rp126. Päiväajoja  varten  moottorivaunut  tarkistettiin. 
 
Laituriauton Lko-T-156  sähköjen  kunnostusta. Laituriauto  ja  peräkärry  hiottiin  ja  maalattiin. 
 
Karttulasta  hankittiin  syyskuussa  laituriauto Lko-T-205.Tehtiin yleiskunnostusta  ja  hiontaa. 
 
Moottorivaunu  4204  elokuussa  palaneen  osan  sisustusta  purettiin.Korjattiin lattian  eristystä  ja  
levyjä. Pääkaapelin  osan  uusinta, vebastot  vaihdettiin, tuulettajan  akselin  nivel  uusittiin. 
 
Vanha  työkaluvarasto  ja  kahvio  purettiin. 
Vaatekaappeja  saatiin  Merikosken voimalaitokselta. 
Vanhoja opastelyhtyjä  kaksi  kunnostettiin. 
Joulukuussa  hankittiin  TV- ja  videolaitteet. 
 



Syyskauden  päättäjäiset pidettiin Oskarin kellarissa. 
 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Kerhorata 

Pienoisrautatiekerhoradan rakentaminen Oulun veturitallin väestösuojasta vuokrattuun huoneeseen 
on jatkunut. Kuluneella kaudella jatkettiin radan kiskotuksen kiinnittämistä. Kauden aikana on 
myös jatkettu maisemointia ja rakennettu rakennuksia rataa varten.  

Koulutus 

Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään.  

Kotimaisen pienoisrautatiekaluston rakennustaitoon tähtäävä koulutus jatkettiin järjestämällä 
messinkimallien rakennuskursseja, joilla rakennettiin helsinkiläisen Kaj Wikbergin opastuksella 
suomalaisia Vv 13 veturia sekä Dm 7 moottorivaunua mittakaavassa H0. Kursseille on osallistunut 
5- 10 henkilöä. Vuonna 2007 osa väestä jatkoi keskeneräisten projektien määrää messinkisellä 
rakennussarjalla Dr13:sta.  Veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen 
jäsenten kesken kerran kuussa kokoontuen.  

Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana kahtena lauantaina. Näiden 
rakentaminen tapahtuu pääsääntöisesti jäsenten kotioloissa.  

Pienoisrautatiejaosto osallistui Oulu-päiviin 2007 suurella näyttelyradalla sekä kerholaisten 
pienemmillä radoilla. Tapahtuma oli suuri yleisömenestys, kävijöitä laskettiin 826.   

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Tutkimustoiminta 

Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen.  

Historiallisen aineiston tallentaminen  

Arkistotoiminta on vuoden 2007 aikana ollut suhteellisen hiljaista. Arkistolla järjestettiin muutama 
järjestelytilaisuus, joissa saatiin suurin osa lehdistä ja ohjekirjoista järjestykseen ja tallennettua 
sijainti tietojärjestelmään. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen vuoden aikana.   

Näyttelyt 



Yhdistyksen järjestämässä Oulun päivien tapahtumassa 1.-2.9. esiteltiin laajasti paitsi 
pienoisrautatie- ja museokalustotoimintaa, myös jäsenten ottamia tai keräämiä valokuvia ja muuta 
rautatieaiheista materiaalia. Niin näyttely esitelmineen ja työnäytöksineen kuin kalustoesittelytkin 
keräsivät suuren yleisöjoukon. Merkittävää oli myös yhteistyön aloittaminen Tapiolan srk:n 
pienoisrautatiekerhon kanssa. 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin kolmessa pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten. 
Museokaluston säilytyskapasiteettia on lisäksi vuokrattu Kemin varikolta. Tila käsittää kolme 
pilttuuta.  

Varaosavarastot 

 Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Pienoisrautatiekerhotila 

 Pienoisrautatiekerhorataa varten Nokelan veturitallin väestösuojasta vuokratun huoneen käyttöä 
tarkoitukseensa on jatkettu edelleen. Tila on käyttöön nähden pieni, mutta yhdistyksen 
taloudellinen tilanne ei ole sallinut muunlaista ratkaisua. Aiemmin esiintyneitä kosteushaittoja ei 
toimikaudella ole ollut.  

Arkistotila 

Arkisto toimii vaatimattoman kokoisessa huoneessa Nokelan veturitallin väestösuojassa 
pienoisrautatiekerhotilan vieressä. Tilassa on kaksi lukittavaa säilytyslaatikostoa ja kirjoituspöytä 
sekä kaksi rolo -kaappia ja kolme isoa, lukittavaa kaksiosaista rolo –kaappia. Aineiston 
tallentamiseen, käsittelyyn ja kopioimiseen on ollut käytössä jo ikääntynyt tietokone ohjelmineen 
sekä vanha, toimiva kopiokone. Arkistointityöryhmä on jatkanut tilassa arkiston dokumentointia  

Toiminta muissa tiloissa 

Kokouksia ja jäseniltoja on pidetty lättätallissa. Mallinrakennuskurssit on järjestetty Oulunsalon 
Kirkonkylän koulun teknisen työn opetustilassa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
Hietasaaren Hietalinnassa. Oulun päivien järjestettiin Telakkaravintolassa Toppilassa ja 
kalustoesittely sen tuntumassa sijaitsevalla raiteistolla.  

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 



 Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2007 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä kahtena 
päivänä yleisöajelua lättäkalustolla Toppilaan ja Hietasaaren. Toppilan raiteistolla yleisöllä oli 
mahdollisuus tutustua entistettyyn rautatiekalustoon. Näyttely järjestettiin Telakkaravintolassa. 

Retket  

PoRhan jäsenretki Haapamäelle 2.-3.6.2007 
Vuoden 2007 jäsenretki tehtiin yhdistyksen kiskoautolla kesäkuun ensimmäisenä 
viikonloppuna Haapamäelle. Kyseessä oli kaksipäiväinen yöpymisen sisältävä retki, 
jonka tutustumiskohteina olivat Kovjoen kapearaiteinen museorautatie, Haapamäen 
museoveturiyhdistys, Haapamäen veturipuisto ja Suolahden satama 
museoliikennetoimijoineen. Majoitus tapahtui Haapamäellä osin Martti Vainion 
omistamissa junavaunuissa ja osin Haapamäen museoveturiyhdistyksen vaunuissa.  
Myös yhden päivän tai osamatkan ajeluihin oli mahdollisuus osallistua. 

Julkaisutoiminta  

Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut yhdistyksen jäsenten kirjoituksia ja tietoa 
yhdistyksen toiminnasta.. Toimintakaudella on sähköpostin ohella on jäsenistöä informoitu 
toiminnasta etupäässä kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja –liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja.     

Kansainvälinen toiminta  

Yhdistys kuuluu Suomen rautatiemuseoiden ja –harrastajien liiton välityksellä 
kansainväliseen  rautatiealan museoiden ja museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin. Alan 
ulkomaisiin toimijoihin (Hollanti, Saksa) on oltu yhteydessä tilausajojen järjestelyissä.    

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  



Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     

VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 

 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2008  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien kahdeksas kokonainen toimintavuosi sisälsi paljon myönteistä 
eri toimintojen osalta. Toimintamahdollisuudet Nokelassa paranivat huomattavasti uuden 
tauko/kokoustilan ja varastotilojen valmistumisen myötä. 
 
Museojunaliikenne on pystynyt vastaamaan kysyntään ja toimintavuoden liikennesuoritetta voidaan 
luonnehtia hyväksi. Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on 
tilausliikenteessä käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja 
käyttöluvan saanut rata-auto Rau-Rto 20 sekä useampia esittelykuntoisia kalustoyksiköitä.  
 
Suuri voimainponnistus oli jälleen Hietasaareen tapahtunut kesäliikennöinti. Syksyllä huomattiin 
Pitkänmöljäntien tasoristeyksessä kiskovaurio, joka korjaamattomana estää liikennöinnin 
Hietasaareen Möljän pysäkiltä eteenpäin. Vaurion korjattavuus selvitetään keväällä 2009. 
 
Oulun päivät 2008 olivat jälleen merkittävä tapahtuma yhdistyksen kannalta. Toppilassa järjestettiin 
suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttely työnäytöksineen kuin kalustoesittelytkin keräsivät 
suuren yleisöjoukon.  
 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. 
 
Marraskuun alussa astui voimaan Rautatieviraston uusi museoliikennemääräys, joka sisältää 
huomattavia rajoituksia liikennöintiin. Esimerkiksi liikennöinti ilman JKV-laitteita on kielletty 
Oulusta Kemiin ja päärataa pitkin etelään. Kalusto voidaan kyllä tyhjänä siirtää vaihtotyönä 
alhaisella nopeudella liikennepaikalle, jolta liikennöinti on sallittu. Tällaisten, muualta alkavien 
matkojen markkinointi on mahdotonta. Näin käytännössä suosittu Haaparannan ja Kemijärven 
liikenne ei ole enää mahdollista. Kontiomäen suuntaan liikennöinti jäi edelleen sallituksi, mikä esti 
museoliikenteen täydellisen loppumisen. 

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa 2007 yksimielisesti jatkamaan 
Matti Mäntyvaara. Hallituksessa jatkavat Tauno Papunen, Reijo Pesola, Kari Kemppainen, Jorma 
Ketola. ja Arto Huittinen. Varalle valittiin Raimo Nikulainen ja Markku Tynjälä.  
 
Yhdistyksen sihteereinä ovat toimineet Sami Alitalo ja Jorma Ketola. Taloudenpito on ollut 
kassanhoidon osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä on 
hoitanut Sami Alitalo, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma Ketola ja 
jäsenistölle tiedottamisesta Markku Pulkkinen. Yhdistyksen tilintarkastajiksi tilikaudelle 2008 
vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen Veijo Manninen 
ja Asko Räsänen. 
 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut Markku Pulkkinen, 



myyjinä lisäksi Reijo Kangas, Jorma Ketola, tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset 
yhdistyksen tapahtumissa.   

Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat vuosikokouksen 
27.2.2002 jälkeen toimineet Raimo Liikka ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, aikataulu-, 
markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti Laitinen, 
Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhteistyössä liikenteenohjauksesta vastanneen VR-Osakeyhtiön 
organisaation kanssa.  
 
Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy omien kuljettajiensa tyyppikoulutukset. 

Pienoisrautatieorganisaatio 

Kaudella 2008 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Sami Alitalo, Asko Räsänen ja Risto 
Piirainen. Kuluneella kauden positiiviseksi saldoksi tulee laskea myös nuorisojäsenten 
ilmestyminen kerhoiltoihin. Tämän ilahduttavan asian johdosta jouduttiin siirtymään kahteen 
kokoontumisryhmään.   

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 
Arkistonhoitajana on toiminut Sami Alitalo. 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä on kasvanut ollen vuoden 2008 lopussa 208 (31.12.2006 178). Jäsenistön valtaosa on 
Oulusta ja sen lähikunnista, mutta yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. 
Jäsenistö koostuu entisistä ja nykyisistä VR-läisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri 
ammattialoilta ja yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 16.4.2008. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
30.10.2008 Hietasaaren Hietalinnassa (YTYÄ). Jäsenmaksut toimintakaudella 2008 olivat: aikuiset 
29 €, nuorisojäsenet: 9 € (alle 15 v.) eli sama kuin aikaisempina vuosina.  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa.  
2008 oli ensimmäinen varsinainen tilikausi osittain arvonlisävelvollisena. Vähennysten jakaminen 
ei elinkeino- ja elinkeinotuloihin on tehty arviointiperiaatteella, jossa puolet kohteista olisi 
elinkeinotulon alaisia. Käytäntö hakee muotoaan eikä selkeää ohjeistusta siihen ole saatu mistään. 
Varauma rahaston kasvattamisesta päätetään kevätkokouksen yhteydessä. 
 

Muuta hallinnollista 

 



Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja – harrastajien liitossa ja sen kautta kansainvälisessä 
rautatiemuseoiden ja -yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. Joulukuussa 2008 RMHL:n 
syyskokous valitsi vuodeksi 2009 Matti Mäntyvaaran RMHL:n varapuheenjohtajaksi ja Kari 
Kemppaisen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  
 
Toimihenkilöiden harvalukuisuuden aiheuttamasta suuresta henkilökohtaisesta työmäärästä johtuen 
ei kaikkia toimintoja, voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa. 

2. Museoliikenne 

Liikenne v. 2008 

 
Pvm kalusto ajoreitti huom. 
22.1. 4204 Oulu – Tornio – Kemi – Oulu testi- ja siirtoajo 
1.4. 4204 Oulu – Kemi – Oulu  siirtoajo, kaluston haku 
5.4 4204+4142 Oulu – Vuokatti – Oulu   
12.4. 4204+4142 Oulu – Utajärvi – Oulu  suuronnettomuusharjoitus 
15.5. 4204+4142+11637 Oulu – Pikkarala – Oulu katsastusajo 
17.5. 4204+4142 Oulu – Raahe – Oulu  
27.5. 4204+4142+11637 Oulu – Rovaniemi – Oulu   
30.5. 4204+4142 Oulu – Ruukki – Oulu   
6.6. 4204+4142+11637 Oulu – Kouvola  siirtoajo 
7.6. 4204+4142+11637 Kouvola – Lahti siirtoajo 
7.6. 4204+4142+11637 Lahti – Heinola – Lvs – Lahti – Kouvola DGEG 
8.6. 4204+4142+11637 Kouvola – Kotka – Hamina – Ristiina – 

Kouvola 
DGEG 

9.6. 4204+4142+11637 Kouvola – Vna – Lr – Mst – Lh – Imr – 
Jns 

DGEG 

10.6. 4204+4142+11637 Jns – Nrl – Jns – Ilm – Jns DGEG 
11.6. 4204+4142+11637 Jns – Otanmäki – Kajaani DGEG 
12.6. 4204+4142+11637 Kajaani – Oulu – Raahe – Oulu DGEG 
14.6. 4204+4142 Oulu – Kajaani – Ämmänsaari – Oulu   
15.6. 4204+4142 Oulu – Muhos -- Oulu  
29.6. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu  sunnuntaipendeli 5 ajoa 
5.7. 4204+4142+11637 Oulu – Oulainen – Oulu   
6.7. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu  sunnuntaipendeli 5 ajoa 
13.7. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu  sunnuntaipendeli 5 ajoa 
20.7. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu  sunnuntaipendeli 5 ajoa 
23.7. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu   
27.7. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu  sunnuntaipendeli 5 ajoa 
2.8. 4204+4142+11637 Oulu – Vaala – Oulu   
3.8. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu  sunnuntaipendeli 6 ajoa 
10.8. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu  sunnuntaipendeli 5 ajoa 
16.8. 4204+4142 Oulu – Toppila – Muhos – Toppila –  



Oulu 
23.8. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu   
24.8. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu   
5.9. 4204+4142+11637 Oulu – Liminka -- Oulu Oulun Päivät 
6.9. 4204+4142+11637 Oulu – Liminka 2 kertaa 

Oulu – Hietasaari 6 kertaa 
Oulun Päivät 

7.9. 4204+4142+11637 Oulu – Hietasaari – Oulu  5 kertaa Oulun Päivät 
4.10. 4204+4142+11637 Oulu – Vuokatti   
5.10. 4204+4142+11637 Vuokatti – Oulu  
30.10. 4142 Oulu – Toppilan Möljä – Oulu  Syyskokous 
31.10. 4142 Oulu – Toppilan Möljä – Oulu  
5.12. 4204 Oulu – Toppilan Möljä – Oulu  
 
 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2008     

     

Kunnostustöissä veturitallilla mukana 15–20 henkilöä. Kokoonnuimme tiistaisin ja keskiviikkoisin 
yhteensä 69 kertaa. Toimimme myös muina viikonpäivinä tarpeen mukaan. 
 
Moottorivaunu 4204 elokuussa 2007 palaneen osan sisustuksen kunnostusta. 
Istuimet runkoineen asennettiin. Lämmitys- ja ilmaputket sekä ilmakeskus asennettiin. 
Ilma- ja nestevuodot tarkistettiin. Huoltotoimet ja koekäyttö suoritettiin. 
Katsastusajo suoritettu 15.04.2008 
 
Moottorivaunu 4142 katon ulkopuolen osan maalausta kunnostettiin ja suoritettiin huoltotoimet. 
Vietiin Kemin veturitalliin 22.01.2008  ja haettiin 01.04.2008 Ouluun. 
Katsastusajo suoritettu 15.04.2008 
 
Liitevaunu 11637 suoritettiin huoltotoimet ja vietiin Kemin veturitalliin 22.01.2008 
Haettiin Kemistä 01.04.2008 Ouluun. Katsastusajo suoritettu 15.04.2008 
 
Rata-auto Rau-20 huollettiin ja säilytetään Oulussa. Katsastus suoritettu 15.04.2008 
 
Moottori-resiina More Tre-Rto-111 ja More Tre-Rto-25 säilytettiin Kemin veturitallilla. 
More Tre-Rto-25 haettiin Oulun päiville 05.09.2008  More Tre-Rto-111 haettiin 17.11.2008 
Ouluun. 
 
Oulun päivillä 06-07.09.2008 esittelimme kalustoamme ajoineen. 
 
Moottorivaunu Ttv-12  4077 ulkopuoliset nostolaitteet ja kattorakenteet purettiin. 
Ttv-9:stä otettiin ulkokaton osa. Katon osa kunnostettiin ja asennettiin Ttv-12  4077 katoksi. 
 
Laituri-auto Lko-T-156 ja peräkärry säilytetään Oulussa. Laituri-auto Lko-T-205 odottaa 
yleiskunnostusta. 
 
Moren rullavaunu purettu ja odottaa kunnostusta. 
 
Hankittiin Valmet trukki Lko-Tr-249 B1214 marraskuussa 2008. 
 
Vaalasta saatu käsiresiina ja asemakärry. Asemakärry kunnostettiin ja maalattiin. 
Kaksi käsiresiinaa on kunnostuksen alla. Käsiresiina 5Rp126 säilytetään Oulussa. 



 
Uusi taukotila puhdistettiin sekä maalattiin ja sinne asennettiin tiskipöytä kaappeineen. 
Sähkö- ja vesityöt sekä lukitukset asennettiin uuteen taukotilaan. Pukukaapit ja varastoja siirrettiin 
uusiin paikkoihin. Uusi käsienpesupaikka asennettiin. 
 
Perälän Matin poismenon muistoa kunnioitettiin 15.04.2008 
Kevätkausi päätettiin 30.05.2008  Hietasaaren raiteen kunnostustalkoot 10.06.2008 
Syyskausi aloitettiin 16.09.2008 ja päätettiin 17.12.2008 
 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Kerhorata 

Kerhorata muutettu moduuliradaksi.  

Koulutus 

Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään.  

Kotimaisen pienoisrautatiekaluston rakennustaitoon tähtäävä koulutusta jatkettiin järjestämällä 
messinkimallien rakennuskursseja, joilla rakennettiin helsinkiläisen Kaj Wikbergin opastuksella 
suomalaisia Vv 13 veturia sekä Dm 7 moottorivaunua mittakaavassa H0. Kursseille on osallistunut 
5- 10 henkilöä. Vuonna 2008 osa väestä jatkoi keskeneräisten projektien määrää messinkisellä 
rakennussarjalla Dr13:sta.  Veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen 
jäsenten kesken kerran kuussa kokoontuen.  

Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana.  

Pienoisrautatiejaosto osallistui Oulu-päiviin 2008 suurella näyttelyradalla sekä kerholaisten 
pienemmillä radoilla. Tapahtuma oli suuri yleisömenestys, kävijöitä laskettiin 1200.  Modell-Expo 
ym. 

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Tutkimustoiminta 

Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen.  

Historiallisen aineiston tallentaminen  

Arkistotoiminta on vuoden 2008 aikana ollut hiljaista. Arkistolla järjestettiin muutama 
järjestelytilaisuus, joissa saatiin suurin osa lehdistä ja ohjekirjoista järjestykseen ja tallennettua 
sijainti tietojärjestelmään. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen vuoden aikana.   



Näyttelyt 

PoRha sai runsaasti julkisuutta Oulun kaupunginkirjastossa 15.4. – 4.5 järjestetyn näyttelyn avulla. 
Tavallisesti näytteilleasettajat anovat lupaa näyttelyn pitämiseksi, mutta nyt kirjasto itse esitti 
PoRhalle pyynnön näyttelyn järjestämiseksi. 

Yhdistyksen järjestämässä Oulun päivien tapahtumassa 5. – 7.9. esiteltiin laajasti paitsi 
pienoisrautatie- ja museokalustotoimintaa, myös jäsenten ottamia tai keräämiä valokuvia ja muuta 
rautatieaiheista materiaalia 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin kolmessa pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten. 
Museokaluston säilytyskapasiteettia on lisäksi vuokrattu Kemin varikolta. Tila käsittää kolme 
pilttuuta.  Kemin tiloista luovuttiin vuoden lopussa uusien museoliikennemääräysten vuoksi ja 
Nokelasta vuokrattiin neljäs pilttuu vuoden 2009 alusta. 

Varaosavarastot 

 Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Pienoisrautatiekerhotila 

 Pienoisrautatiekerhorataa varten Nokelan veturitallin väestösuojasta vuokratun huoneen käyttöä 
tarkoitukseensa on jatkettu edelleen. Tila on käyttöön nähden pieni, mutta yhdistyksen 
taloudellinen tilanne ei ole sallinut muunlaista ratkaisua. Aiemmin esiintyneitä kosteushaittoja ei 
toimikaudella ole ollut.  

Arkistotila 

Arkisto toimii vaatimattoman kokoisessa huoneessa Nokelan veturitallin väestösuojassa 
pienoisrautatiekerhotilan vieressä. Tilassa on kaksi lukittavaa säilytyslaatikostoa ja kirjoituspöytä 
sekä kaksi rolo -kaappia ja kolme isoa, lukittavaa kaksiosaista rolo – kaappia. Aineiston 
tallentamiseen, käsittelyyn ja kopioimiseen on ollut käytössä jo ikääntynyt tietokone ohjelmineen 
sekä vanha, toimiva kopiokone. Arkistointityöryhmä on jatkanut tilassa arkiston dokumentointia  

Toiminta muissa tiloissa 

Kokouksia ja jäseniltoja on pidetty lättätallissa. Mallinrakennuskurssit on järjestetty Oulunsalon 
Kirkonkylän koulun teknisen työn opetustilassa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
Hietasaaren Hietalinnassa. Oulun päivien näyttely järjestettiin Telakkaravintolassa ja 
kalustoesittely Toppilan aseman raiteistolla.  

7. Oheistoiminta 



Jäsenillat 

 Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2008 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Toppilaan ja Hietasaaren. Lauantaina matkat alkoivat Limingasta ja Oulusta, 
sunnuntaina Oulusta. Toppilan raiteistolla yleisöllä oli mahdollisuus tutustua entistettyyn 
rautatiekalustoon. Näyttely järjestettiin Telakkaravintolassa. 

Retket 

Toimintavuonna ei järjestetty jäsenretkeä. 

Julkaisutoiminta  

Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja –liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerhon kanssa moduulirakentamisen 
kehittämisessä.    

Kansainvälinen toiminta  

Yhdistys kuuluu Suomen rautatiemuseoiden ja –harrastajien liiton välityksellä 
kansainväliseen  rautatiealan museoiden ja museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin. Alan 
ulkomaisiin toimijoihin (Hollanti, Saksa) on oltu yhteydessä tilausajojen järjestelyissä.    

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  



Lahjoittajat ja tukijat 

JK-Ohjelmat 

Työkalutori 

Timo Romppainen 

Jukka Ahtiainen 

Lisäksi useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     

VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 

 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY  

TOIMINTAKERTOMUS 2009  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien yhdeksäs kokonainen toimintavuosi sisälsi paljon myönteistä 
eri toimintojen osalta.  
 
Museojunaliikenne on pystynyt vastaamaan kysyntään ja toimintavuoden liikennesuoritetta voidaan 
luonnehtia hyväksi. Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on 
tilausliikenteessä käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja 
käyttöluvan saanut rata-auto Rau-Rto 20 sekä useampia esittelykuntoisia kalustoyksiköitä.  
Suuri voimainponnistus oli jälleen neljänä sunnuntaina tapahtunut kesäliikennöinti, joka ulottui 
Möljältä Muhokselle. Osa vuoroista pysähtyi kaikille entisille asemille ja seisakkeille. Lisäksi 
Oulun Päiviin liittyen ajettiin useita vuoroja. 
 
Oulun päivät 2009 olivat jälleen merkittävä tapahtuma yhdistyksen kannalta. Toppilassa järjestettiin 
suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttely työnäytöksineen kuin kalustoesittelytkin keräsivät 
suuren yleisöjoukon.  
 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. 
 
Marraskuun alussa 2008 astui voimaan Rautatieviraston uusi museoliikennemääräys, joka sisältää 
huomattavia rajoituksia liikennöintiin. Esimerkiksi liikennöinti ilman JKV-laitteita on kielletty 
Oulusta Kemiin ja päärataa pitkin etelään. Kalusto voidaan kyllä tyhjänä siirtää vaihtotyönä 
alhaisella nopeudella liikennepaikalle, jolta liikennöinti on sallittu. Vaihtotyönä kalustoa siirrettiin 
Kemiin (3 tuntia / suunta) ja Ylivieskaan (jopa 7 tuntia/suunta). Tällaiset siirtoajot osoittavat 
porhalaisten suurta innostusta harrastukseensa. Vuoden 2009 aikana on käyty neuvotteluja JKV-
laitteiden vuokraamisesta VR-yhtymältä. 
 
Vuoden 2009 syyskokous vauhditti toimitilojen hankintaa ja niinpä joulukuussa 2009 solmittiin 
esisopimus Popu-rakennuksen vuokraamisesta Senaatti-Kiinteistöt Oy:ltä. Näin PoRhan 
pienoisrautatietoiminta, arkisto sekä toimisto saavat tarkoitukseen sopivat tilat. Koko yhdistys 
hyötyy kokous- ja saunatiloista. 
 

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa 2008 yksimielisesti jatkamaan 
Matti Mäntyvaara. Hallituksessa jatkavat Tauno Papunen, Reijo Pesola, Kari Kemppainen, Jorma 
Ketola ja Paavo Krankkala. Varalle valittiin Unto Huovinen ja Markku Tynjälä.  
 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä ovat hoitaneet muiden toimiensa ohella Jorma Ketola ja Sami Alitalo 
(heinäkuun loppuun). Taloudenpito on ollut kassanhoidon osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta 
Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä on hoitanut Jorma Ketola, jäsenmaksujen laskutuksesta ja 
postituksista on vastannut Jorma Ketola ja jäsenistölle tiedottamisesta Markku Pulkkinen.  
 



Yhdistyksen tilintarkastajiksi tilikaudelle 2009 vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto 
Piirainen ja heidän varamiehikseen Veijo Manninen ja Asko Räsänen. 
 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut Markku Pulkkinen, 
myyjinä lisäksi Reijo Kangas, Jorma Ketola, tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset 
yhdistyksen tapahtumissa.   
 

Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat vuosikokouksen 
27.2.2002 jälkeen toimineet Raimo Liikka, Tauno Papunen ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, 
aikataulu-, markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti 
Laitinen, Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhteistyössä liikenteenohjauksesta vastanneen VR-
Osakeyhtiön organisaation kanssa.  
Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy omien kuljettajiensa tyyppikoulutukset. 
 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2009 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Sami Alitalo, Asko Räsänen, Markku 
Pulkkinen, Juhana Sirén ja Risto Piirainen.  

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 
Arkistonhoitajana on toiminut Sami Alitalo heinäkuun loppuun asti. 
 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 208. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä VR-läisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 22.4.2009. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
29.10.2009 Hietasaaren Hietalinnassa (YTYÄ). Jäsenmaksut toimintakaudella 2009 olivat: aikuiset 
29 €, nuorisojäsenet: 9 € (alle 15 v.) eli sama kuin aikaisempina vuosina.  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa. Tulosta 
rasittavat vuoden lopussa seuraavaa vuotta hankitun lämmitysöljyn kuluerä sekä kahden vuoden 
arvonlisäverot. 2009 oli toinen varsinainen tilikausi osittain arvonlisävelvollisena. Vähennysten 
jakaminen ei elinkeino- ja elinkeinotuloihin on tehty arviointiperiaatteella, jossa puolet kohteista 



olisi elinkeinotulon alaisia. Käytäntö hakee muotoaan eikä selkeää ohjeistusta siihen ole saatu 
mistään. 

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja – harrastajien liitossa ja sen kautta kansainvälisessä 
rautatiemuseoiden ja -yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. Joulukuussa 2009 RMHL:n 
syyskokous valitsi vuosiksi 2010–2011 Matti Mäntyvaaran RMHL:n varapuheenjohtajaksi ja Kari 
Kemppaisen hallituksen varajäseneksi. 
 
Luovutettiin PoRhan kunniakirja Hannu Sarnille kiitoksena Meri-Oulun kanssa tehdystä 
yhteistyöstä. Luovutettiin kunniakirja puheenjohtaja Matti Mäntyvaaralle. 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  
Toimihenkilöiden harvalukuisuuden aiheuttamasta suuresta henkilökohtaisesta työmäärästä johtuen 
ei kaikkia toimintoja, voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa. 

2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla museoajoa v. 2009 yhteensä 5234 km, josta liitevaunu mukana 4609 km. 
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3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2009     

     

Kunnostustöissä veturitallilla mukana 15-18 henkilöä. Kokoonnuimme tiistaisin ja keskiviikkoisin 
yhteensä 63 kertaa. Toimimme myös muina viikonpäivinä tarpeen mukaan. 
 
Moottorivaunu 4204:  Radiopuhelimen vaihto ja lisäys 2-päähän. 
Tarkistettiin nestekytkin, jarrunesteet ja akkujen vesitys. Suoritettiin vaihdelaatikon säädöt ja 
moottorin venttiilien säädöt. Jarrulosseja vaihdettiin. Alustan, ovien ja vesipumpun nippavoitelu 
suoritettiin Tehonsäätösylinterin korjaus ja tehokäyrät ajettu. Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus 
 
Moottorivaunu 4142:  Moottori vaihdettu 27.10.2009.Polttoainepumppu, suodatin ja uusi 
kompressori vaihdettu.  Koekäyttö suoritettu 03.11.2009.Tehokäyrät ajettu 04.11.2009. 
Vesiletkuja vaihdettu. Ilmakeskuksen ja vaihteiston säätöjä. Laturin hihnat uusittu. 



Tyhjäkäyntiventtiili ja kaksirajasäädin vaihdettu. Etu- ja takatelin tönkkäjarrusylinterien vaihtoa. 
Jarrulosseja vaihdettu. Tarkistettiin nestekytkin, jarrunesteet ja akkujen vesitys. Ikkunahuoltoa. 
Alustan, ovien ja vesipumpun  nippavoitelu suoritettiin. 
Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. 
 
Liitevaunu 11637: Suoritettiin huoltotoimet, jarrunesteen tarkistus ja  akkujen vesitys. 
Akkujohtojen  kengät uusittu. Iskunvaimentimien vaihtoja. Nippavoitelu alustalle ja oville. 
Ikkunoiden vaihtoja. Jarruletku uusittu. Paikkamaalausta ja lakkausta. 
Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. 
 
Vaunut  4204 - 4142 - 11637 ajettiin sisälle 13.10.2009 Oulussa. 
 
Rata-auto Rau-20 huollettiin ja säilytetään Oulussa.  
 
Moottori-resiina More Tre-Rto-111 ja More Tre-Rto-25 säilytetään Oulun veturitallilla. 
Tre-Rto-25 hydraulisnostimen kunnostus. Starttimoottorin kunnostus. Paikkamaalausta. 
Moren rullavaunu kunnostettiin ja maalattiin. Päälle asennettiin työkalulaatikko ja työkalut. 
 
Oulun päivillä 05-06.09.2009 esittelimme kalustoamme ajoineen. 
 
Moottorivaunu Ttv-12  4077 sisustuksen purkua. Kattoluukun asennus. Ulkokaton paikkahitsausta. 
Katon sisäkaarien asennusta ja tervausta. 
Laituri-auto Lko-T-156 ja peräkärry säilytetään Oulussa. Laituri-auto Lko-T-205 odottaa 
yleiskunnostusta. 
Valmet trukki Lko-Tr-249  B1214 ,asemakärry, kunnostettu polttoainejakelupumppu ja kolme 
kunnostettua käsiresiinaa säilytetään Oulussa. 
Moottorinosturin kunnostusta ja maalausta. 
Taukotilan lattia puhdistettiin sekä maalattiin 06.10.2009  
 
Matti Kokon poismenon muistoa kunnioitettiin 27.01.2009 
Kevätkausi aloitettiin 07.01.2009 ja päätettiin 14.05.2009 
Toppilan raiteen kunnostustalkoot 25.08.2009 
Syyskausi aloitettiin 15.09.2009 ja päätettiin 15.12.2009 
Erkki  Salmelan muistoa kunnioitettiin marraskuussa. 
 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Kerhorata 

 
Kerhorata on muutettu moduuliradaksi.  

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään.  
Vuonna 2009 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten kesken 
kerran kuussa kokoontuen.  
Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana.  



Pienoisrautatiejaosto osallistui Oulun Päiville 2009 suurella näyttelyradalla, moduulein sekä 
kerholaisten pienemmillä radoilla. Runsaasti työtä teettivät opastimien kokoaminen ja vaihdekujien 
rakentaminen näyttelyrataan. Tapahtuma oli suuri yleisömenestys.  Model-Expossa Helsingissä 3.—
5.4.2009 oli PoRha edustettuna omilla ja jäsentensä moduuleilla (12 kpl). PoRhan jäseniä oli myös 
mukana näyttelyssä esittelijöinä. 

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Tutkimustoiminta 

 
Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen.  

Historiallisen aineiston tallentaminen  

 
Arkistotoiminta on vuoden 2009 aikana ollut hiljaista. Arkistolla järjestettiin muutama 
järjestelytilaisuus, joissa saatiin suurin osa lehdistä ja ohjekirjoista järjestykseen ja tallennettua 
sijainti tietojärjestelmään. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen vuoden 
aikana.  Arkistotoimintaa on tarkoitus tehostaa v. 2010 saatavien uusien tilojen myötä. 

Näyttelyt 

 
Yhdistyksen järjestämässä Oulun päivien tapahtumassa 5. – 7.9. esiteltiin laajasti paitsi 
pienoisrautatie- ja museokalustotoimintaa, myös jäsenten ottamia tai keräämiä valokuvia ja muuta 
rautatieaiheista materiaalia 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin neljässä pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

  
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa  
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatiekerhorataa varten Nokelan veturitallin väestösuojasta vuokratun huoneen käyttöä 
tarkoitukseensa on jatkettu edelleen. Tila on käyttöön nähden pieni, mutta yhdistyksen taloudellinen 
tilanne ei ole sallinut muunlaista ratkaisua. Aiemmin esiintyneitä kosteushaittoja ei toimikaudella 
ole ollut. Uusi kerhotila tarjoaa ratkaisevasti paremmat mahdollisuudet pienoisrautetietoiminnalle. 

Arkistotila 

 



Arkisto toimii vaatimattoman kokoisessa huoneessa Nokelan veturitallin väestösuojassa 
pienoisrautatiekerhotilan vieressä. Tilassa on kaksi lukittavaa säilytyslaatikostoa ja kirjoituspöytä 
sekä kaksi rolo -kaappia ja kolme isoa, lukittavaa kaksiosaista rolo – kaappia. Aineiston 
tallentamiseen, käsittelyyn ja kopioimiseen on ollut käytössä jo ikääntynyt tietokone ohjelmineen 
sekä vanha, toimiva kopiokone.  

Toiminta muissa tiloissa 

 
Kokouksia ja jäseniltoja on pidetty lättätallissa. Mallinrakennuskurssit on järjestetty Oulunsalon 
Kirkonkylän koulun teknisen työn opetustilassa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Hietasaaren 
Hietalinnassa. Oulun päivien näyttely järjestettiin Telakkaravintolassa ja kalustoesittely Toppilan 
aseman raiteistolla.  

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 
PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2009 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Toppilaan ja Hietasaaren. Lauantaina matkat alkoivat Limingasta ja Oulusta, 
sunnuntaina Oulusta. Toppilan raiteistolla yleisöllä oli mahdollisuus tutustua entistettyyn 
rautatiekalustoon. Näyttely järjestettiin Telakkaravintolassa. 
Kalustoesittely Nokelan veturitallilla 14.5.2009. Kaleva uutisoi tapahtumat näyttävästi sekä 
painetussa lehdessä että nettisivuillaan. 

Retket 

 
Jäsenretki tehtiin Kelloselkään 19.9. JKV-määräyksistä johtuen retki aloitettiin Kemistä. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja –liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerhon kanssa moduulirakentamisen 
kehittämisessä.    

Kansainvälinen toiminta  

 
Yhdistys kuuluu Suomen rautatiemuseoiden ja –harrastajien liiton välityksellä 
kansainväliseen  rautatiealan museoiden ja museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 



Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

 
Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja. 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2010  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien kymmenes kokonainen toimintavuosi sisälsi paljon 
myönteistä eri toimintojen osalta. Toimintamahdollisuudet Nokelassa paranivat huomattavasti 
yhdistyksen vuokrattua Senaatti-Kiinteistöltä Popu-rakennuksen uudeksi toimitilaksi. 
 
Juhlavuotta vietettiin monin eri tavoin. Näkyvimmät tapahtumat olivat jäsenretki Joensuuhun ja 
Ilomantsiin toukokuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan museossa 30.4.—12.9. järjestetty 
pienoisrautatienäyttely. 
 
Museojunaliikenne on pystynyt vastaamaan kysyntään ja toimintavuoden liikennesuoritetta voidaan 
luonnehtia hyväksi. Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on 
tilausliikenteessä käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja 
käyttöluvan saanut rata-auto Rau-Rto 20 sekä useampia esittelykuntoisia kalustoyksiköitä.  
 
Suuri voimainponnistus oli jälleen neljänä sunnuntaina tapahtunut kesäliikennöinti, joka ulottui 
Möljältä Utajärvelle. Lisäksi Oulun Päiviin liittyen ajettiin useita vuoroja. 
 
Oulun päivät 2010 olivat jälleen merkittävä tapahtuma yhdistyksen kannalta. Hietasaaressa 
järjestettiin suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttely työnäytöksineen kuin 
kalustoesittelytkin keräsivät suuren yleisöjoukon.  
 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. 
 
Toimintavuoden aikana liikenne Hietasaareen päättyi. Rata purettiin kesäliikennekauden loputtua. 
Tämän seurauksena Oulun liikennepaikan alueella ei ole yleisöliikenteelle sopivaa lähikohdetta. 
Loppuvuodesta aloitettiin valmistelut linjaradiot korvaavaan GSM-R-järjestelmään siirtymiseksi. 
Laitetoimitusten viivästymisen vuoksi varsinainen asennustyö siirtyi v. 2011 alkupuolelle. 

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Tauno Papunen, Paavo Krankkala, Jorma Ketola, Paavo Järvelä, 
varajäseninä Unto Huovinen ja Markku Tynjälä. 
 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut muiden toimiensa ohella Jorma Ketola. Taloudenpito on 
ollut kassanhoidon osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä 
on hoitanut Jorma Ketola, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma Ketola 
ja jäsenistölle tiedottamisesta Markku Pulkkinen. Yhdistyksen tilintarkastajiksi tilikaudelle 2010 
vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen Veijo Manninen 
ja Asko Räsänen. 
 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut Markku Pulkkinen, 
myyjinä lisäksi Reijo Kangas, Jorma Ketola, tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset 
yhdistyksen tapahtumissa.   



Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, aikataulu-, 
markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti Laitinen, 
Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhteistyössä liikenteenohjauksesta vastanneen VR-Osakeyhtiön 
organisaation kanssa.  
 
Aikataulujen laadinnassa ja ratakapasiteetin hakemisessa siirrytään vuoden 2011 aikana LIIKE-
järjestelmään, jossa toimitaan sähköisesti verkon kautta. PoRha on mukana koekäyttäjänä ja 
osallistui ensimmäiseen informaatio- ja koulutustilaisuuteen. 
 
Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy omien kuljettajiensa tyyppikoulutukset. 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2010 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen, 
Markku Pulkkinen, Veijo Manninen ja Risto Piirainen.  

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Teemu Vehkaoja ja O. Tietäväinen. 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 226. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä VR-läisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 25.3.2010. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
29.10.2010 Populla.  Jäsenmaksut toimintakaudella 2010 olivat: aikuiset 29 €, nuorisojäsenet: 9 € 

(alle 15 v.) eli sama kuin aikaisempina vuosina.  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa. 
Museoliikennemääräys rajoittaa museoliikenteen järjestämistä pohjoisen ja etelän suuntaan, mistä 
seuraa myös liikennetulojen jonkin asteinen väheneminen. 
Huomattava kuluerä aiheutui linjaradioiden käytön lopettamisesta ja siirtymisestä rautateiden 
omaan GSM-R-järjestelmän käyttöön. 
 

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja – harrastajien liitossa ja sen kautta kansainvälisessä 
rautatiemuseoiden ja -yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. RMHL on tehostanut toimintaansa 
viranomaisten suuntaan neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusita 



rautatielaeista.  
 
Heinäkuussa 2010 museoajo Haaparantaan jäi toteutumatta, koska Liikennevirasto ja Trafi eivät 
antaneet lupaa entisen käytännön mukaisesti kuljettaa matkustajia Tornio-Raja-liikennepaikan ohi 
Haaparantaan. Tapahtuman yhteydessä käydyt keskustelut viranomaisten kanssa johtivat 
myöhemmin syksyllä Tornio-Rajan yhdistämiseen Tornion liikennepaikkaan, jolloin este 
Haaparannan liikenteelle poistui. 
 
RMHL on ollut myös mukana yhdessä Trafin ja Rautatiemuseon kanssa järjestämässä 
höyryveturinkuljettajakoulutuksen aloittamista museoliikennettä varten. Matti Mäntyvaara on ollut 
kutsuttuna toisena RMHL:n edustajana työryhmässä. Liikenneviraston kanssa on käynnistetty 
yhteistyö aikataulusuunnittelun ja ratakapasiteettihakemusten osalta.  
 
Matti Mäntyvaara on toiminut RMHL:n varapuheenjohtajana vuoden 2010 ja hänet valittiin 
syyskokouksessa 2010 RMHL:n puheenjohtajaksi vuosiksi 2011—2012.  Kari Kemppainen on 
toiminut hallituksen jäsenenä vuoden 2010 ja hänet valittiin hallituksen varajäseneksi vuodeksi 
2011. 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  
Toimihenkilöiden harvalukuisuuden aiheuttamasta suuresta henkilökohtaisesta työmäärästä johtuen 
ei kaikkia toimintoja, voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa. 

2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla museoajoa v. 2010 yhteensä 5347  km. 
 
pvm kalusto km reitti huom. Asiakas 
20.3.10 4142+4204+11637 190 Oulu–Vaala–

Oulu 
Ahmas Metsähallitus 

27.3.10 4142+4204+11637 70 Oulu–

Muhos–Oulu 
 Murru ry 

13.4.10 4142+4204+11637 40 Oulu–

Pikkarala–

Oulu 

 Katsastus 

22.5. –
23.5.10 

4142+4204+11637 1050 Oulu–

Joensuu–

Ilomantsi–
Oulu 

 10-vuotisjuhlajäsenretki 

3.7.10 4142+4204+11637 520 Oulu–Kemi–
Kemijärvi–
Oulu 

 Papatuspäivien yleisöajo 

4.7.10 4142+4204+11637 72 Kemi–Tor–
Kem–Tor–
Kem–Oulu 

 Yleisöajo 

18.7.10 4142+4204+11637 220 Ol–Mh–Utj– 4 ajokertaa PoRhan museoliikenne 



Ol–Möljä 
20.7.10 4142+4204+11637 20 Oulu–Möljä–

Oulu 
 Oulun Yrittäjät 

25.7.10 4142+4204+11637 220 Ol–Mh–Utj–
Ol–Möljä 

4 ajokertaa PoRhan museoliikenne 

1.8.10 4142+4204+11637 220 Ol–Mh–Utj–
Ol–Möljä 

4 ajokertaa PoRhan museoliikenne 

8.8.10 4142+4204+11637 220 Ol–Mh–Utj–
Ol–Möljä 

4 ajokertaa PoRhan museoliikenne 

21.8.10 4142+4204+11637 332 Ol–Kon–Ol  Cranbelts 
3.9.10 4142+4204+11637 474 Ol–

Talvivaara–

Ol 

 VR-tekniset 

4.9.10 4142+4204+11637 220 Ol–Mh–Utj–
Ol–Möljä 

4 ajokertaa PoRha/Oulun Päivät 

5.9.10 4142+4204+11637 220 Ol–Mh–Utj–
Ol–Möljä 

4 ajokertaa PoRha/Oulun Päivät 

18.9.10 4142+4204+11637 384 Oulu–

Vuokatti–Ol 
 Paltamon seurakunta 

8.—
9.10.10 

4142+4204+11637 384 Oulu–

Vuokatti–Ol 
 VR EL Oulun osasto ry 

 
 
 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2010     

     

Kunnostustöissä veturitallilla mukana 15-20 henkilöä. Kokoonnuimme tiistaisin ja keskiviikkoisin 
yhteensä 67 kertaa. Toimimme myös muina viikonpäivinä tarpeen mukaan. 
 
Moottorivaunu 4204:  Ilmakompressorin vaihto ja koekäyttö. Ilmakeskus puhdistettu ja huollettu. 
Suoritettiin kiskojarrun ja jousituksien säädöt. Etu- ja takapään iskunvaimentimia vaihdettu. 
Vetokytkimien tarkistus ja säätö. Alustan, ovien ja vesipumpun nippavoitelu suoritettu. Jarrulosseja 
vaihdettu. Tarkistettiin jarrunesteet ja akkujen vesitys. 
Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. 
Katsastusajo 13.04.2010 
 
Moottorivaunu 4142:  Moottori  n:o  0  öljysuodatin vaihdettu.  
Vetokytkimien tarkistus ja säätö. 
Jarrulosseja vaihdettu. Tarkistettiin jarrunesteet ja akkujen vesitys. Ikkunahuoltoa. Alustan, ovien ja 
vesipumpun  nippavoitelu suoritettiin. Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. 
Katsastusajo 13.04.2010 
 
Liitevaunu 11637: Suoritettiin huoltotoimet, jarrunesteen tarkistus ja  akkujen vesitys. 
Nippavoitelu alustalle ja oville. Vetokytkimien tarkistus ja säätö. 
Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. 
Katsastusajo 13.04 2010 
 
Popu  saatiin käyttöön tammikuun alussa 2010 
Saunan toimintakuntoon laitto. Ikkunoiden kunnostusta. Järjestelyä ja siivousta. 
 



Vaunut  4204 - 4142 - 11637 ajettiin sisälle 12.10.2010 Oulussa. 
 
Rata-auto Rau-20 säilytetään Oulussa.  
 
Moottoriresiinat More Tre-Rto-111 ja More Tre-Rto-25 säilytetään Oulun veturitallilla. 
  
Valmet trukki n:o 10749 saatu 21.09.2010 Iisalmesta. 
 
Oulun päivillä 04-05.09.2010 esittelimme kalustoamme ajoineen. 
 
Moottorivaunu Ttv-12  4077  Ulkokaton paikkahitsausta. Vetokytkin kunnostettu. 
Laituriauto Lko-T-156 ja peräkärry säilytetään Oulussa. Laituri-auto Lko-T-205 odottaa 
yleiskunnostusta. 
Valmet trukki Lko-Tr-249  B1214 ,asemakärry, polttoainejakelupumppu ,moottorinosturi ja kolme  
käsiresiinaa säilytetään Oulussa. 
Saatu pylväsporakone Errmac, kunnostettu käyttöön. 
Varaston purku laitteista ja kunnostettu varaosia varten. 
Vierailijoita tutustumassa 26.10.2010 
 
Kevätkausi aloitettiin 05.01.2010 ja päätettiin 18.05.2010 
Toppilan raiteen ajokunnon tarkistus 25.05.2010 
Syyskausi aloitettiin 14.09.2010 ja päätettiin 15.12.2010 
 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Pienoisrautatieporukan talvi 2010 kului pääasiassa Populle muuton 
merkeissä. Siellä riittikin hyllyjen pysytystä ja muuta ”mööpleerausta”. 
Keväällä käytiin kolmannen kerran Fremo-moduulien kanssa Model Expo 
-messuilla Helsingissä. 
 
Pohjois-Pohjanmaan museon näyttelyn suunnittelu ja kokoaminen toteutettiin huhtikuun aikana. 
Osa pienoisrautatiejaoston jäsenistä kävi näyttelyn aikana huoltamassa kalustoa ja järjesti 
ajonäytöksiä yleisölle. 
 
Kesällä aloitettiin vaihdemoottoreiden vaihto seitsenraiteisen aseman 
vaihdekujiin. Kesällä muokattiin elektroniikkaa ja koekäytettiin 
asetinlaitetta sekä tehtiin viisi Fremo-moduulia. 
 
Oulun Päivillä pidettiin viimeistä kertaa Möljällä pienoisrautatienäyttely missä oli jäsenten omien 
ratojen lisäksi Porhan asetinlaittella hallittu 20m pitkällä pöydällä 106 metriä pitkä rata. 
 
Oulun Päivien jälkeen aloitettiin moduulien maisemointi kiskojen sorastuksella. 

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään.  
 



Vuonna 2010 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten omana 
toimintana Populla ja kotiympäristössä.  
 
Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana.  

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Tutkimustoiminta 

 
Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen.  

Historiallisen aineiston tallentaminen  

 
Arkistotoiminta on vuoden 2010 aikana siirtynyt Populle. Arkistolla järjestettiin muutama 
järjestelytilaisuus, joissa saatiin suurin osa lehdistä ja ohjekirjoista järjestykseen ja tallennettua 
sijainti tietojärjestelmään. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen vuoden aikana.   

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin neljässä pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Popu 

 
Populla yhdistyksellä on kokous-, toimisto ja saunatilat sekä tiloja eri toimintoja varten. Lisäksi 
talossa on keittiö sekä varastotiloja. 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatietoiminta siirrettiin Populle ja väestösuojatilojen vuokraaminen lopetettiin. Popun 
alakertaan on kunnostettu tila pienoisrautateiden rakentamista varten, lisäksi käytössä on 
varastotilaa. 

Arkistotila 

 
Arkisto on siirretty Popun yläkertaan omaan huoneeseensa. 

Toiminta muissa tiloissa 

 



Kokouksia ja jäseniltoja on pidetty lättätallissa. Oulunsalon Kirkonkylän koulun teknisen työn 
opetustilassa on sahattu isompia moduulien osia. Oulun päivien näyttely järjestettiin 
Telakkaravintolassa ja kalustoesittely Hietasaaren raiteistolla.  

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 
Pohjois-Pohjanmaan museossa järjestettiin pienoisrautatienäyttely 30.4.—12.9. välisenä aikana.  
”Katso pikku vetureita raiteillaan – Pienoisrautateitä Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien 
kokoelmista.” Näyttelyssä oli esillä PoRhan ja porhalaisten pienoisrautatiekalustoa, moduuleja, 
kirjallisuutta sekä valmiita ratakokonaisuuksia. Lisäksi Suomen Rautatiemuseosta saatiin näyttelyyn 
Pohjois-Suomessa harvoin nähtyjä pienoismalleja. Näyttely oli hyvin suosittu ja siellä kävi lähes 
13000 vierasta. 
 
PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2010 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Utajärvelle ja Hietasaareen. Hietasaaren raiteistolla yleisöllä oli mahdollisuus 
tutustua entistettyyn rautatiekalustoon. Näyttely järjestettiin Telakkaravintolassa. 

Retket 

 
Toukokuun 22.—23. päivinä järjestettiin 10-vuotisjuhlavuoteen liittyen kaikille ilmainen jäsenretki 
Joensuuhun ja Ilomantsiin. Joensuussa oli samaan aikaan myös Haapamäen 
Museoveturiyhdistyksen DR 13-vetoinen museojuna ja Ilomantsin retki toteutettiin yhteistyössä 
haapamäkisten kanssa. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja –liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerhon kanssa FREMO-FIN-
moduulirakentamisen kehittämisessä.    

Kansainvälinen toiminta  

 
Yhdistys kuuluu Suomen rautatiemuseoiden ja –harrastajien liiton välityksellä 
kansainväliseen  rautatiealan museoiden ja museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 



vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

 
Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2011  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien yhdettätoista kokonaista toimintavuotta voidaan luonnehtia 
monipuoliseksi ja tapahtumarikkaaksi. Popun vuokraamisen myötä parantuneet toimintaolosuhteet 
näyttivät loppuvuodesta jälleen huononevan, kun Senaatti-kiinteistöt sanoivat joulukuussa irti 
Popun vuokrasopimuksen. Heillä oli kuitenkin tarjolla korvaava tila Joutsensillan alla. Neuvottelut 
tilan vuokraamisesta siirrettiin tammikuulle 2012. 
 
Kesän ja syksyn aikana PoRhan museokalusto kasvoi merkittävästi. Elokuussa ostettiin Kontino 
Oy:ltä Tve 1 Otso –vaihtoveturi ja syyskuussa Museoveturiseura ry Toijalasta lahjoitti PoRhalle 
bussityyppisen rata-auton Rau Rto 1. Molemmat yksilöt kuljetettiin 15.—16.10. samalla kertaa 
Tikkurilasta ja Toijalasta Ouluun. Marraskuussa PoRhalle ostettiin VR Trackilta asunto-työvaunu 
01337. Muut kalustohankinnat käyvät ilmi kunnossapidon kertomuksesta. 
 
Museojunaliikenne on pystynyt vastaamaan kysyntään ja toimintavuoden liikennesuoritetta voidaan 
luonnehtia tyydyttäväksi. Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on 
tilausliikenteessä käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja 
käyttöluvan saanut rata-auto Rau-Rto 20 sekä useampia esittelykuntoisia kalustoyksiköitä.  
Museoliikennettä on vaikeuttanut Helsinki–Oulu-välin ajokielto ilman JKV-laitetta, jonka vuoksi 
matkustajien kuljettaminen Oulusta Kemiin ei ole ollut mahdollista. Tilanne on hiljalleen 
muuttumassa Trafin tarkistaessa kantaansa museoliikennemääräykseen. Määräyksen muutoksen oli 
tarkoitus valmistua jo loppuvuodesta 2011, mutta sitä on siirretty Trafin organisaatiomuutoksen 
takia v. 2012 lopulle.  
 
Kesäkuussa Suomessa vieraili merkittävä Berliiniläinen liikennesuunnittelijoista, 
rautatieinsinööreistä ja osavaltion parlamentin jäsenistä koostunut ryhmä, jonka kuljettamiseen 
lättähatulla Oulusta Kemin kautta Haaparantaan Trafi myönsi maksuttoman poikkeusluvan. 
Keskusteluissa Trafin virkamies totesi, että kun poikkeuslupa on kerran myönnetty, voidaan se 
myöntää jatkossakin, kunnes määräystä muutetaan. 
 
Syksyllä 2011 käynnistyi Turvallisuustodistuksen hakuprosessi. Turvallisuustodistus korvaa 
aiemman Liikennöintiluvan, jonka voimassaolo päättyy 30.4.2012. Muuttuneen 
rautatielainsäädännön myötä todistuksen vaatimukset ovat tarkentuneet ja lisääntyneet, mm. 
PoRhan turvallisuusjohtamisjärjestelmä-asiakirjaan on sisällyttävä 82 komission asetuksen N:o 
1158/2010 liitteessä II esitettyjen arviointiperusteiden mukaista kohtaa. Trafi on kouluttanut 
museoliikennöitsijöitä hakemuksen tekemistä varten ja hakemusta on valmisteltu yhteistyössä 
muiden museoliikennöitsijöiden kanssa. 
 
Erittäin suuri voimainponnistus oli jälleen neljänä sunnuntaina tapahtunut kesäliikennöinti, joka v. 
2011 ulottui Oulusta Joensuuhun. Lisäksi Oulun Päiviin liittyen ajettiin useita vuoroja. 
Oulun päivät 2011 olivat jälleen merkittävä tapahtuma yhdistyksen kannalta. Popun raiteilla 
järjestettiin suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttely työnäytöksineen kuin 
kalustoesittelytkin keräsivät suuren yleisöjoukon.  
 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. Model-Expoon osallistuttiin keväällä Helsingissä perinteiseen tapaan PoRha 
ja porhalaisten moduulien voimin. Oulun päivien pienoisrautatienäyttely järjestettiin 
Pohjankartanon aulassa. Moduuli- ja palakiskoradan raidepituus oli lähes 200 m. 



Edellisen toimintavuoden aikana liikenne Hietasaareen päättyi. Rata purettiin kesäliikennekauden 
loputtua, mutta radan paikalla ei ole vielä tehty mitään rakennustöitä. Näin ollen liikenne olisi 
voinut jatkua vielä kesän 2011 ajan. 
Linjaradiot korvaavan GSM-R-järjestelmän antennit ja kuljettajalaitteet asennettiin v. 2011 aikana 
kiskoautoihin ja rata-autoon. Kuluerä oli suhteellisen suuri, mutta pakollinen. 

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Tauno Papunen, Paavo Krankkala, Jorma Ketola, Paavo Järvelä, 
varajäseninä Unto Huovinen ja Markku Tynjälä. 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut muiden toimiensa ohella Jorma Ketola. Taloudenpito on 
ollut kassanhoidon osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä 
on hoitanut Jorma Ketola, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma Ketola 
ja jäsenistölle tiedottamisesta Markku Pulkkinen. Yhdistyksen toiminnan tarkastajiksi tilikaudelle 
2011 vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen Veijo 
Manninen ja Asko Räsänen. 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut Markku Pulkkinen, 
myyjinä lisäksi Reijo Kangas, Jorma Ketola, tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset 
yhdistyksen tapahtumissa.   

Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, aikataulu-, 
markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti Laitinen, 
Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhteistyössä liikenteenohjauksesta vastanneen VR-Osakeyhtiön 
organisaation kanssa.  
Aikataulujen laadinnassa ja ratakapasiteetin hakemisessa siirryttiin osittain vuoden 2011 aikana 
LIIKE-järjestelmään, jossa toimitaan sähköisesti verkon kautta. PoRha on mukana koekäyttäjänä ja 
osallistui koulutustilaisuuksiin. 
Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy omien kuljettajiensa tyyppikoulutukset. 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2011 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen, 
Veijo Manninen ja Risto Piirainen.  

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Teemu Vehkaoja ja O. Tietäväinen. 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 233. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä VR-läisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  



Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 6.4.2011. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
2.12.2011 Populla.  Jäsenmaksut toimintakaudella 2011 olivat: aikuiset 29 €, nuorisojäsenet: 9 € 

(alle 15 v.) eli sama kuin aikaisempina vuosina.  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa. 
Museoliikennemääräys rajoittaa museoliikenteen järjestämistä pohjoisen ja etelän suuntaan, mistä 
seuraa myös liikennetulojen jonkin asteinen väheneminen. 
Huomattava kuluerä aiheutui linjaradioiden käytön lopettamisesta ja siirtymisestä rautateiden 
omaan GSM-R-järjestelmän käyttöön. 
 

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Rautatiemuseoiden ja – harrastajien liitossa ja sen kautta kansainvälisessä 
rautatiemuseoiden ja -yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. RMHL on tehostanut toimintaansa 
viranomaisten suuntaan neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusita 
rautatielaeista.  
Trafin ja Liikenneviraston kanssa on tehty yhteistyötä liikennöintiin ja turvallisuusasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Matti Mäntyvaara on toiminut RMHL:n puheenjohtajana vuoden 2011 
toimikauden jatkuessa v. 2012 ajan.  Kari Kemppainen on toiminut RMHL:n hallituksen 
varajäsenenä vuoden 2011 ja valittiin syyskokouksessa 2011 varajäseneksi vuodeksi 2012. 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  
Toimihenkilöiden harvalukuisuuden aiheuttamasta suuresta henkilökohtaisesta työmäärästä johtuen 
ei kaikkia toimintoja, voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa. 

2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla oli museoajoa v. 2011 yhteensä 5347  km. 
 
PVM KALUSTO KM REITTI HUOM. ASIAKAS 

30.6.11 4142+4204 276 Oulu–

Haaparanta–

Oulu 

poikkeuslupa Saksalainen asiantuntijaryhmä 

9.7.11 4142+4204+11637 214 Oulu–

Muhos–Oulu 
3 kertaa Oma yleisöajo Herättäjäjuhlille  

10.7.11 4142+4204+11637 142 Oulu–

Muhos–Oulu 
2 kertaa Oma yleisöajo Herättäjäjuhlille 

16.7.11 4142+4204+11637 870 Oulu–  Yleisöajo 



Joensuu–

Oulu 
23.7.11 4142+4204+11637 870 Oulu–

Joensuu–

Oulu 

 Yleisöajo 

24.7.11 4142+4204+11637 204 Oulu–Mh–

Utj–Mh–Utj–
Oulu 

 Yleisöajo 

30.7.11 4142+4204+11637 870 Oulu–

Joensuu–

Oulu 

 Yleisöajo 

6.8.11 4142+4204+11637 870 Oulu–

Joensuu–

Oulu 

 Yleisöajo 

3.9.11 4142+4204+11637 213 Oulu–

Muhos–Oulu 
3 kertaa Oma yleisöajo Oulun Päivillä  

4.9.11 4142+4204+11637 213 Oulu–

Muhos–Oulu 
3 kertaa Oma yleisöajo Oulun Päivillä  

24.9.11 4142+4204+11637 200 Ol–Rusko–

Olj–Kajaani 
 MRY:n syysretki 

25.9.11 4142+4204+11637 379 Kajaani–
Otanmäki–
Talvivaara-
Kajaani–
Oulu 

 MRY:n syysretki 

1.10.11 4142+4204+11637 195 Ol–Vuokatti  VR Eläkeläiset 

2.10.11 4142+4204+11637 195 Vuokatti–Ol  VR Eläkeläiset 

 
 
 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2011      

Kunnostustöissä veturitallilla mukana 16-20 henkilöä. Kokoonnuimme tiistaisin ja keskiviikkoisin 
yhteensä 66 kertaa. Toimimme myös muina viikonpäivinä tarpeen mukaan. 
 
Moottorivaunu  Dm7  4204:  Suuntalaatikon öljyvuoto korjattu ja huohotin puhdistettu. Alusta 
tarkistettu. Alustan, ovisylinterien, ovien ja vesipumpun nippavoitelu suoritettu. Tarkistettu 
jarrunesteet ja akkujen vesitys. Ajopöydät puhdistettu. Tehokäyrät ajettu. 
Tehonsäätösylinterit varalle. Vaihdettu ovisylinteri ja ikkunoita. Vuosihuolto suorittu.  
Radiopuhelin ja antenni asennettu. Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. 
 
Moottorivaunu  Dm7  4142:  Kytkin tarkistettu. Suuntalaatikon huohotin puhdistettu. 
Alusta tarkistettu. Alustan, ovisylinterien, ovien ja vesipumpun nippavoitelu suoritettu. Tarkistettu 
jarrunesteet ja akkujen vesitys. Ajopöydät puhdistettu. Tehokäyrät ajettu. Tehonsäätösylinterit 
varalle. Tehonsäätövivut uusittu. Ikkunoita ja valoja kunnostettu.                            Vuosihuolto 
suorittu. Radiopuhelin ja antenni asennettu. Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. 
 
Liitevaunu 11637: Suoritettu huoltotoimet. Tarkistettu jarrunesteet ja  akkujen vesitys. 
Alustan, ovisylinterien, ja ovien nippavoitelu suoritettu. EP-puhdistettu.  



Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. 
 
Populla varaston hyllyjen ja pukukaappien asennusta. Ikkunoiden ja valaisimien kunnostus. 
Järjestelyä ja siivousta. Museotavaroiden hyllytystä. 
 
Rata-auto Rto-20 Radiopuhelinanteeni asennettu.  
  
Saatu Toijalan veturimuseosta Rata-auto Rto-1 Tullut 16.10.2011 Moottori ja vaihteisto irrotettu. 
Pesua ja purkua. 
 
Pumppuresiina 109 Osat irrotettu ja puhdistettu ruosteesta. Pyörät kunnostettu. Laakerit uusittu. 
Hiontaa ja maalausta. 
 
Saatu Kokkolasta aseman henkilövaaka.  Puhdistettu, hiottu ja maalattu. 
 
Laituri-auto Lko-T-205 Kunnostusta. Hiottu, maalattu, ikkunalasit ja valoja korjattu. 
Moottorinosturi  puhdistettu. Käsiresiina 3 Jalkasuojus tehty ja penkki maalattu. 
 
Saatu  Stumec Laikkakone  F-16 ja K-39,  Kiskoporakone PR-8 
Ilmavasara RP-62/82 ja RP-63/82 sekä RH-57  Naulausleka ja Karvikirves  
 
Ostettu Tikkurilasta Kontinolta vaihtoveturi Otso Tve 1 vet 410  tullut 17.10.2011 
 
Ostettu VR Trackilta asunto-työvaunu 01337 Huollettu 14.12.2011 
 
Oulun päivillä 03-04.09.2011 esittelimme kalustoamme ajoineen. 
Vierailijoita tutustumassa 16.02.2011 ja 23.03.2011 
Kevätkausi aloitettiin 04.01.2011 ja päätettiin 17.05.2011 
Syyskausi aloitettiin 13.09.2011 ja päätettiin 14.12.2011  

4. Pienoisrautatietoiminta 

Pienoisrautatieporukan talvi 2011 sisälsi moduulien maisemointia sekä ratapihojen valmistelua 
Oulun Päiville. 
Keväällä käytiin neljännen kerran Fremo-moduulien kanssa Model Expo 
-messuilla Helsingissä. 
Oulun Päivillä järjestettiin pienoisrautatienäyttely Pohjankartanon aulassa. Moduuleista ja 
palakiskoista koostuneen radan kiskopituus oli n. 200 m. 

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään.  
Vuonna 2011 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten omana 
toimintana Populla ja kotiympäristössä.  
Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana.  

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Tutkimustoiminta 



 
Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen.  

Historiallisen aineiston tallentaminen  

 
Arkistotoiminta siirtyi 2010 aikana Populle. Arkistolla järjestettiin muutama järjestelytilaisuus, 
joissa saatiin suurin osa lehdistä ja ohjekirjoista järjestykseen ja tallennettua sijainti 
tietojärjestelmään. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen vuoden aikana.   

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin neljässä pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Popu 

 
Populla yhdistyksellä on kokous-, toimisto ja saunatilat sekä tiloja eri toimintoja varten. Lisäksi 
talossa on keittiö sekä varastotiloja. 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatietoimintaa on jatkettu Populla.  

Arkistotila 

 
Arkisto on siirretty Popun yläkertaan omaan huoneeseensa. 

Toiminta muissa tiloissa 

 
Kokouksia ja jäseniltoja on pidetty Populla ja lättätallissa. Oulunsalon Kirkonkylän koulun teknisen 
työn opetustilassa on sahattu isompia moduulien osia. Oulun päivien näyttely järjestettiin 
Pohjankartanossa ja kalustoesittely Popun viereisellä raiteistolla.  

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

 



Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 
PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2011 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Muhokselle. Oulun päivien näyttely järjestettiin Pohjankartanossa ja kalustoesittely 
Popun viereisellä raiteistolla. 

Retket 

 
Erillistä jäsenretkeä ei kertomusvuonna järjestetty, jäsenet saivat 50 % alennuksen yhdestä 
Joensuun matkasta. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerhon kanssa FREMO-FIN-
moduulirakentamisen kehittämisessä.    

Kansainvälinen toiminta  

 
Yhdistys kuuluu Suomen rautatiemuseoiden ja –harrastajien liiton välityksellä 
kansainväliseen  rautatiealan museoiden ja museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

 
Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     



VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2012  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien kahdettatoista kokonaista toimintavuotta voidaan luonnehtia 
monipuoliseksi ja tapahtumarikkaaksi. Popun vuokraamisen myötä parantuneet toimintaolosuhteet 
näyttivät jälleen huononevan, kun Senaatti-kiinteistöt sanoivat joulukuussa 2011 irti Popun 
vuokrasopimuksen. Heillä oli kuitenkin tarjolla korvaava tila Joutsensillan alla ja vuokrasopimus 
astui voimaan 1.4.2012. Populta muutto sujui uhrautuvien talkoolaisten avulla sutjakasti ja ”uusi” 

tila – Porhaus – saatiin käyttöön. 
 
Valtion rautatiet täytti kertomusvuonna 150 vuotta. PoRhan moottoriresiina More esiintyi 
Rautatiemuseolla Liikenneviraston Infranäyttelyn avajaisissa toukokuun lopussa. PoRhan 
moottoriresiinat ovat ainoat ajokuntoiset Suomessa. Juhlallisuudet huipentuivat elokuussa 
Hyvinkäällä järjestettyihin Rautatiemuseopäiviin, joihin PoRha osallistui kiskoautokalustollaan ja 
pienellä näyttelyosastolla. PoRhan osalle oli järjestetty liikennöinti Karjaan ja Hangon välillä. 
Liikenne toimi muuten hyvin, mutta osin puutteellisesta mainonnasta johtuen matkustajamäärät 
jäivät vaatimattomiksi. Siirtoajot suoritettiin yhdessä Keitele-Museon museokaluston kanssa 
Jyväskylän ja Hyvinkään välillä. Trafi myönsi poikkeusluvat liikennöintiin Oulun ja Ylivieskan 
sekä Tampereen ja Hyvinkään välillä. Poikkeuslupamenettely on muutoinkin ollut hyvin sujuvaa ja 
kaikki anotut poikkeusluvat on myönnetty. Yleishyödyllisenä yhteisönä PoRha saa luvat maksutta. 
 
Merkittäviä tapahtumia olivat lisäksi Papatuspäiville osallistuminen Kemijärvellä kesä-heinäkuun 
vaihteessa, jolloin tehtiin myös viimeiset ajot Kelloselkään. Joulukuussa juuri ennen Isokylä—

Kelloselkä-rataosan sulkemista toteutettiin vielä ”vihoviimeinen” matka Kelloselkään. 
Museojunaliikenne on pystynyt vastaamaan kysyntään ja toimintavuoden liikennesuoritetta voidaan 
luonnehtia tyydyttäväksi.  
 
Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on tilausliikenteessä 
käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja käyttöluvan saanut 
rata-auto Rau-Rto 35 sekä useampia esittelykuntoisia kalustoyksiköitä.  Vuonna 2011 hankittu 
asuntovaunu siirtyi lopullisesti PoRhan omistukseen marraskuussa ja joulukuussa siirrettiin VR-
Trackin lahjoittama Ttv 6 Tampereelta Ouluun. 
 
Syksyllä 2011 käynnistynyt Turvallisuustodistuksen hakuprosessi jatkui kevään aikana ja 
huhtikuussa PoRha sai Turvallisuustodistuksen viideksi vuodeksi, aluksi ehdollisena ja pyydettyjen 
lisäselvitysten jälkeen lopullisesti hyväksyttynä. 
 
Oulun päivät 2012 olivat jälleen merkittävä tapahtuma yhdistyksen kannalta. Porhausin raiteilla 
järjestettiin suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttely työnäytöksineen kuin 
kalustoesittelytkin keräsivät suuren yleisöjoukon. Lisäksi järjestettiin perinteiseen tapaan 
museoliikennettä Oulusta ja Porhausin raiteilta Muhokselle. 
 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. Model-Expoon osallistuttiin keväällä Helsingissä perinteiseen tapaan PoRha 
ja porhalaisten moduulien voimin. Oulun päivien pienoisrautatienäyttely järjestettiin 
Pohjankartanon aulassa. Moduuli- ja palakiskoradan raidepituus oli lähes 200 m. 
PoRha osti syyskuussa Teknikan museolta Helsingistä valmiin pienoisrautiekokonaisuuden. Rata 
kuljetettiin Ouluun ja on nyt kunnostettuna POHTO:n aulassa. 

1. Hallinto 



Hallitus ja organisaatio  

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Tauno Papunen, Paavo Krankkala, Jorma Ketola, Paavo Järvelä, 
varajäseninä Unto Huovinen ja Markku Tynjälä. 
 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut toukokuusta alkaen Pauli Kyllönen. Taloudenpito on 
ollut kassanhoidon osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä 
on hoitanut Jorma Ketola, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma Ketola 
ja jäsenistölle tiedottamisesta Markku Pulkkinen. Yhdistyksen toiminnan tarkastajiksi tilikaudelle 
2012 vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen Veijo 
Manninen ja Asko Räsänen 
. 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut Markku Pulkkinen, 
myyjinä lisäksi Reijo Kangas, Jorma Ketola, tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset 
yhdistyksen tapahtumissa.   

Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, aikataulu-, 
markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti Laitinen, 
Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhteistyössä liikenteenohjauksesta vastanneen Liikenneviraston 
kanssa.  
 
Aikataulujen laadinnassa ja ratakapasiteetin hakemisessa siirryttiin LIIKE-järjestelmään, jossa 
toimitaan sähköisesti verkon kautta. PoRha on ollut mukana koekäyttäjänä ja osallistui 
koulutustilaisuuksiin. 
Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy omien kuljettajiensa tyyppikoulutukset. 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2012 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen, 
Veijo Manninen ja Risto Piirainen.  
Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Teemu Vehkaoja ja O. Tietäväinen. 

Jäsenistö  

Jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 239. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä rautatieläisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 18.4.2012. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
21.11.2012 Porhausissa.  Jäsenmaksut toimintakaudella 2012 olivat: aikuiset 29 €, nuorisojäsenet: 9 

€ (alle 15 v.) eli sama kuin aikaisempina vuosina.  



Talous 

Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa.  

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Museorautatieliitossa ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -
yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. MRL on tehostanut toimintaansa viranomaisten suuntaan 
neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusita rautatielaeista.  
Trafin ja Liikenneviraston kanssa on tehty yhteistyötä liikennöintiin ja turvallisuusasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Matti Mäntyvaara on toiminut MRL:n puheenjohtajana vuoden 2012 ja 
valittiin edelleen toimikaudeksi 2013—2014.  Kari Kemppainen on toiminut MRL:n hallituksen 
varajäsenenä vuoden 2012 ja valittiin syyskokouksessa 2012 varajäseneksi vuodeksi 2013. 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  
Toimihenkilöiden harvalukuisuuden aiheuttamasta suuresta henkilökohtaisesta työmäärästä johtuen 
ei kaikkia toimintoja, voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa. 

2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla oli museoajoa v. 2012 yhteensä 7812 km (2011 5347  km). 
 
Pvm. Reitti Kalusto km 
17.4. Oulu—Kemi 4142+4204 107 
17.4 Kemi—Oulu 4142+4204 107 
26.5. Oulu—Kontiomäki 4142+4204 166 
27.5 Kontiomäki—Paltamo—Ämmänsaari—Oulu 4142+4204 384 
2.6. Oulu—Rovaniemi—Kemijärvi--Oulu 4142+4204+11637 606 
30.6. 
1.7. 

Oulu—Kemijärvi—Salla—Kelloselkä—Kemijärvi—Oulu 4142+4204+11637 1640 

14.7. Oulu—Muhos—Oulu 4142+4204+11637 78 
10.8. Oulu—Jyväskylä—Hyvinkää 4142+4204+11637 671 
11.8. Hyvinkää—Karjaa—Hanko—Karjaa 4142+4204+11637 299 
12.8. Karjaa—Hanko—Karjaa—Hyvinkää 4142+4204+11637 299 
13.8. Hyvinkää—Jyväskylä—Oulu 4142+4204+11637 671 
1.9. Oulu—Muhos pendeli 4142+4204+11637 234 
2.9. Oulu—Muhos pendeli 4142+4204+11637 235 
6.10. Oulu—Kontiomäki—Vuokatti 4142+4204+11637 195 
7.10. Vuokatti—Kontiomäki—Oulu 4142+4204+11637 195 
8.12. Oulu—Kemijärvi—Kelloselkä—Oulu 4142+4204+11637 788 
15.12. Oulu—Tampere—Oulu (Ttv 6:n haku) 4142+4204+Ttv 6 1137 
  yhteensä 7812 
 
 
 
 



 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2012     

     

Kunnostustöissä veturitallilla mukana 17-21 henkilöä. Kokoonnuimme tiistaisin ja keskiviikkoisin 
yhteensä 67 kertaa. Toimimme myös muina viikonpäivinä tarpeen mukaan. 
 
Moottorivaunu  Dm7  4204:  Ilmakeskus ja hiekoitin tarkistettu. Ilmasuodattimet puhdistettu. 
Alusta tarkistettu. Alustan, ovisylinterien, ovien ja vesipumpun nippavoitelu suoritettu. Tarkistettu 
jarrunesteet ja akkujen vesitys. Ajopöydät puhdistettu. Vaihdettu nopeusmittari ja kaksirajasäätäjä. 
Tuulettajan kardaaniakseli vaihdettu. Akselin käyttö ja apulaitteiden öljyt vaihdettu. Vuosihuolto 
suoritettu. Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. Paikkamaalausta. Uudet työkalulaukut numeroitu. 
 
Moottorivaunu  Dm7  4142:  Ilmakeskus ja hiekoitin tarkistettu. Ilmasuodattimet puhdistettu. 
Jäähdyttäjän kulmavaihde ja akselisto vaihdettu. Akselin käyttö ja apulaitteiden öljyt vaihdettu. 
Alusta tarkistettu. Tarkistettu jarrunesteet ja akkujen vesitys. Ajopöydät puhdistettu. Ikkunoita ja 
valoja kunnostettu. Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus.  
Alustan, ovisylinterien, ovien ja vesipumpun nippavoitelu ja vuosihuolto suoritettu.                               
Paikkamaalausta. Uudet työkalulaukut numeroitu. 
 
Liitevaunu 11637: Suoritettu huoltotoimet. Tarkistettu jarrunesteet ja  akkujen vesitys. 
Alustan, ovisylinterien, ja ovien nippavoitelu suoritettu. 
Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus 
 
PoRhausiin siirrettiin Moren perävaunu, pumppuresiina, käsiresiinat 4 kpl,laituriauton peräkärry, 
aseman henkilövaaka, polttoainepumppu, Dm7 istuinrungot ja päälliset, 
Dm7 pyöräkerrat ulkoseinustalle. Populta toimistokalustoa.  
 
Rata-auto Rau Rto-35 alustapesu.                  More Rto-25 Nostotunkin korjaus. 
Rata-auto Rau Rto-8 Moottorin kunnostusta. Oven saranoiden hitsausta. Ulkopuolista mitoitusta. 
 
Pumppuresiina 109 Rungon ja akseliston kasausta. jarrujen ja jalkasuojuksien laittoa.  
Laituri-auto Lko-T-205 bensatankin asennus, imuvaijerin vaihto. Sähköistyksen viimeistely. 
 
 Laikkakone  F-16 ja K-39,  kiskoporakone PR-8 naulausleka ja karvikirves 
Ilmavasara RP-62/82 ja RP-63/82 sekä RH-57  Viety PoRhaus varastoon. 
 
Vaihtoveturi Otso Tve 1 vet 410  Jarrut kiristetty. Ajohytin kunnostusta. Ulkopesu. 
Asunto-työvaunu 01337 Ovien ja ikkunoiden kunnostusta. 
Tampereelta haettiin Ttv-6 Ouluun. 
 
Oulun päivillä 01-02.09.2012 esittelimme kalustoamme ajoineen. 
 
Piispantarkastus, 18.01.2012  Samuel ja Hannele Salmi  tutustumassa toimintaan.  
Sarkkama säätiö   28.02.2012  Lainasi rekvisiittaa näytelmään, ”Konnarin kevät” 
 
Kevätkausi aloitettiin 03.01.2012 ja päätettiin 23.05.2012 
Syyskausi aloitettiin 18.09.2012 ja päätettiin 12.12.2012 

4. Pienoisrautatietoiminta 



Pienoisrautatieporukan talvi 2012 sisälsi moduulien maisemointia sekä ratapihojen valmistelua 
Model Expoon ja Oulun Päiville. 
 
Keväällä käytiin neljännen kerran Fremo-moduulien kanssa Model Expo-messuilla Helsingissä. 
Oulun Päivillä järjestettiin pienoisrautatienäyttely Pohjankartanon aulassa. Moduuleista ja 
palakiskoista koostuneen radan kiskopituus oli n. 200 m. 

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään.  
Vuonna 2012 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten omana 
toimintana Populla ja kotiympäristössä.  
Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana.  

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Tutkimustoiminta 

 
Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen.  

Historiallisen aineiston tallentaminen  

 
Arkistotoiminta siirtyi 2012 aikana Porhausiin. Arkistolla järjestettiin muutama järjestelytilaisuus, 
joissa saatiin suurin osa lehdistä ja ohjekirjoista järjestykseen ja tallennettua sijainti 
tietojärjestelmään. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen vuoden aikana.   

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin neljässä pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Porhaus 

Porhausissa yhdistyksellä on pienoisrautatie-, toimisto/arkisto- ja varastotilat. Lisäksi talossa on 
liesi-jääkaappi-tiskipöytäkaluste sekä kaksi WC-tilaa. Pienoisrautatietilaa voidaan käyttää myös 
kokoustilana. 



Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatietoimintaa on jatkettu Porhausissa.  

Arkistotila 

 
Arkisto on siirretty Porhausiin toimisto/arkistohuoneeseena. 

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

 
 Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2012 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Muhokselle. Oulun päivien näyttely järjestettiin Pohjankartanossa ja kalustoesittely 
Porhausin viereisellä raiteistolla. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerhon kanssa FREMO-FIN-
moduulirakentamisen kehittämisessä.    

Kansainvälinen toiminta  

 
Yhdistys kuuluu Museorautatieliiton välityksellä kansainväliseen  rautatiealan museoiden ja 
museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  
Lahjoittajat ja tukijat 



Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2013  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien kolmattatoista kokonaista toimintavuotta voidaan jälleen 
luonnehtia monipuoliseksi ja tapahtumarikkaaksi, vaikka museoliikenne pienenikin edelliseen 
rautateiden 150-vuotisjuhlavuoteen verrattuna merkittävästi. Myös Oulun Päivien siirto kesäkuulle 
vaikutti yleisötapahtuman järjestelyihin, kun Pohjankartanon suuri pienoisrautatienäyttely jouduttiin 
muuntamaan Porhausin pieniin tiloihin. Porhausin raiteilla järjestettiin suuri näyttely- ja 
esittelytapahtuma. Niin näyttely työnäytöksineen kuin kalustoesittelytkin keräsivät suuren 
yleisöjoukon. Lisäksi järjestettiin perinteiseen tapaan museoliikennettä Oulusta Muhokselle ja Iihin. 
Merkittäviä tapahtumia olivat lisäksi Aavasaksan juhannusajo sekä Wanhan Woiman 
Weteraanikonepäiville osallistuminen Jäsenretki toteutettiin toukokuussa Kontiomäen kautta 
Nurmekseen ja edelleen Ämmänsaareen ja Vartiukseen. Paluumatkalla PoRhan henkilökunta 
osallistui Paltamossa tulipalon sammutukseen hälyttämällä palokunnan ja hakemalla palavasta 
talosta pois siellä olleet, tulipalosta tietämättömät asukkaat.  
Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on tilausliikenteessä 
käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja käyttöluvan saanut 
rata-auto Rau-Rto 35 sekä useampia esittelykuntoisia kalustoyksiköitä.  Keväällä siirrettiin 
Mynämäeltä ostettu Dm 7 moottorivaunun 4074 kori Ouluun ja sen kunnostaminen 
liikennekelpoiseksi aloitettiin. 
PoRhan turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti suoritettiin sisäinen tarkastus yhteisenä 
auditointitilaiuutena yhdessä Keitele-Museon, Pieksämäen Höyryveturiyhdistyksen sekä 
Höyryveturimatkat 1009 kanssa Pieksämäellä toukokuussa. Syyskuussa Trafin auditoijat tarkastivat 
PoRhan turvallisuusjärjestelmän toimivuuden tarkastuskäynnillä Nokelassa. 
Rautatieliikennettä koskevat määräykset muuttuivat vuoden 2013 lopussa. Uusien määräysten 
valmisteluun PoRha osallistui lausunnon antajana sekä osallistumalla eri valmistelukokouksiin. 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. Model-Expoon osallistuminen keväällä Helsingissä peruuntui järjestäjien 
viivyttelyn vuoksi. Korvaavana tapahtumana porhalaiset osallistuivat moduuleineen Vantaan 
Energia Areenalla 19.–20.10.2013 järjestetyille 23 valtakunnallisille pienoisrautatiepäiville yhdessä 
muiden suomalaisten Fremo-Fin moduulirakentajayhteisöjen kanssa . 
PoRhan, Tekniikan museolta ostettu pienoisrautatie PohTon aulassa on huollettu ja ylläpidetty.  

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Tauno Papunen, Paavo Krankkala, Jorma Ketola, Paavo Järvelä, 
varajäseninä Unto Huovinen ja Markku Tynjälä. 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut Pauli Kyllönen. Taloudenpito on ollut kassanhoidon 
osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä ovat hoitaneet 
Jorma Ketola ja Pauli Kyllönen, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma 
Ketola ja jäsenistölle tiedottamisesta Markku Pulkkinen. Yhdistyksen toiminnan tarkastajiksi 
tilikaudelle 2013 vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen 
Veijo Manninen ja Asko Räsänen. 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut mm. Matti Mäntyvaara, 
myyjinä tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset yhdistyksen tapahtumissa. 
Museojunaorganisaatio 



Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, aikataulu-, 
markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti Laitinen, 
Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhteistyössä liikenteenohjauksesta vastanneen VR-Osakeyhtiön 
organisaation kanssa.  
Aikataulujen laadinnassa ja ratakapasiteetin hakemisessa käytetään LIIKE-järjestelmää, jossa 
toimitaan sähköisesti verkon kautta. PoRha on ollut mukana koekäyttäjänä ja osallistunut 
koulutustilaisuuksiin. 
Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy omien kuljettajiensa tyyppikoulutukset. 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2013 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen, 
Veijo Manninen ja Risto Piirainen.  

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen. 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 223. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä VR-läisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 24.4.2013. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
4.12.2013 Porhausissa.  Jäsenmaksut toimintakaudella 2013 olivat: aikuiset 29 €, nuorisojäsenet: 9 

€ (alle 15 v.) eli sama kuin aikaisempina vuosina.  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa.  

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Museorautatieliitossa ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -
yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. MRL on tehostanut toimintaansa viranomaisten suuntaan 
neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusista rautatielaeista.  
Trafin ja Liikenneviraston kanssa on tehty yhteistyötä liikennöintiin ja turvallisuusasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Matti Mäntyvaara on toiminut MRL:n puheenjohtajana vuoden 2013 ja 
valittiin edelleen toimikaudeksi 2013—2014.n.  Kari Kemppainen on toiminut MRL:n hallituksen 
varajäsenenä vuoden 2013, ja valittiin syyskokouksessa 2013 varajäseneksi vuodeksi 2014. 

Talkootoiminta ja kuntouttava työtoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu lähes kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 



toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  
Joulukuun alusta tehtiin Oulun kaupungin kanssa sopimus kuntouttavaan työtoimintaan 
osallistumisesta. Työtoimintaan osallistuva tekee 4 tunnin työpäivän viitenä päivänä viikossa ja saa 
työmarkkinatukea ja ylläpitokorvauksen. PoRha saa korvauksen työhön opastamisesta. Sopimus 
astui voimaan 2.12.2013 ja kestää ensimmäisessä vaiheessa 3 kuukautta. 

2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla oli museoajoa v. 2013 yhteensä 4253 km (2012 7812 km). 
 
Pvm. Reitti Kalusto km 

25.5. 
26.5. 

Oulu—Nurmes—Ämmänsaari—Kontiomäki—Vartius--
Oulu 

4142+4204+11637 1112 

15.6 
16.6. 

Oulu—Ii—Muhos—Ii--Oulu 4142+4204+11637 220 

21.6 
22.6. 

Oulu—Kemi--Tornio—Aavasaksa—Tornio—Aavasaksa--
Kemi 

4142+4204+11637 594 

29.6. Oulu—Raahe—Tuomioja—Raahe--Oulu 4142+4204+11637 190 
6.7. 
7.7. 

Oulu—Oulainen—Törmäperä—Oulainen—Oulu  4142+4204+11637 360 

26.7. 
27.7. 
27.7. 

Oulu—Jyväskylä 
Jyväskylä—Jämsä—Jyväskylä (Keitele-Museon vuokraama 
ajo) 
Jyväskylä--Oulu 

4142+4204+11637 397 
240 
397 

28.7. Kemi--Oulu 4142+4204+11637 105 
14.9. Oulu—Muhos--Oulu 4142+4204+11637 72 
5.10 
6.10.. 

Oulu—Kontiomäki—Ämmänsaari 
Ämmänsaari—Kontiomäki--Oulu 

4142+4204+11637 259 
259 

21.10. Oulu—Pikkarala—Oulu  4142+4204+11637 42 
23.10. Oulu asema—Nokelan varikko--Oulu 4142+4204+11637 6 
  yhteensä 4253 
 
 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2013     

     

Tiistaina ja keskiviikkona kunnostustöitä veturitallilla 78 kertaa. Toimimme myös muina 
viikonpäivinä tarpeen mukaan. Keskimäärin mukana 20 henkilöä. 
 
Moottorivaunu Dm7 4204:n ja Dm7 4142:n  tehokäyrät ajettu. Ilmakeskukset säädetty ja huollettu. 
Ilmasuodattimet puhdistettu. Alusta tarkistettu. Alustan, ovisylinterien, ovien ja vesipumpun nippa-
voitelu suoritettu. Tarkistettu jarrut ja jarrunesteet. Hiekoitin tarkistettu ja hiekat lisätty. Akut 
vesitetty. Ajopöydät puhdistettu. Valoja kunnostettu. Kompressorin öljyt vaihdettu. Vuosihuolto 
suoritettu. 
 Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. 
 
Liitevaunu  11637 Suoritettu huoltotoimet. Tarkistettu jarrut ja jarrunesteet. Akut vesitetty. Alustan, 
ovisylinterien ja ovien nippavoitelu suoritettu. Ep-venttiilit huollettu. 
Ulko- ja sisäpuolinen puhdistus. 



 
Moottorivaunu Dm7 4074 Kori nostettu Sulkala Oy nosturilla kunnostettujen telien 35 ja 39 Päälle 
ja asennettu. Jarrulaitteiden ja jarrusylinterien kunnostusta. Sisustan lattian purkua. PoRhausiin siir-
rettiin Dm7 puretut istuinrungot ja pääliset, sekä irrotetut ikkunat. Hankittu uudet lattiaeristeet, lat-
tialevyt ja tarvikkeet. 
 
Rata-auto Rto-20 muuttuu -35 käsijarru korjattu. Akku ladattu. 
Rata-auto Rto-1 muuttuu -8 Moottorin kunnostusta. Moottori lahjoitettu PoRha:lle. 
 
Pumppuresiina 109 akseliston korjausta. Viety PoRhausiin. 
Laituriauto Lko-T-205 huolto 
 
Vaihtoveturi Otso Tve 1 vet 410 akut ladattu, hehkutulpat vaihdettu, huollettu. 
 
Asunto-työvaunu 01337 ikkunoiden asennusta. katon korjausta. Ulkopuolen kunnostusta ja maala-
usta. Viety ulos ulkoraiteelle. 
 
Ttv-6 katon korjausta, ulkoraiteella. 
 
28.05.2013 Piispa Samuel ja Hannele Salmi vierailivat veturitallilla. 
15-16.06.2013 Oulun päivillä esittelimme kalustoa ajoineen. 
 
24.09.2013 Tjj Auditointi Trafi Ylitarkastaja Pirttimäki Jouko, Tarkastaja Ranta Pirjo 
   Tarkastaja  Silventoinen Jorma. 
08.10.2013 Tutustuimme uuteen huoltohalliin. 
 
15.10.2013 Turvakoulutus vieraita 6 henkilöä. 
11.11.2013 Tulityökurssille Vainiokangas Kalevi ja Tauriainen Lasse. 
 
Kevätkausi aloitettiin 02.01.2013 ja päätetiin 29.05.2013. 
Syyskausi aloitettiin 27.08.2013 ja päätettiin 18.12.2013 
 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Pienoisrautatieporukan talvi 2013 sisälsi moduulien maisemointia sekä ratapihojen valmistelua 
näyttelyihin. 
Oulun Päivillä järjestettiin pienoisrautatienäyttely Porhausissa. Porhalaiset osallistuivat 
moduuleineen Vantaan Energia Areenalla 19.–20.10.2013 järjestetyille 23 valtakunnallisille 
pienoisrautatiepäiville yhdessä muiden suomalaisten Fremo-Fin-modulirakentajayhteisöjen kanssa. 

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään.  
Vuonna 2013 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten omana 
toimintana Populla ja kotiympäristössä.  
Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana.  

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 



Tutkimustoiminta 

 
Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen.  

Historiallisen aineiston tallentaminen  

 
Arkistotoiminta siirtyi 2013 aikana Porhausiin. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen 
vuoden aikana.   

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin neljässä pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Porhaus 

 
Porhausissa yhdistyksellä on pienoisrautatie-, toimisto/arkisto- ja varastotilat. Lisäksi talossa on 
liesi-jääkaappi-tiskipöytäkaluste sekä kaksi WC-tilaa. Pienoisrautatietilaa voidaan käyttää myös 
kokoustilana. 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatietoimintaa on jatkettu Porhausissa.  

Arkistotila 

 
Arkisto on siirretty Porhausiin toimisto/arkistohuoneeseen. 

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

  
Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 



PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2013 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Muhokselle ja Iihin. Oulun päivien näyttely järjestettiin Porhausissa ja kalustoesittely 
ja työnäytös Porhausin viereisellä raiteistolla. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerhon kanssa FREMO-FIN-
moduulirakentamisen kehittämisessä.    

Kansainvälinen toiminta  

 
Yhdistys kuuluu Museorautatieliiton välityksellä kansainväliseen  rautatiealan museoiden ja 
museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

 
Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2014  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien neljättätoista kokonaista toimintavuotta voidaan jälleen 
luonnehtia monipuoliseksi ja tapahtumarikkaaksi, vaikka museoliikenne vielä loppukeväällä 
näyttikin vähäiseltä. Edellisenä vuonna tapahtuneen Oulun Päivien kesäkuulle siirron myötä 
pienoisrautatienäyttely jouduttiin edelleen toteuttamaan Porhausin pienissä tiloissa. Porhausin 
raiteilla järjestettiin suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttelyt, työnäytökset kuin 
kalustoesittelytkin keräsivät suuren yleisöjoukon. Lisäksi järjestettiin perinteiseen tapaan 
museoliikennettä Oulusta Iihin. 
Merkittäviä tapahtumia olivat lisäksi Aavasaksan juhannusajo sekä Wanhan Woiman 
Weteraanikonepäiville osallistuminen. Jäsenretki toteutettiin syyskuussa Ajoksen ja Röytän kautta 
Tornioon ja edelleen Kolariin. Paluumatkalla käytiin Haaparannassa, jonne juhannusajon 
yhteydessä ei päästy. Nyt etukäteisjärjestelyt toimivat ja tulkki oli paikalla Bodenissa myös 
viikonloppuna. 
Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on tilausliikenteessä 
käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja käyttöluvan saanut 
rata-auto Rau-Rto 35 sekä useampia esittelykuntoisia kalustoyksiköitä.  Keväällä 2013 siirretyn, 
Mynämäeltä ostetun Dm 7 moottorivaunun 4074 kunnostamista on jatkettu. 
PoRhan turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti suoritettiin sisäinen tarkastus yhteisenä 
auditointitilaisuutena yhdessä Keitele-Museon, Pieksämäen Höyryveturiyhdistyksen kanssa 
Kuopiossa heinäkuussa. Lokakuussa Trafin tarkastajat tekivät seuranta-auditoinnin PoRhan 
turvallisuusjärjestelmän osalta. 
Rautatieliikennettä koskevat määräykset muuttuivat vuoden 2013 lopussa. Uusien määräysten 
valmisteluun PoRha osallistui lausunnon antajana sekä osallistumalla eri valmistelukokouksiin. 
Siirtymävaiheen aikana PoRhan edustajat ovat osallistuneet Trafin ja LIVIn työryhmien kokouksiin. 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. Kevään aikana valmistuivat moduulien kuljetusräkit, jotka oleellisesti 
helpottavat moduulien kuljetusta ja nopeuttavat radan kokoamista. Model-Expoon osallistuttiin 
keväällä Helsingissä yhdessä muiden suomalaisten Fremo-Fin-modulirakentajayhteisöjen kanssa . 
PoRhan Tekniikan museolta ostettua pienoisrautatietä PohTon aulassa on huollettu ja ylläpidetty.  
PoRha järjesti yhdessä Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan kanssa kuntouttavaa työtoimintaa, 
johon osallistui kaksi PoRhan jäsentä. 

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Lasse Tauriainen, Jorma Ketola ja Paavo Järvelä, varajäseninä Unto 
Huovinen ja Markku Tynjälä. 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut Pauli Kyllönen. Taloudenpito on ollut kassanhoidon 
osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä ovat hoitaneet 
Jorma Ketola ja Pauli Kyllönen, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma 
Ketola ja jäsenistölle tiedottamisesta Pauli Kyllönen. Yhdistyksen toiminnan tarkastajiksi 
tilikaudelle 2014 vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen 
Veijo Manninen ja Reino Tanjunen. 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut mm. Matti Mäntyvaara, 
myyjinä tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset yhdistyksen tapahtumissa. 



Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka, Lasse Tauriainen ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, 
aikataulu-, markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti 
Laitinen, Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhdessä eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa.  
Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy omien kuljettajiensa tyyppikoulutukset. 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2014 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen, 
Veijo Manninen ja Risto Piirainen.  

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes, jotka ovat syyskuusta alkaen  
kokoontuneet kerran viikossa järjestämään arkistoa. 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 233. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä rautatieläisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 16.4.2014. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
29.10.2014 Porhausissa.  Jäsenmaksut toimintakaudella 2014 olivat: aikuiset 30 €, nuorisojäsenet: 9 
€ (alle 15 v.).  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa.  
 

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Museorautatieliitossa ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -
yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. MRL on tehostanut toimintaansa viranomaisten suuntaan 
neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusista rautatielaeista.  
Trafin ja Liikenneviraston kanssa on tehty yhteistyötä liikennöintiin ja turvallisuusasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Matti Mäntyvaara on toiminut MRL:n puheenjohtajana vuoden 2014 ja 
valittiin edelleen toimikaudeksi 2015—2016.n.  Kari Kemppainen on toiminut MRL:n hallituksen 
varajäsenenä vuoden 2014, ja valittiin syyskokouksessa 2014 hallituksen jäseneksi vuodeksi 2015. 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu lähes kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 



Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  

2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla oli museoajoa v. 2014 yhteensä 6285 km (2013 4253 km). 
 
Pvm. Reitti Kalusto km 
4.5. Oulu—Muhos—Oulu 4142+4204 72 
24.5 Oulu—Raahe—Tuomioja—Raahe—Oulu  4142+4204+11637 280 
14.6. 
15.6. 

Oulu—Ii—Oulu 
Oulu—Ii—Oulu 

4142+4204+11637 
4142+4204+11637 

228 
228 

20.6 Oulu—Kemi—Tornio—Aavasaksa—Kolari—Oulu  4142+4204+11637 770 
28.6. Oulu—Kemijärvi—Isokylä—Oulu 4142+4204+11637 646 
29.6. Oulu—Raahe—Tuomioja—Raahe—Oulu  4142+4204+11637 280 
5.7. Oulu—Oulainen—Oulu  4142+4204+11637 200 
12.7. 
13.7. 

Oulu—Suonenjoki—Kelloniemi—Siikaniemi—
Otanmäki—Talvivaara—Oulu 

4142+4204+11637 1040 
 

20.7. 
21.7. 

Oulu—Kontiomäki—Kajaani—Ämmänsaari  
Ämmänsaari—Kajaani—Oulu  

4142+4204+11637 
4142+4204+11637 

309 
309 

2.8. 
3.8. 

Oulu—Vaala  
Vaala—Oulu 

4142+4204+11637 95 
95 

31.8 Oulu—Liminka—Oulu  4142+4204+11637 104 
12.9. Oulu—Ylivieska—Otanmäki—Kajaani—Oulu  4142+4204+11637 441 
13.9. Oulu—Kemi—Ajos—Tornio—Röyttä—Kolari—

Haaparanta—Oulu  
4142+4204+11637 670 

11.10. 
12.10 

Oulu—Kontiomäki—Ämmänsaari  
Ämmänsaari—Oulu 

4142+4204+11637 
4142+4204+11637 

259 
259 

  yhteensä 6285 
 
 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2014     

Tiistaisin ja keskiviikkoisin kunnostustöitä veturitallilla yhteensä 68 kertaa. Tarpeen mukaan myös 
muina viikonpäivinä. Keskimäärin kerralla mukana 20 henkilöä. 
 
Moottorivaunut DM7 4204 ja DM7 4142. Nippavoitelu suoritettu. Työkalulaukku tarkastettu. 
Ajopöydät puhdistettu ja testattu. Sammutinpullot vaihdettu. Jarrulosseja uusittu. Akut tarkistettu. 
4142: Vesiwebasto vaihdettu. Pesty moottori sekä vaihde- ja suuntalaatikot. Moottorin venttiilit 
säädetty. Mittarivalot korjattu. Vesipumpun hihna uusittu. Vaihteistoon lisätty öljyä. Takatelin 
jarrunestevuoto korjattu. Pakosarjaa korjattu. Rakosuodatin sekä paineilmalaitteiden suodattimet 
puhdistettu. Latausgeneraattori tarkistettu. 4204: Vetopyörästö sorvattu. Taitto-ovien 
aukaisusylinteri korjattu. Ilmakeskuksen säätäjä vaihdettu. Ilmakeskuksen putkisto puhdistettu. 
Alusta pesty. Raivaus/esteraudat poistettu akseliston pyörien sorvausta varten. 
 
Liitevaunu EFiab 11637: Kattoluukun vuoto korjattu. 
 
Moottorivaunu Dm7 4074. Jarrulaitteiden puhdistusta ja asennussuunnitelmia. Maalausta. 
Matkustaja-osaston lattian purkua. Jarrulaitteiden kasausta ja asennusta. Lattian alakerran levytystä. 
Matkustaja-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 19.07.2014. Ulkopintojen 
pohjamaalaus tehty 2.–3.9 2014. Ruostesuojausta. Matkustajaosastojen puhdistusta 



hiekkapuhalluksen jäljiltä. Toisen matkustajaosaston lattian purkua, toisen lattian laittoa. 
Ilmasäiliöiden asennusta. Penkkien numerointi ja kiinnitysreikien tekoa. 
 
Rata-auto Rto8 (entinen 1). Moottorin asennustoimia. Sähkölaitteiden ja virtapiirien asennuksia. 
Käynnistyskatkaisijan asennus. Moottorin kannatintyynyjen laittoa. 
 
Vaihtoveturi Otso Tve1 vet 410. Ohjaamon kunnostusta. Seinien korjausta. Takaosan 
pohjamaalausta. Etuvalon korjausta. Kytkimen ja ikkunoiden kunnostusta. Lasinpyyhkimien 
asennusta.  
 
Ttv6. Koekäynnistetty. Akut varattu. 
 
Ttv12. Siirto tallin lähistölle. Pääkaapeli otettu pois. Polttoainetankki tyhjennetty. Purkua. 
 
Tulityökurssin suorittaneet: Matti Laitinen ja Kalevi Vainiokangas. 
 
Asennuspiirustukset saatu malleihin Dm7 ja Dm8-9. 
Arkistomateriaali siirretty PoRhausiin. 
Oulun päivät. Vaunut viety näyttelyalueelle 14.-15.6.2014 väliseksi ajaksi. 
Resiinat Raahen asemapäivillä. Haettu 21.5.2014. 
Museokiskoautojunalla (moottorivaunut 4204 ja 4142 sekä liitevaunu 11637) ajettu toukokuusta 
lokakuulle Oulusta eri paikkakunnille Pohjois- ja Itä-Suomen alueella n. 6090 km. 
Kevätkausi aloitettiin 7.1.2014 ja päätettiin 21.5.2014. 
Syyskausi aloitettiin 16.9.2014 ja päätettiin 17.12.2014. 
 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Pienoisrautatieporukan vuosi 2014 sisälsi moduulien maisemointia sekä ratapihojen valmistelua 
näyttelyihin. 
Oulun Päivillä järjestettiin pienoisrautatienäyttely Porhausissa. Porhalaiset osallistuivat 
moduuleineen Helsingissä Messukeskuksessa järjestetyille Model-Expo-messuille yhdessä muiden 
suomalaisten Fremo-Fin-modulirakentajayhteisöjen kanssa. 

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään.  
Vuonna 2014 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten omana 
toimintana Porhausissa ja kotiympäristössä.  
Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana.  

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Tutkimustoiminta 

 
Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen.  



Historiallisen aineiston tallentaminen  

 
Arkistotoiminta siirtyi 2013 aikana Porhausiin. Lahjoituksia on otettu vastaan myös kuluneen 
vuoden aikana.  Arkistoaineiston systemaattinen arviointi ja luettelointi on aloitettu. Osa aineistosta 
(mm. kaksoiskappaleet) tulee jäsenten vapaasti tutkittavaksi, arkistossa olevan aineiston tutkiminen 
edellyttää arkistonhoitajan lupaa. 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin neljässä pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Porhaus 

 
Porhausissa yhdistyksellä on pienoisrautatie-, toimisto/arkisto- ja varastotilat. Lisäksi talossa on 
liesi-jääkaappi-tiskipöytäkaluste sekä kaksi WC-tilaa. Pienoisrautatietilaa voidaan käyttää myös 
kokoustilana. 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatietoimintaa on jatkettu Porhausissa.  

Arkistotila 

 
Arkisto on siirretty Porhausiin toimisto/arkistohuoneeseen. 

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

 
Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 
PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2014 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Iihin. Oulun päivien näyttely järjestettiin Porhausissa ja kalustoesittely ja työnäytös 
Porhausin viereisellä raiteistolla. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     



Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerhon kanssa FREMO-FIN-
moduulirakentamisen kehittämisessä.  
Turvallisuussuunnitelman mukainen sisäinen tarkastus on toteutettu Trafin suostumuksella yhdessä 
Keitele-Museo Oy:n ja Pieksämäen Höyryveturiyhdistys ry:n kanssa.   

Kansainvälinen toiminta  

 
Yhdistys kuuluu Museorautatieliiton välityksellä kansainväliseen  rautatiealan museoiden ja 
museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

 
Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2015  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien viidettätoista kokonaista toimintavuotta voidaan jälleen 
luonnehtia monipuoliseksi ja tapahtumarikkaaksi, vaikka museoliikenne hieman supistuikin. Oulun 
Päivien kesäkuulle siirron myötä pienoisrautatienäyttely jouduttiin edelleen toteuttamaan Porhausin 
tiloissa. Porhausin raiteilla järjestettiin suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttelyt kuin 
kalustoesittelytkin keräsivät suuren yleisöjoukon. Lisäksi järjestettiin perinteiseen tapaan 
museoliikennettä Oulusta Iihin. 
Jäsenretki toteutettiin toukokuussa Pieksämäen kautta Haapamäelle, paluun tapahtuessa Jyväskylän 
ja Ylivieskan kautta. 
Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on tilausliikenteessä 
käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja käyttöluvan saanut 
rata-auto Rau-Rto 35 sekä useampia esittelykuntoisia kalustoyksiköitä.  Keväällä 2013 siirretyn, 
Mynämäeltä ostetun Dm 7 moottorivaunun 4074 kunnostamista on jatkettu. 
Loppuvuodesta 2015 käynnistettiin neuvottelut lisätilan vuokraamiseksi veturitalleilta. 
Rautatieliikennettä koskevat määräykset muuttuivat vuoden 2013 lopussa. Uusien määräysten 
valmistelua on edelleen jatkettu niiden voimaan tulon siirryttyä vuodelle 2016. PoRhan edustajat 
ovat osallistuneet Trafin ja LIVIn työryhmien kokouksiin. Liikennöintiä varten on tarvittaessa 
haettu poikkeuslupia. 
Kuljettajan päätelaitteen (KUPLA) käyttöönotto aiheutti lisäkustannuksia laitehankintojen osalta. 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. Model-Expoon osallistuttiin keväällä Helsingissä yhdessä muiden 
suomalaisten Fremo-Fin-modulirakentajayhteisöjen kanssa . 
PoRhan Tekniikan museolta ostettua pienoisrautatietä PohTon aulassa on huollettu ja ylläpidetty.  

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Lasse Tauriainen, Jorma Ketola ja Paavo Järvelä, varajäseninä Seppo 
Kälkäinen ja Markku Tynjälä. 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut Pauli Kyllönen. Taloudenpito on ollut kassanhoidon 
osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä ovat hoitaneet 
Jorma Ketola ja Pauli Kyllönen, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma 
Ketola ja jäsenistölle tiedottamisesta Pauli Kyllönen. Yhdistyksen toiminnan tarkastajiksi 
tilikaudelle 2015 vuosikokouksessa valittiin Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehikseen 
Veijo Manninen ja Reino Tanjunen. 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut mm. Matti Mäntyvaara, 
myyjinä tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset yhdistyksen tapahtumissa. 
Museojunaorganisaatio 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka, Lasse Tauriainen ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, 
aikataulu-, markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti 
Laitinen, Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhdessä eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa.  
Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy omien kuljettajiensa tyyppikoulutukset. 



Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2015 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen, 
Veijo Manninen ja Risto Piirainen.  
Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes, jotka ovat syyskuusta alkaen  
kokoontuneet kerran viikossa järjestämään arkistoa. 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 244. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä rautatieläisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 25.3.2015. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
25.11.2015 Porhausissa.  Jäsenmaksut toimintakaudella 2015 olivat: aikuiset 30 €, nuorisojäsenet: 9 

€ (alle 15 v.).  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa.  
Liikenteestä saatu ajotulo jäi elinkeinotoiminnan osalta edellisvuotta pienemmäksi ja kun samalla 
siihen kohdistui huomattava kuluerä ajotietojärjestelmään liittyen, jäi saatu tulo kolmanneksen 
edellisestä vuodesta. Yhdistyksen muissa kustannuksissa selvittiin toisaalta edellisvuotta 
pienemmällä kululla ja kokonaisuus pysyi positiivisena. 

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Museorautatieliitossa ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -
yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. MRL on tehostanut toimintaansa viranomaisten suuntaan 
neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusista rautatielaeista.  
Trafin ja Liikenneviraston kanssa on tehty yhteistyötä liikennöintiin ja turvallisuusasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Matti Mäntyvaara on toiminut MRL:n puheenjohtajana vuoden 2015. Kari 
Kemppainen on toiminut MRL:n hallituksen jäsenenä vuoden 2015, ja valittiin syyskokouksessa 
2015 hallituksen jäseneksi vuodeksi 2016. 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu lähes kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  

2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla oli museoajoa v. 2015 yhteensä 4860 km (2014 6285 km). 
 
Pvm Vaunusto Kulkuväli Kilometrejä 

18.3.2015 1Dm7 Oulu-Muhos 35,7 



18.3.2015 1Dm7 Muhos-Oulu 35,7 

9.4.2015 2Dm7 Oulu-Pikkarala 16,90 

9.4.2015 2Dm7 Pikkarala-Oulu 16,90 

15.4.2015 2Dm7 Oulu-Ii-Oulu 74,00 

16.5.2015 2Dm7+Efiab Ol-Pm-Hpm 593,20 

17.5.2015 2Dm7+Efiab Hpm-Jy-Yv-Ol 465,30 

22.5.2015 2Dm7+Efiab Ol-Tor-Ol 262,10 

23.5.2015 2Dm7+Efiab 
Ol-Rhe-Tja-Rhe-Tja-Rhe-
Ol 277,60 

13.6.2015 2Dm7+Efiab Ol-Ii-Ol-Ii-Ol-Ii-Ol 228,40 

14.6.2015 2Dm7+Efiab Ol-Ii-Ol-Ii-Ol-Ii-Ol 228,40 

27.6.2015 2Dm7+Efiab 
Ol-Rhe-Tja-Rhe-Tja-
Rhe-Ol 277,60 

5.7.2015 2Dm7+Efiab Oulu-Oulainen-Oulu 189,80 

16.7.2015 2Dm7+Efiab Oulu-Pikkarala-Oulu 33,90 

18.7.2015 2Dm7+Efiab 
Oulu-Kemi-
Myllykangas-Kemi-Oulu 297,30 

1.8.2015 2Dm7+Efiab Oulu-Kajaani 192,00 

2.8.2015 2Dm7+Efiab 
Kajaani-Ämmänsaari-
Kajaani-Oulu 45,00 

15.8.2015 2Dm7+Efiab Oulu-Vuokatti 209,50 

16.8.2015 2Dm7+Efiab Vuokatti-Oulu 209,50 

29.8.2015 2Dm7+Efiab Oulu-Tornio-Oulu 262,10 

11.10.2015 2Dm7+Efiab Ol-Äm 252,10 

12.10.2015 2Dm7+Efiab Äm-Ol 252,10 

 
 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2015       

Tiistaisin ja keskiviikkoisin kunnostustöitä veturitallilla yhteensä 69 kertaa. Tarpeen mukaan myös 
muina viikonpäivinä. Keskimäärin kerralla mukana 16 henkilöä. Jäseniltoja järjestetty tallilla 7 
kertaa. 
 
Moottorivaunut DM7 4204 ja DM7 4142: Tehonsäätökäyrien ajoa. Nippavoitelu tehty. Suunta- ja 
vaihdelaatikon öljyt vaihdettu. Päätyovien ikkunat vaihdettu Akselinkäyttölaitteiden huohottimet 
puhdistettu ja öljyt vaihdettu.  
4142: Nestekytkimien öljy vaihdettu. Vaihdelaatikon säädöt tarkastettu. Akut uusittu. Moottoripään 
ajopöydän valojen himmentimien vaihto. Sähkökaapin pääkytkin vaihdettu. Taitto-oven lukko 
korjattu. Jarrujen laittoa. Varatelien ensiöjousituksen pölynsuojuskumien tarkastuksia ja vaihtoja. 
Esteenraivausrautojen ja telien irrotusta pyörien vaihtoa varten. Varatelien purkua. Pyöräkerrastojen 
irrotus ja siirto vaihtopaikalle, pyörästöt tuotu sisälle. Uusittavien telipyörästöjen huoltoa ja 
kunnostusta. Vaihdettavien pyörien ensiöjousten korjausta, suojuskumien kiinnitysten laittoa. 
Pyörien vaihto nosturihallilla, ensiöjousituksen suojakumit uusittu. Pyörien vaihdon jälkityöt, 
jarrulossien laittoa ja esteenraivaajien laittoa sekä hiekkaputkien kiinnitystä.  
4204: Loppuopastevalojen korjaus. Pyörien sorvausta. Ulkokaton ja seinän taitteen sekä ulkokaton 
reunusten korjausta. Vaihdelaatikon kannattimien joustokumien tarkastus ja vaihto. Tuulettajan 
kulmavaihteen kardaanin ristikko vaihdettu. Tönkkä-sylinterien joustokumien klemmarit vaihdettu. 
Liitevaunu EFiab 11637: Hankittu aggregaatti ja sijoitettu tavaraosastoon. Jarrunesteputken 
täyttöaukon suojausta. Taitto-ovien kumitiivisteet vaihdettu. Kattoluukun vuoto korjattu.  
Moottorivaunu Dm7 4074: Matkustajaosaston lattian eristyksen laittoa ja levyjen asennusta (lattia 
valmis). Sisustan 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. Jarrulaitteiden asennusta.  
Rata-auto Rto8 (entinen 1): Moottorin asennuksen alkuvalmisteluja ja moottorin asennusta. 
Rata-auto Rto35 (entinen 20): Jarrusylinterien vuodon korjausta. 
Vaihtoveturi Otso Tve1 vet 410: Ohjaamon seinien paklausta ja hiontaa sekä maalausta. Ohjaamon 
katon korjausta ja maalausta. Korin hiontaa ja pohjamaalausta. Moottorisuojan pohjamaalausta ja 
maalausta kahteen kertaan. Kaiteiden hiomista. Pyörästön yläpuolinen osa korista maalattu 
valmiiksi. 
Ttv6: Koekäynnistetty ja nostolavan toiminta tarkastettu. Akut varattu. 
Ttv12: Siirretty talliin. Irrotettu jäähdyttäjän kotelo, säleikkö sekä kennosto ja maalattu 4074:ään 
siirtoa varten. 
Asuntovaunun tarvikkeet siirretty PoRhausiin. 
Saatu lahjoituksena hydraulinosturi Hiab ja tuotu tallille. 
Oulun päivät. Moottoriresiinat laitettu näyttelykuntoon ja viety näyttelyalueelle. 13.-14.6.2015 
resiina-ajeluja PoRha:n raiteella sekä museokiskoautojunalla kuusi edestakaista matkaa välillä 
Oulu-Haukipudas-Ii. 
Museokiskoautojunalla (moottorivaunut 4204 ja 4142 sekä liitevaunu 11637) ajettu maaliskuusta 
lokakuulle Oulusta eri paikkakunnille Pohjois- ja Itä-Suomen alueella 4860 km. Jäsenretki 
Haapamäelle 16.5.-17.5.2015. 
Kevätkausi aloitettiin 7.1.2015 ja päätettiin 27.5.2015. 
Syyskausi aloitettiin 15.9.2015 ja päätettiin 16.12.2015. 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Pienoisrautatieporukan vuosi 2015 sisälsi moduulien maisemointia sekä ratapihojen valmistelua 
näyttelyihin. 
Oulun Päivillä järjestettiin pienoisrautatienäyttely Porhausissa. Porhalaiset osallistuivat 
moduuleineen Helsingissä Messukeskuksessa järjestetyille Model-Expo-messuille yhdessä muiden 
suomalaisten Fremo-Fin-modulirakentajayhteisöjen kanssa. 

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään.  
Vuonna 2015 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten omana 
toimintana Porhausissa ja kotiympäristössä.  
Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden aikana.  

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Tutkimustoiminta 

 
Yhdistys on käynnistänyt pohjoissuomalaiseen rautatiehistoriaan, perinteeseen, kalustoon ja 
ympäristöön kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Eräiden yhdistyksen jäsenten aiemmin tapahtunutta 
omaa tutkimustoimintaa lukuun ottamatta on toiminta vielä ollut vähäistä henkilöresurssien 
puutteesta ja museokalusto- ja pienoisrautatietoiminnan tähän mennessä vaatimasta suuresta 
työpanoksesta johtuen.  

Historiallisen aineiston tallentaminen  

 
Yhdistyksen rautatiehistoriallinen arkisto on saanut toimintavuoden aikana merkittäviä uusia 
aineistolahjoituksia ja ostanut jonkin verran uusia alan kirjoja jäsenistön katseltavaksi. Uusien 



lahjoitusten sekä aiempina vuosina saatujen kirjojen, valokuvien, piirustusten ja muun 
arkistoaineiston järjestämistä ja luettelointia on toimintavuoden aikana jatkettu. Arkisto on ollut 
avoinna keskiviikkoisin kesäaikaa ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta. 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin neljässä pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Porhaus 

 
Porhausissa yhdistyksellä on pienoisrautatie-, toimisto/arkisto- ja varastotilat. Lisäksi talossa on 
liesi-jääkaappi-tiskipöytäkaluste sekä kaksi WC-tilaa. Pienoisrautatietilaa voidaan käyttää myös 
kokoustilana. 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatietoimintaa on jatkettu Porhausissa.  

Arkistotila 

 
Arkisto on siirretty Porhausiin toimisto/arkistohuoneeseen. 

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

 
Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 
PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2015 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Iihin. Oulun päivien näyttely järjestettiin Porhausissa ja kalustoesittely Porhausin 
viereisellä raiteistolla. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     



Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerhon kanssa FREMO-FIN-
moduulirakentamisen kehittämisessä.  
Turvallisuussuunnitelman mukainen sisäinen tarkastus on toteutettu Trafin suostumuksella yhdessä 
Keitele-Museo Oy:n ja Pieksämäen Höyryveturiyhdistys ry:n kanssa.   
Kansainvälinen toiminta  
Yhdistys kuuluu Museorautatieliiton välityksellä kansainväliseen  rautatiealan museoiden ja 
museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   
 

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

 
Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2016  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien kuudestoista kokonainen toimintavuosi oli monipuolinen ja 
tapahtumarikas. Museoliikenne kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti Raaheen 
suuntautuvien tilausajojen määrä  lisääntyi.  Mainittakoon, että venäläisen koululaivan vieraillessa 
Lapaluodon satamassa PoRhan lätällä kuljetettiin n. 1700 matkustaja iltapäivän aikana Raahen 
asemalta satamaan. Oulun Päivien pienoisrautatienäyttely toteutettiin Porhausin tiloissa. Porhausin 
raiteilla järjestettiin suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttelyt kuin kalustoesittelytkin 
keräsivät suuren yleisöjoukon. Lisäksi järjestettiin perinteiseen tapaan museoliikennettä Oulusta 
Iihin. 
Jäsenretki toteutettiin huhtikuussa Kontiomäen kautta Nurmekseen, Bomban kylpylään. Retkellä 
tutustuttiin myös Höyryraide Oy:n tiloihin ja kalustoon Nurmeksen asemalla. 
Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on tilausliikenteessä 
käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja käyttöluvan saanut 
rata-auto Rau-Rto 35 sekä useampia esittelykuntoisia kalustoyksiköitä.  Keväällä 2013 siirretyn, 
Mynämäeltä ostetun Dm 7 moottorivaunun 4074 kunnostamista on jatkettu. 
Helmikuussa otettiin käyttöön uudet vuokratilat veturitallilla. PoRhalla on nyt käytössäään 8 
pilttuupaikkaa. 
Rautatieliikennettä koskevat määräykset muuttuivat vuoden 2013 lopussa. Uusien määräysten 
valmistelua on edelleen jatkettu. Ne tulivat voimaan1.6.2016. PoRhan edustajat ovat osallistuneet 
Trafin ja LIVIn työryhmien kokouksiin. Liikennöintiä varten on tarvittaessa haettu poikkeuslupia. 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin. Suuren Snadin pienoisrautatiepäiville osallistuttiin syksyllä Vantaalla 
yhdessä muiden suomalaisten Fremo-Fin- modulirakentajayhteisöjen kanssa.PoRhan Tekniikan 
museolta ostettua pienoisrautatietä PohTon aulassa on siirretty Porhausiin.  

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Lasse Tauriainen, Jorma Ketola ja Paavo Järvelä, varajäseninä Seppo 
Kälkäinen ja Markku Tynjälä. 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut Pauli Kyllönen. Taloudenpito on ollut kassanhoidon 
osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä ovat hoitaneet 
Jorma Ketola ja Pauli Kyllönen, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma 
Ketola ja jäsenistölle tiedottamisesta Pauli Kyllönen. Yhdistyksen toiminnan tarkastajina toimivat 
Juha Varjo ja Risto Piirainen ja heidän varamiehinään Veijo Manninen ja Reino Tanjunen. 
 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut mm. Matti Mäntyvaara, 
myyjinä tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset yhdistyksen tapahtumissa. 

Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka, Lasse Tauriainen ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, 
aikataulu-, markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti 



Laitinen, Antti Jylhä, Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhdessä eri viranomaisten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  
Liikenteenharjoittajana PoRha hyväksyy omien kuljettajiensa lisätodistukset. 

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2016 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen ja 
Jorma Ketola.  

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 
Yhdistyksen rautatiehistoriallinen arkisto on saanut toimintavuoden aikana merkittäviä uusia 
aineistolahjoituksia ja ostanut jonkin verran uusia alan kirjoja jäsenistön katseltavaksi. Uusien 
lahjoitusten sekä aiempina vuosina saatujen kirjojen, valokuvien, piirustusten ja muun 
arkistoaineiston järjestämistä ja luettelointia on toimintavuoden aikana jatkettu. Arkisto on ollut 
avoinna keskiviikkoisin kesäaikaa ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta. 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes, jotka ovat kevään ja syksyn 
aikana kokoontuneet kerran viikossa järjestämään arkistoa. 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 250. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä rautatieläisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 2 kertaa lisäksi yksi sähköpostikokous. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 27.4.2016. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
23.11.2016 Porhausissa.  Jäsenmaksut toimintakaudella 2016 olivat: aikuiset 30 €, nuorisojäsenet: 9 

€ (alle 15 v.).  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa.  

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Museorautatieliitossa ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -
yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. MRL on tehostanut toimintaansa viranomaisten suuntaan 
neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusista rautatielaeista.  
Trafin ja Liikenneviraston kanssa on tehty yhteistyötä liikennöintiin ja turvallisuusasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Matti Mäntyvaara on toiminut MRL:n puheenjohtajana vuoden 2016. Kari 
Kemppainen on toiminut MRL:n hallituksen jäsenenä vuoden 2015, ja valittiin syyskokouksessa 
2016 hallituksen jäseneksi vuodeksi 2017. 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu lähes kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  



2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla oli museoajoa v. 2016 yhteensä 6857 km (2015 4860 km). 

Pvm 

Vaunusto 

Kulkuväli Kilometrejä vaunu kpl 

21.4.2016 2Dm7+Efiab 1 OL-KML-OL 23,42 
23.4.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Nurmes 277,75 
24.4.2016 2Dm7+Efiab 1 Nurmes-Oulu 277,75 
1.5.2016 2Dm7+Efiab 1 OL-MH-OL 71,39 

22.5.2016 2Dm7+Efiab 1 Ol-Rhe-Tja-Rhe-Tja-Rhe-Ol 277,6 
25.5.2016 2Dm7+Efiab 1 OL-VTI-OL 136,27 
18.6.2016 2Dm7+Efiab 1 Ol-Ii-Ol-Ii-Ol-Ii-Ol 228,4 
19.6.2016 2Dm7+Efiab 1 Ol-Ii-Ol-Ii-Ol-Ii-Ol 228,4 
2.7.2016 2Dm7+Efiab 1 Ol-Rhe-Tja-Rhe-Tja-Rhe-Ol 277,6 
2.7.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Rovaniemi 218,193 

3.7.2016 2Dm7+Efiab 1 Roi-Kjä-Ikä-Kjä-Ol 438,851 
9.7.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Kivesjärvi-Oulu 250,744 
10.7.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Oulainen-Oulu 189,8 
16.7.2016 2Dm7+Efiab 1 Ol-Rhe-Tja-Rhe-Tja-Rhe-Ol 277,6 
17.7.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Kemi-Myllykangas-Kemi-Oulu 297,3394 
6.8.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Raahe-Oulu 164,828 

7.8.2016 2Dm7+Efiab 1 OL-Kaj-Ämä-Kaj-Ol 616,878 

19.8.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Kemijärvi-Oulu 605,636 
26.8.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Haaparanta-Oulu 266,248 
27.8.2016 2Dm7+Efiab 1 OL-Kon-Ämä-Ol 515,616 
24.9.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Haaparanta-Oulu 266,248 
11.10.2016 2Dm7+Efiab 1 Ol-Äm 252,0313 
12.10.2016 2Dm7+Efiab 1 Äm-Ol 252,0313 

6.11.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Raahe-Tuomioja-Raahe-Oulu 277,68 
22.11.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Muhos-Oulu 71,4 
26.11.2016 2Dm7+Efiab 1 Oulu-Liminka-Oulu-Liminka-Oulu 97,3 

    
6857,00 

 
 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2016       

Tiistaisin ja keskiviikkoisin kunnostustöitä veturitallilla yhteensä 72 kertaa. Tarpeen mukaan myös 
muina viikonpäivinä. Keskimäärin kerralla mukana 16 henkilöä. Jäseniltoja järjestetty tallilla 7 
kertaa. 
Moottorivaunut DM7 4204 ja DM7 4142: Nippavoitelu tehty. Laturin ja starttimoottorin laakerit 
vaihdettu. Moottoriöljyt vaihdettu. Vaihteistot säädetty. Moottorin venttiilit säädetty. EP-venttiilit 
puhdistettu. Ilma-kompressorien ja jäähdyttimen kulmavaihteen öljyt vaihdettu. Pikkuinvertterien 
asennus KUPLAa varten. Nestekytkimien öljyt tarkastettu ja voidenipat voideltu. 
Loppuopastinpolttimot vaihdettu. Moottoripään ajopöydän sähköjohtojen uusintaa. Moottorin 
kokoojaputken vesivuoto korjattu.  
4204: Matkustajaosastoon vaihdettu 7 sivuikkunaa. Moottori pesty. Öljynpaineletku uusittu. 
Jarrulossien vaihtoa. Kardaaniakselin kannatinlaakerin kiinnityskumi sekä tuulettimen käyttöakselin 
ristikkonivel vaihdettu.  
4142: Moottorin kannentiiviste vaihdettu. Ulkoisen varauksen pistorasia vaihdettu. Päätyikkuna 
vaihdettu. Pakoputkiliitoksen korjaus/tiivistys. Vesipumpun hihnan vaihto. 



Liitevaunu EFiab 11637: Akut uusittu ja akkukotelo maalattu. Aggregaatin pakoputki uusittu 
(aggregaatti ei silti toimi normaalisti). Vetokytkin uusittu. Jarrusäätäjien suojakumien kiinnitys 
korjattu. Ikkunoiden pesua ja tiivistämistä. Tavaraosaston sivuoven salpa korjattu. 
Vaunut 4204, 4142 ja 11637: Vaunujen välisten käyntisiltojen suojakaiteiden kiinnitys varmistettu 
lukko-pultein. 
Moottorivaunu Dm7 4074: Alustan puhdistusta. Lattialuukkujen laittoa. Aukko lattiaan jäähdytintä 
varten. Sisustan asennuksia. Jäähdyttimen ja jäähdyttimen säleikön asennusta. Jarrulaitteiden 
asennusta. Paisunta-säiliön asennusta. Vesiputkiston keräilyä Ttv12:sta ja putkiston asennusta. 
WC:n valmistelua. Päätyoven asennusta. Korirakenteen korjausta, peltipaikkojen hitsausta. 
Takaohjaamon käsijarrun laittoa. Putkien kiin-nityspisteiden laittoa alustaan. Takapään 
vetokytkimen laittoa. Vetokytkimen jarru- ja ajojohdon venttiilien tiivisteiden laittoa. Putkiston 
uusintaa jäähdytysjärjestelmään. Kuljettajan turvapoljin irrotettu Ttv12:sta. 
Ratahenkilöauto Rau Rto8: Pohjan laittoa. Moottorin kannattimien hitsausta. Moottorisuojan 
korjausta. 
Vaihtoveturi Otso Tve1 vet 410: Alaosan maalausta. Soittokellon laittoa. Ohjaamon sisustan 
maalausta. Voitelut suoritettu ja ikkunat pesty. 
Ttv6: Siirretty ratapihalta talliin 16.3.2016. Vaihdettu ovi. Vetokytkin korjattu. Käynnistys ja siirto, 
paineen-säätöjärjestelmän korjausta ja säätöä (paineensäätäjä vaihdettu). SuuntaEP-venttiilien 
tarkastusta, matkustajaosaston ikkunoiden puhdistus, EP-riman purkua ja puhdistusta, tiivisteiden 
laittoa. 
Asuntovaunu tuotu talliin. Tehty uusi hitsauspöytä. Pumppuresiinan akselivaurio korjattu. 
Kunnostettu ja maalattu vanhoja ratatyökoneita. 
Oulun päivät: Moottoriresiinat sekä pumppuresiina laitettu näyttelykuntoon (mm. uudet 
polttoainesuodattimet, More 111:n polttoainetankki korjattu) ja viety näyttelyalueelle. 18.-
19.6.2016 resiina-ajeluja PoRha:n raiteella sekä museokiskoautojunalla kuusi edestakaista matkaa 
välillä Oulu-Haukipudas-Ii. 
Lasse Tauriainen on kouluttautunut (omalla kustannuksellaan!) veturinkuljettajaksi. Hän suoritti 
kiskoauton ajonäyttökokeen Oulu – Muhos -välillä 22.11.2016. Kokeen vastaanotti tuore 
matkaneuvoja Paavo Järvelä. 
Museokiskoautojunalla (moottorivaunut 4204 ja 4142 sekä liitevaunu 11637) ajettu huhtikuusta 
marras-kuulle Oulusta eri paikkakunnille Pohjois-Suomen alueella n. 6700 km (Raaheen 5 ajoa, 
joista 6.8.-ajolla kuljetettiin n. 1700 matkustajaa välillä Raahen asema –Lapaluoto). Jäsenretki 
Nurmekseen 23.4.–24.4.2016. 
Kevätkausi aloitettiin 5.1.2016 ja päätettiin 31.5.2016. 
Syyskausi aloitettiin 6.9.2016 ja päätettiin 20.12.2016. 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Pienoisrautatieporukan vuosi 2016 sisälsi moduulien maisemointia sekä ratapihojen valmistelua 
näyttelyihin. Oulun Päivillä järjestettiin pienoisrautatienäyttely PorHausissa. PorHalaiset 
osallistuivat moduuleineen Vantaan Energia-areenalla järjestetyille Suuri Snadi -
pienoisrautatiepäiville yhdessä muiden suomalaisten Fremo-Fin- modulirakentajayhteisöjen kanssa. 

Koulutus 

Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään. 
Vuonna 2016 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten omana 
toimintana PorHausissa ja kotiympäristössä. Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden 
aikana. 

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 



Yhdistyksen rautatiehistoriallinen arkisto on saanut vuoden aikana uusia aineistolahjoituksia ja 
ostanut joitakin uusia ja historiallisia alan kirjoja. Yhdistyksen ulkopuolelta tulleiden kyselyjen 
takia on erityistä huomiota kiinnitetty digitoidun valokuva-arkiston kehittämiseen. Arkiston 
valokuvia ja rautatietietoutta on vuoden aikana hyödynnetty Kempeleen museon rautatienäyttelyn ja 
Oulun Kauppakamarin historiikin tekijöitä avustamalla. Rautatievalokuvaajien ja heidän 
perikuntiensa lainaamia negatiiveja ja dioja on digitoitu arkistoon mm. 1900-luvun jälkipuoliskon 
katoamassa olevan kuva-aineiston tallentamiseksi. Lahjoitusten ja aiempina vuosina saadun 
arkistoaineiston järjestämistä ja luettelointia on edelleen jatkettu. Arkisto on ollut avoinna 
keskiviikkoisin 10:30 -14:30 kesäaikaa ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta. 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes. 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin neljässä pilttuussa, joista yhdistyksellä on yhteiskäyttösopimus VR:n 
kiinteistöyksikön kanssa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä alkuperäisasuinen tallitila on 
tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 50-luvulla samaan aikaan 
Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten.  

Porhaus 

Porhausissa yhdistyksellä on pienoisrautatie-, toimisto/arkisto- ja varastotilat. Lisäksi talossa on 
liesi-jääkaappi-tiskipöytäkaluste sekä kaksi WC-tilaa. Pienoisrautatietilaa voidaan käyttää myös 
kokoustilana. 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatietoimintaa on jatkettu Porhausissa.  

Arkistotila 

Arkisto on Porhausin toimisto/arkistohuoneessa. 

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

 
Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 
PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2016 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Iihin. Oulun päivien näyttely järjestettiin Porhausissa ja kalustoesittely Porhausin 
viereisellä raiteistolla. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 



Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö Tapiolan seurakunnan pienoisrautatiekerhon kanssa FREMO-FIN-
moduulirakentamisen kehittämisessä.  
Turvallisuussuunnitelman mukainen sisäinen tarkastus on toteutettu Trafin suostumuksella yhdessä 
Keitele-Museo Oy:n ja Pieksämäen Höyryveturiyhdistys ry:n kanssa.   
Kansainvälinen toiminta  
Yhdistys kuuluu Museorautatieliiton välityksellä kansainväliseen rautatiealan museoiden ja 
museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   
 

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

 
Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2017  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien seitsemättätoista kokonaista toimintavuotta voidaan kuvata 
museokaluston vuodeksi. PoRhalle hankittiin vuoden aikana kaksi kauan toivottua kalustoyksikköä: 
Kisko-Kalle Trr 362 huudettiin nettihuutokaupassa 20.2. ja tuonti Ouluun tapahtui 25.2. 
Kunnostustyö valmistui joulukuussa 2018. Ratakuorma-auton Tka7 231 osalta neuvottelut 
aloitettiin 27.2. ja 22.5. saatiin myyntitarjous, kaupasta sovittiin  kesäkuun alussa ja siirtoajo 
Ouluun tapahtui  10.8.2017. 
 
Oulun Päivien pienoisrautatienäyttely toteutettiin Porhausin tiloissa. Porhausin raiteilla järjestettiin 
suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttelyt kuin kalustoesittelytkin keräsivät suuren 
yleisöjoukon. Lisäksi järjestettiin perinteiseen tapaan museoliikennettä Oulusta Iihin. 
 
Jäsenretki toteutettiin huhtikuussa Laukaaseen, Peurungan kylpylään. Retkellä tutustuttiin myös 
Keitele-Museo Oy:n tiloihin ja kalustoon Suolahden vanhalla asemalla. 
 
Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on tilausliikenteessä 
käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja käyttöluvan saanut 
rata-auto Rau-Rto 35 ja ratakuorma-auto Tka7 231 sekä useampia esittelykuntoisia 
kalustoyksiköitä.  Keväällä 2013 siirretyn, Mynämäeltä ostetun Dm 7 moottorivaunun 4074 
kunnostamista on jatkettu. 
 
PoRha myöntää kuljettajilleen lisätodistukset. Lisätodistukseen vaadittavan koulutuksen antaa 
keväällä 2017 perustettu PoRha-Koulutus, jonka Trafi on hyväksynyt oppilaitosrekisteriin. 
 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin 
näyttelytoimintaankin Porhalaiset osallistuivat moduuleineen Tampereella Pirkka-hallissa 
järjestetyille valtakunnallisille pienoisrautatiepäiville yhdessä muiden suomalaisten Fremo-Fin- 
modulirakentajayhteisöjen kanssa. 

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Lasse Tauriainen, Jorma Ketola ja Paavo Järvelä, varajäseninä Seppo 
Kälkäinen ja Markku Tynjälä. 
 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut Pauli Kyllönen. Taloudenpito on ollut kassanhoidon 
osalta Reijo Kankaan ja tilinpidon osalta Jorma Ketolan käsissä. Jäsenrekisteriä ovat hoitaneet 
Jorma Ketola ja Pauli Kyllönen, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma 
Ketola ja jäsenistölle tiedottamisesta Pauli Kyllönen. Yhdistyksen toiminnan tarkastajina toimivat 
Raimo Nikulainen ja Reino Tanjunen sekä varahenkilöiksi Juha Varjo ja Risto Piirainen. 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut mm. Matti Mäntyvaara, 
myyjinä tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset yhdistyksen tapahtumissa. 

Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 



Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka, Lasse Tauriainen ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, 
aikataulu-, markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti 
Laitinen, Antti Jylhä, Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhdessä eri viranomaisten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2017 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen ja 
Jorma Ketola.  

Arkisto- ja tutkimustoiminnan organisaatio 

 
Yhdistyksen rautatiehistoriallinen arkisto on saanut toimintavuoden aikana merkittäviä uusia 
aineistolahjoituksia ja ostanut jonkin verran uusia alan kirjoja jäsenistön katseltavaksi. Uusien 
lahjoitusten sekä aiempina vuosina saatujen kirjojen, valokuvien, piirustusten ja muun 
arkistoaineiston järjestämistä ja luettelointia on toimintavuoden aikana jatkettu. Arkisto on ollut 
avoinna keskiviikkoisin kesäaikaa ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta. 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes, jotka ovat kevään ja syksyn 
aikana kokoontuneet kerran viikossa järjestämään arkistoa. 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 253. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä rautatieläisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 2 kertaa lisäksi yksi sähköpostikokous. 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 20.3.2017. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
22.11.2017 Porhausissa.  Jäsenmaksut toimintakaudella 2017 olivat: aikuiset 30 €, nuorisojäsenet: 9 

€ (alle 15 v.).  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa.  

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Museorautatieliitossa ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -
yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. MRL on tehostanut toimintaansa viranomaisten suuntaan 
neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusista rautatielaeista.  
Trafin ja Liikenneviraston kanssa on tehty yhteistyötä liikennöintiin ja turvallisuusasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Matti Mäntyvaara on toiminut MRL:n puheenjohtajana vuoden 2017. Kari 
Kemppainen on toiminut MRL:n hallituksen jäsenenä. 

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu lähes kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  



2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla oli museoajoa v. 2017 yhteensä 5524 km (v. 2016 6857 km). 
 
9.2. Oulu–Nokela–Oulu  
5.4. Oulu—Liminka—Tuira—Liminka—Oulu 
8.4. Oulu—Ylivieska—Nivala—Ylivieska—Oulu  
29.4. Oulu—Ylivieska—Suolahti  
30.4. Suolahti—Ylivieska—Oulu 
1.5. Oulu—Muhos—Oulu 
21.5. Oulu—Raahe—Tuomioja—Raahe—Tuomioja—Raahe—Oulu 
17.6. Oulu—Ii—Oulu (3 ajoa) 
18.6. Oulu—Ii—Oulu (3 ajoa) 
1.7. Oulu—Vaala—Kivesjärvi—Oulu 
2.7. Oulu—Raahe—Tuomioja—Raahe—Tuomioja—Oulu 
8.7. Oulu—Oulainen—Oulu 
9.7. Oulu—Oulainen—Oulu 
15.7. Oulu—Kemi—Myllykangas—Kemi—Oulu 
19.8. Oulu—Iisalmi 
20.8. Iisalmi—Oulu 
9.9. Oulu—Paltamo—Oulu 
12.9. Oulu—Hanhikoski—Rovaniemi 
13.9. Rovaniemi—Kemijärvi—Oulu 
 
 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2017       

Tiistaisin ja keskiviikkoisin kunnostustöitä veturitallilla yhteensä 75 kertaa. Tarpeen mukaan myös 
muina viikonpäivinä. Keskimäärin kerralla mukana 19 henkilöä. Jäseniltoja järjestetty tallilla 7 
kertaa. 
Moottorivaunut Dm7 4204 ja Dm7 4142: Nippavoitelu tehty. Ikkunat pesty. EP-venttiilien toiminta 
tarkas-tettu. Suunta- ja vaihdelaatikon öljyt vaihdettu. Jäähdyttäjän tuulettimen kardaaniakselin 
korjausta. Hiekka-putkien kiinnityspultit kiristetty. Polttoainesuodattimet vaihdettu. 
Ilmakompressorit vaihdettu. Ilmakeskuksen tiiviystarkastus tehty. Jarrunesteet tarkastettu.  
4204: Moottorin tarkastuskäyttö tehty. Lasinpyyhkimen sulat vaihdettu. Nestekytkimen öljyt 
tarkastettu.  
4142: Ulkoseinien hiontaa ja paklausta. Suunta-laatikko vaihdettu. Starttimoottori vaihdettu. 
Moottorin venttiilit säädetty. Vetoakselien asennusta ja kiristämistä. Ruiskutuspumppuun vaihdettu 
öljyt. Vaihdettu uusi istuinpenkki ja moottorin kannentiiviste. 
Liitevaunu EFiab 11637: Nippavoitelu suoritettu. Ikkunat pesty. Tavaraosaston liukuoven lukko 
korjattu. Ulkoseinien ja katon hitsausta, paklausta ja hiontaa, minkä jälkeen ulkomaalaus. 
Koristeraidat maalattu ulkoseiniin. Tavaratilaan asennettu varustelaatikko. Sähköinen toiminta 
tarkastettu. Oven ilmavuoto korjattu. 
Moottorivaunu Dm7 4074: 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. Takaohjaamon ajopöydän asennusta. Jalkalämmitysputkiston asennusta. 
Lämpökanavien asennusta. Vesiputkiston laittoa. Loppu-opastelamppu asennettu. Jäähdyttimen 
kotelo maalattu. Ilmakompressorin korjausta. 
Ttv6: Paineilmajärjestelmän korjausta. Ilmakeskuksen putkien puhdistusta. Moottori käynnistetty, 
testattu vaihteiston ja suunnanvaihdon toimivuus. Akkujen kengät vaihdettu. 
Ratahenkilöauto Rau Rto8: Moottorin kannattimien hitsausta ja kompressorin telineen asennusta. 



Raidetraktori (Kisko-Kalle) Trr362: Haettu Hangon satamasta 25.2.2017. Vaihdettu uudet 
suodattimet ja öljyt. Polttoainejärjestelmä ja tankki puhdistettu. Moottori trimmattu. Vaihdettu 
uudet akut. Koneisto pesty. Vaihdelaatikko irrotettu kytkimen korjausta varten. Kytkimen hiontaa ja 
kytkinkotelon korjausta ja maalausta. Vaihdelaatikon reikä paikattu ja paikan pysyminen 
varmistettu pannalla. Kytkimen säätöä ja korjausta. Ilmakompressori ja polttoainevuoto korjattu. 
Asennettu kiskoauton vetokytkin. Jarrut korjattu. Ohjaamon ulkoseinät ja katto paklattu ja hiottu, 
minkä jälkeen maalattu ,väreinä Vet. kerma ja Vet. pun. Runko ja moottorin suojapellit maalattu 
mustaksi. 
Ratakuorma-auto Tka7 nro 231: Haettu Riihimäeltä 10.8.2017. Lisätty vaihteistoöljyä. Nosturin 
toiminta tarkastettu. 
Kiskoauton moottori nro 150: Laakerit käytetty kunnostettavana (uusittu kulutuspinnat). 
Männänrenkaat uusittu, sylinterit hoonattu, kannet puhdistettu, ruiskutuspumppu vaihdettu, 
suuttimet säädetty, venttiilit säädetty, kannet kiristetty. Koekäynnistys 28.11.2017. Huoltokäyttö 
tehty, pesty ulkoa ja ulkomaalaus aloitettu. 
Hankittu uusi ajotietokone. Kolme ilmakompressoria korjattu. Vanhojen ratatyökoneiden 
kunnostusta ja maalausta. Molempien moottorivaunujen päätyihin tehty kaksi uutta irrotettavaa 
lisäporrasta. Ttv12:sta irrotettu ovia, ikkunapuitteita, ikkunoita, ajopöytä sekä ilmaWebaston kotelo 
4074:ään asennusta varten. 
Oulun päivät 17.-18.6.2017: Kaluston esittelyä sekä yleisöajeluja rata-autolla ja Otso-veturilla 
PoRha:n raiteella. Museokiskoautojunalla kuusi edestakaista matkaa välillä Oulu-Haukipudas-Ii. 
Museokiskoautojunalla ajettu huhtikuusta syyskuulle 62 kertaa Oulusta eri paikkakunnille Pohjois-
Suomen alueella n.5500 km.  
Jäsenretki Keitele-museolle Suolahteen 29.4.-30.4.2017. 
Kevätkausi aloitettiin 3.1.2017 ja päätettiin 31.5.2017.                        
Syyskausi aloitettiin 5.9.2017 ja päätettiin 20.12.2017. 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Pienoisrautatieporukan vuosi 2017 sisälsi moduulien maisemointia sekä ratapihojen valmistelua 
näyttelyihin. Oulun Päivillä järjestettiin pienoisrautatienäyttely Porhausissa. Porhalaiset 
osallistuivat moduuleineen Tampereella Pirkka-hallissa järjestetyille valtakunnallisille 
pienoisrautatiepäiville yhdessä muiden suomalaisten Fremo-Fin- modulirakentajayhteisöjen kanssa. 

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään. 
Vuonna 2017 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten omana 
toimintana PorHausissa ja kotiympäristössä. Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden 
aikana. 

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Yhdistyksen rautatiehistoriallinen arkisto on saanut vuoden aikana uusia aineistolahjoituksia ja 
ostanut muutamia uusia ja historiallisia alan kirjoja. Kirjojen ja lehtien ylimääräisiä kappaleita on 
poistettu arkistosta myymällä niitä mm. Oulun päivänäyttelyn yhteydessä. Lahjoitusten ja 
aiempina vuosina kootun arkistoaineiston järjestämistä ja luettelointia on jatkettu. Arkisto on ollut 
avoinna keskiviikkoisin 10:30 - 14:30, sekä kuukauden toisena keskiviikkona 17:00 - 19:00, 
kesäaikaa ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta. Tutkijoiden kyselyihin on vastattu sähköpostitse ja 
puhelimitse. 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes. Juha Varjo on hoitanut 
lehtileikearkistoa. 



 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin kahdeksassa VR:ltä vuokratussa pilttuussa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä 
alkuperäisasuinen tallitila on tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 
50-luvulla samaan aikaan Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja 
korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten. Porhausin 
kylmään tilaan on sijoitettu osa varaosista. 

Porhaus 

 
Porhausissa yhdistyksellä on pienoisrautatie-, toimisto/arkisto- ja varastotilat. Lisäksi talossa on 
liesi-jääkaappi-tiskipöytäkaluste sekä kaksi WC-tilaa. Pienoisrautatietilaa voidaan käyttää myös 
kokoustilana. 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatietoimintaa on jatkettu Porhausissa.  

Arkistotila 

 
Arkisto on Porhausin toimisto/arkistohuoneessa. 

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 
PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2017 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Iihin. Oulun päivien näyttely järjestettiin Porhausissa ja kalustoesittely Porhausin 
viereisellä raiteistolla. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 



nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö suomalaisten FREMO-yhteisöjen kanssa moduulirakentamisen 
kehittämisessä ja näyttelytoiminnassa.  

Kansainvälinen toiminta  

 
Yhdistys kuuluu Museorautatieliiton välityksellä kansainväliseen rautatiealan museoiden ja 
museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   
 

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2018  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien kahdeksastoista kokonainen toimintavuosi sujui perinteisissä 
merkeissä kaluston kunnostuksen, liikennöinnin ja näyttelyjen osalta. Perinteisesti myös ratatyöt 
hieman vaikeuttivat museoliikenteen järjestämistä. 
 
Oulun Päivien pienoisrautatienäyttely toteutettiin Porhausin tiloissa. Porhausin raiteilla järjestettiin 
suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttelyt kuin kalustoesittelytkin keräsivät suuren 
yleisöjoukon. Lisäksi järjestettiin perinteiseen tapaan museoliikennettä Oulusta Iihin ja Liminkaan. 
 
Jäsenretki tehtiin Pieksämäelle (tutustuminen Pieksämäen Höyryveturiyhdistyksen varikkoon ja 
Savon radan museoon) 28.4.-29.4.2018. 
 
Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on tilausliikenteessä 
käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja käyttöluvan saanut 
rata-auto Rau-Rto 35 ja ratakuorma-auto Tka7 231 sekä useampia esittelykuntoisia 
kalustoyksiköitä. Keväällä 2013 siirretyn, Mynämäeltä ostetun Dm 7 moottorivaunun 4074 
kunnostamista on jatkettu. Lattioiden päällystämiseen ja korin ulkomaalaukseen haettiin avustusta 
Museovirastolta. Myönnetty avustus 4000 € on puolet kustannusarviosta. Oma osuus ko. töistä ja 
tarvikkeista nousi lopulta 5000 euroon. Kertomusvuonna anottiin myös uusi avustus penkkien 
verhoiluun. 
 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin näyttely-
toimintaankin. Suomen Rautatiemuseon pienoisjunatreffeille osallistuttiin toukokuussa yhdessä 
muiden suomalaisten Fremo-Fin- moduulirakentajayhteisöjen kanssa. Lokakuussa PoRhan 
moduuleista koottu rata oli Trafin osaston ”vetonaulana” Helsingin Kaapelitehtaalla Trafin, 

Liikennneviraston ja Viestintäministeriön seminaarissa. Ensimmäisen kerran 
pienoisrautatietoiminta tuotti rahallista voittoa yhdistykselle. Moduulit jäivät Tapiolaan Heikintorin 
pitkäaikaiseen näyttelytapahtumaan ja odottamaan 2019 Pienoisjunatreffejä Hyvinkäällä. 
 
PoRhan hallitus kiittää kaikkia eri toimintoihin osallistuneita jäseniään merkittävästä työpanoksesta. 
Erityisesti kiitämme pitkäaikaista rahastonhoitajaamme Reijo Kangasta, joka luopui tehtävästään 
joulukuun alussa 2018. 

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  
 
 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Lasse Tauriainen, Jorma Ketola ja Paavo Järvelä, varajäseninä Seppo 
Kälkäinen ja Markku Tynjälä. 
 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut Pauli Kyllönen. Rahastonhoitajana on ollut Reijo Kangas 
30.11.2018 asti ja sen jälkeen Jorma Ketola. Tilinpito on ollut Jorma Ketolan hoidossa. 
Jäsenrekisteriä ovat hoitaneet Jorma Ketola ja Pauli Kyllönen, jäsenmaksujen laskutuksesta ja 
postituksista on vastannut Jorma Ketola ja jäsenistölle tiedottamisesta Pauli Kyllönen. Yhdistyksen 
toiminnan tarkastajina toimivat Raimo Nikulainen ja Reino Tanjunen sekä varahenkilöiksi Juha 
Varjo ja Risto Piirainen. 
 



Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut mm. Matti Mäntyvaara, 
myyjinä tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset yhdistyksen tapahtumissa. 

Museojunaorganisaatio 
 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka, Lasse Tauriainen ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, 
aikataulu-, markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti 
Laitinen, Antti Jylhä, Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhdessä eri viranomaisten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Pienoisrautatieorganisaatio 
 
Kaudella 2018 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen ja 
Jorma Ketola.  
Arkisto- ja tutkimustoiminta  
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes. 

Jäsenistö  
 
Jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 251. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä rautatieläisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  
 
Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 18.4.2018. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
21.11.2018 Porhausissa.  Jäsenmaksut toimintakaudella 2018 olivat: aikuiset 30 €, nuorisojäsenet: 9 
€ (alle 15 v.).  

Talous 
 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa. 
Toimintavuonna tehty joitain museokalustohankintoja ja kunnostustöitä, joka näkyy tuloksen 
negatiivisena kasvuna. Hankinnat ovat olleet tietoisia ja hallinto on ollut selvillä tulosvaikutuksesta. 
Hallinnon päätöksellä tehtiin tasepohjainen siirto toimintavarauksesta. 

Muuta hallinnollista 
 
Yhdistys on jäsenenä Museorautatieliitossa ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -
yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. MRL on tehostanut toimintaansa viranomaisten suuntaan 
neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusista rautatielaeista.  
Trafin ja Liikenneviraston kanssa on tehty yhteistyötä liikennöintiin ja turvallisuusasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Matti Mäntyvaara on toiminut MRL:n puheenjohtajana vuoden 2018. Kari 
Kemppainen on toiminut MRL:n hallituksen jäsenenä. 
Matti Mäntyvaaara on ollut jäsenenä Museoviraston Raideliikenteen kulkuvälineiden 
asiantuntijalautakunnassa.  



Talkootoiminta 
 
Yhdistyksen toiminta perustuu lähes kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  

2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla oli museoajoa v. 2018 yhteensä 4571 km (v. 2017 5524 km). 
 
19.4. Oulu–Vaala–Oulu 
28.4. Oulu–Ylivieska–Haapajärvi–Jyväskylä–Pieksämäki 
29.4. Pieksämäki–Iisalmi–Ylivieska–Oulu 
3.5.  Oulu–Kempele–Oulu 
10.5.  Oulu–Vaala–Oulu 
7.6.  Oulu–Muhos–Oulu 
16.6.  Oulu–Ii–Oulu–Ii–Oulu–Ii–Oulu 
17.6.  Oulu–Liminka–Oulu–Liminka–Oulu–Liminka–Oulu 
30.6. Oulu–Kemijärvi–Patokangas–Kemijärvi–Patokangas–Kemijärvi–Patokangas–

Kemijärvi–Oulu 
1.7.  Oulu–Vaala–Oulu 
6.7.  Oulu–Oulainen–Oulu 
14.7.  Oulu–Raahe–Tuomioja-Raahe–Tuomioja–Raahe–Oulu 
15.7.  Oulu–Kemi–Myllykangas–Kemi–Oulu 
4.8.  Oulu–Ylivieska–Iisalmi 
5.8.  Iisalmi–Ylivieska–Oulu 
7.8.  Oulu–Raahe–Oulu 
16.10.  Oulu–Vartius–Oulu 
 

Koulutus 
Liitu-koulutus järjestettiin 30.11.2018. 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2018       

Tiistaisin ja keskiviikkoisin kunnostustöitä veturitallilla yhteensä 73 kertaa. Tarpeen mukaan myös 
muina viikonpäivinä. Keskimäärin kerralla mukana 18 henkilöä. Jäseniltoja järjestetty tallilla 7 
kertaa. 
Moottorivaunut DM7 4204 ja DM7 4142: Ulkoseinien paklausta, hiontaa ja paikkamaalausta. 
Nestekytkimet tarkastettu. Ajopöydät puhdistettu. Ikkunat pesty. EP-venttiilit puhdistettu ja 
toiminta tarkastettu.  
4204: Suuntalaatikko vaihdettu. Takaohjaamon ovikoneiston suojapelti vaihdettu. Penkkien 
istuinosien vaihtoa matkustamoon. Matkustajaosaston hätäjarrukytkin vaihdettu. Moottoriöljyt 
tarkastettu. Kiilahihnat vaihdettu moottoriin. Paineilmajärjestelmän huoltoa. Ilmakompressori 
vaihdettu. Ilmakeskuksen säätöä. Vetokytkimien vaihtoa ja kompressorin putkiston korjausta. 
Ohjaamoiden pesua.  
4142: Jäähdyttimen kennoston kotelon korjausta. Takaohjaamon käsijarrun korjausta. Siirtopumpun 
käsipumppu vaihdettu (Oulaisissa). Apukäytön hihnat tarkastettu. Vetokytkimet säädetty. 
Liitevaunu EFiab 11637: Iskunvaimentimien tarkistusta ja vaihtoa. Jarrujen säätö tarkastettu. 
Ikkunat pesty. Työkalupakki tavaraosastoon. Vetokytkimet säädetty. Aggregaatin säätöä ja 
pakoputken asennusta. 
Moottorivaunu Dm7 4074: Putkiston vetoa matkustamoon. Ajopöydän alakotelon tekoa. 
Matkustajaosaston istuinkehikkojen maalausta. Takaohjaamon hiekkaputkien laittoa. Etuohjaamon 



ajopöydän 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 korjausta ja sovitusta. Kattoluukkujen asennusta. 
Akkulaatikon korjausta, maalausta ja asennusta. Takaohjaamon viheltimien asennusta. Ulkokaton 
pesu hionnan jälkeen. Ulkokaton maalausta. Etuohjaamon ajopöydän sähköjen asennusta. 
Ulkokaton reunaosien maalausta. Lattiamatot asennettu matkustamoon (Matto Nurminen). 
Matkustajaosaston lämmityskanavien asennusta. 
Ratahenkilöauto Rau-Rto 8 (entinen 1): Moottorin kannattimien hitsausta ja kompressorin telineen 
asennusta. Pakoputken asennusta. Jäähdytyskennon ja jäähdytysjärjestelmän asennusta. Lattian 
laittoa. Moottorin apulaitteiden asennusta. Moottorin koekäynnistys. Tehty uusi polttoainetankki. 
Ajopöydän sähköasennusta. 
Ratakuorma-auto Tka7 nro 231: Pesty ulkopuolelta. Moottorin tarkistus .Punnittu Stora Enson 
vaa’alla. Tka7 231 ei ole vielä saanut käyttölupaa junaliikenteeseen puuttuvan rekisteröintilaitteen 
vuoksi. VR Track on lupautunut vuokraamaan laitteet 0 € vuosivuokralla. Käytännön järjestelyt 

siirtyvät vuodelle 2019. 
Kiskoauton moottori nro 150: Maalaus tehty valmiiksi. 
Valmet-trukin kunnostusta. Laituriauton korjausta. Ttv12:sta taka-ajopöydän sähkölaitteiden ja 
moottori-suojan irrotusta 4074:ää varten. Kaksi polttomoottorikäyttöistä hitsauskonetta kunnostettu 
ja maalattu. Kiskonkatkaisija huollettu. Sammuttimet huollettu (2 uusittu). 
Oulun Päivät 16.-17.6.2018: Kaluston esittelyä sekä yleisöajeluja rata-autolla ja Otso-veturilla 
PoRha:n raiteella. Museokiskoautojunalla kolme edestakaista matkaa väleillä Oulu-Liminka ja 
Oulu-Haukipudas-Ii. 
 
Museokiskoautojunalla ajettu huhtikuusta syyskuulle Oulusta eri paikkakunnille Pohjois-Suomen 
alueella n.4571 km.  
 
Jäsenretki Pieksämäelle (tutustuminen Pieksämäen Höyryveturiyhdistyksen varikkoon ja Savon 
radan museoon) 28.4.-29.4.2018. Piispa Samuel Salmi ja Hannele Salmi vierailivat tallilla 
23.10.2018. 
 
Kevätkausi aloitettiin 9.1.2018 ja päätettiin 30.5.2018.                        
Syyskausi aloitettiin 4.9.2018 ja päätettiin 19.12.2018. 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Pienoisrautatieporukan vuosi 2018 sisälsi moduulien maisemointia sekä ratapihojen valmistelua 
näyttelyihin. Oulun Päivillä järjestettiin pienoisrautatienäyttely Porhausissa. Porhalaiset 
osallistuivat moduuleineen Hyvinkäällä Suomen Rautatiemuseossa järjestetyille 
Pienoisjunatreffeille yhdessä muiden suomalaisten Fremo-Fin- modulirakentajayhteisöjen kanssa. 

Koulutus 
 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 
kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään. 
Vuonna 2018 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten omana 
toimintana Porhausissa ja kotiympäristössä. Suomalaishenkisten moduulien tekoa jatkettiin kauden 
aikana. 



5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Yhdistyksen rautatiehistoriallinen arkisto on saanut vuoden aikana uusia aineistolahjoituksia ja 
ostanut muutamia uusia ja historiallisia alan kirjoja. Kirjojen ja lehtien ylimääräisiä kappaleita on 
poistettu arkistosta myymällä niitä mm. Oulun päivänäyttelyn yhteydessä. Lahjoitusten ja aiempina 
vuosina kootun arkistoaineiston järjestämistä ja luettelointia on jatkettu. Tutkijoiden kyselyihin on 
vastattu sähköpostitse ja puhelimitse.  
Arkisto on ollut avoinna keskiviikkoisin 10:30 - 14:30, sekä kuukauden toisena keskiviikkona 17:00 
- 19:00 kevään ajan, kesäaikaa ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta. Syksystä 2018 lähtien 
iltavastaanotosta luovuttiin vähäisen kävijämäärän takia.  
 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin kahdeksassa VR:ltä vuokratussa pilttuussa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä 
alkuperäisasuinen tallitila on tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 
50-luvulla samaan aikaan Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja 
korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 
 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten. Porhausin 
kylmään tilaan on sijoitettu osa varaosista. 

Porhaus 
 
Porhausissa yhdistyksellä on pienoisrautatie-, toimisto/arkisto- ja varastotilat. Lisäksi talossa on 
liesi-jääkaappi-tiskipöytäkaluste sekä kaksi WC-tilaa. Pienoisrautatietilaa voidaan käyttää myös 
kokoustilana. 

Pienoisrautatiekerhotila 
 
Pienoisrautatietoimintaa on jatkettu Porhausissa.  

Arkistotila 
 
Arkisto on Porhausin toimisto/arkistohuoneessa. 

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 
 
Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 
 
PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2018 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Iihin. Oulun päivien näyttely järjestettiin Porhausissa ja kalustoesittely Porhausin 
viereisellä raiteistolla. 



Julkaisutoiminta  
 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  
 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö suomalaisten FREMO-yhteisöjen kanssa moduulirakentamisen 
kehittämisessä ja näyttelytoiminnassa.  

Kansainvälinen toiminta  
 
Yhdistys kuuluu Museorautatieliiton välityksellä kansainväliseen rautatiealan museoiden ja 
museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  
 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  
 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 
 
Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2019  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien yhdeksästoista kokonainen toimintavuosi sujui perinteisissä 
merkeissä kaluston kunnostuksen, liikennöinnin ja näyttelyjen osalta. Edellisvuosien kalusto- ja v. 
2019 VIRVE-hankintojen johdosta yhdistyksen taloudellinen tilanne oli alkuvuonna tiukempi. 
PoRha-kalenteri julkaistiin vain sähköisenä. Kesän runsas tilausajojen määrä kuitenkin korjasi 
tilannetta niin, että tulos jäi positiiviseksi. 
 
Haaparantaan liikennöitiin pitkän tauon jälkeen. Nykyisin kuljettaja joutuu pyytämään itse luvat 
ruotsalaiselta liikenteenohjaukselta ruotsin kielellä. Tulkkien avulla tämä onnistui. rikoisuutena 
mainittakoon Tornion ja Haaparannan välisen rautatiesillan 100-vuotisjuhlallisuudet, joiden 
yhteydessä PoRhan lättähattujuna teki saman päivän aikan yhdeksän käyntiä Torniosta 
Haaparantaan kuljettaen yli 1000 koululaista ja  kaupunkilaista sekä juhlan kutsuvierasta. 
 
Traficom suoritti PoRhan turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja liikenteen hoidon auditoinnin 4.9. 
PoRhan hallitus on käsitellyt auditointihavainnot ja tehnyt tarvittavat muutokset. 
 
Oulun Päivien pienoisrautatienäyttely toteutettiin Porhausin tiloissa. Porhausin raiteilla järjestettiin 
suuri näyttely- ja esittelytapahtuma. Niin näyttelyt kuin kalustoesittelytkin keräsivät suuren 
yleisöjoukon. Lisäksi järjestettiin perinteiseen tapaan museoliikennettä Oulusta Iihin ja Liminkaan. 
 
Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on tilausliikenteessä 
käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja käyttöluvan saanut 
rata-auto Rau-Rto 35 ja ratakuorma-auto Tka7 231 sekä useampia esittelykuntoisia 
kalustoyksiköitä. Keväällä 2013 siirretyn, Mynämäeltä ostetun Dm 7 moottorivaunun 4074 
kunnostamista on jatkettu. Penkkien verhoiluun haettiin avustusta Museovirastolta. Myönnetty 
avustus 4000 € on puolet kustannusarviosta. Avustusta ei käytetty v. 2019, avustus on käytettävä ja 
siitä raportoitava viimeistään elokuun 2021aikana. 
 
Pienoisrautatietoiminta on ollut monipuolista niin jäsentoimintana kuin yleisöesittelyinäkin. 
Erityisen ilahduttavaa on nuorisojäsenten runsas osanotto niin rakenteluun kuin näyttely-
toimintaankin. Suomen Rautatiemuseon pienoisjunatreffeille osallistuttiin toukokuussa yhdessä 
muiden suomalaisten Fremo-Fin- moduulirakentajayhteisöjen kanssa.  
 
PoRhan hallitus kiittää kaikkia eri toimintoihin osallistuneita jäseniään merkittävästä työpanoksesta.  

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Lasse Tauriainen, Jorma Ketola ja Paavo Järvelä, varajäseninä Seppo 
Kälkäinen ja Markku Tynjälä. 
 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut Pauli Kyllönen. Rahastonhoitajana on ollut Jorma 
Ketola. Tilinpito on ollut Jorma Ketolan hoidossa. Jäsenrekisteriä ovat hoitaneet Jorma Ketola ja 
Pauli Kyllönen, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma Ketola ja 
jäsenistölle tiedottamisesta Pauli Kyllönen. Yhdistyksen toiminnan tarkastajina toimivat Raimo 
Nikulainen ja Reino Tanjunen sekä varahenkilöinä Juha Varjo ja Risto Piirainen. 
 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut mm. Matti Mäntyvaara, 
myyjinä tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset yhdistyksen tapahtumissa. 



Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka, Lasse Tauriainen ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, 
aikataulu-, markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti 
Laitinen, Antti Jylhä, Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhdessä eri viranomaisten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2019 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen, 
Jorma Ketola ja Seppo Liedes. 
Arkisto- ja tutkimustoiminta  
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes. 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 242. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä rautatieläisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

Hallitus kokoontui 3 kertaa. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 17.4.2019. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 
6.11.2019 Porhausissa.  Jäsenmaksut toimintakaudella 2019 olivat: aikuiset 30 €, nuorisojäsenet: 9 

€ (alle 15 v.).  

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen, sekä museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin. Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa. 
Toimintavuonna elinkeinotoiminnan tuotot olivat huomattavasti edellisvuotta paremmat ja 
lopullinen tulos saatiin positiiviseksi. 

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Museorautatieliitossa ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -
yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. MRL on tehostanut toimintaansa viranomaisten suuntaan 
neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusista rautatielaeista.  
Trafin ja Liikenneviraston kanssa on tehty yhteistyötä liikennöintiin ja turvallisuusasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Matti Mäntyvaara on toiminut MRL:n puheenjohtajana vuoden 2019. Kari 
Kemppainen on toiminut MRL:n hallituksen jäsenenä. 
Matti Mäntyvaara on ollut jäsenenä Museoviraston Raideliikenteen kulkuvälineiden 
asiantuntijalautakunnassa.  

Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu lähes kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
toteutettu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  



2. Museoliikenne 

PoRha ry:n kalustolla oli museoajoa v. 2019 yhteensä 6317 km (v. 2018 4571 km). 
 
7.5.  Oulu - Röyttä, Röyttä -Oulu 
9.5.  Oulu - Kempele - Oulu 
25.5. Oulu - Raahe - Tuomioja - Raahe - Oulu 
27.5.  Oulu - Muhos - Oulu 
28.5.  Oulu - Kemi - Oulu 
29.5.  Oulu - Muhos - Oulu 
7.6.  Oulu - Kemi - Oulu 
8.6.  Oulu - Tornio - Rovaniemi -Oulu 
15.6.  Porhaus - Oulu - Ii - Oulu - Porhaus (3 kertaa) 
16.6.  Porhaus - Oulu - Liminka - Oulu - Porhaus (3 kertaa) 
29.6.  Oulu - Raahe - Tuomioja - Raahe - Tuomioja - Raahe - Oulu 
6.7.  Oulu - Oulainen - Oulu 
7.7.  Oulu - Kivesjärvi - Vaala - Kivesjärvi - Oulu 
13.7.  Oulu - Raahe - Lapaluoto - Raahe - Oulu (Raahe - Lapaluoto pendelinä) 
14.7.  Oulu - Raahe - Lapaluoto - Raahe - Oulu (Raahe - Lapaluoto pendelinä) 
20.7.  Oulu - Kemi - Myllykangas - Kemi - Oulu 
7.8.  Oulu - Haaparanta - Oulu 
7.8.  Oulu - Hirvineva - Oulu 
12.8.  Oulu - Paltamo 
13.8.  Paltamo - Kontiomäki - Ämmänsaari 
14.8.  Ämmänsaari - Kontiomäki - Oulu 
17.8.  Oulu - Raahe - Oulu 
24.8.  Oulu - Kemi , 2 x Kemi - Rovaniemi - Kemi 
25.8.  2 x Kemi - Rovaniemi - Kemi, Kemi - Oulu 
31.8. Oulu - Tornio 
1.9.  Tornio - Oulu 
2.9.  Oulu - Tornio - Haaparanta - Tornio - Oulu (Tornio - Haaparanta - Tornio yht. 9 
kertaa) 
12.10.  Oulu - Muhos - Oulu 
3.11.  Oulu - Raahe - Oulu 
4.12.  Oulu - Raahe - Oulu 
 

Koulutus 

 
Liitu-koulutus järjestettiin 3.12.2019. 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2019       

Tiistaisin ja keskiviikkoisin kunnostustöitä veturitallilla yhteensä 72 kertaa. Tarpeen mukaan myös 
muina viikonpäivinä. Keskimäärin kerralla mukana 19 henkilöä. Jäseniltoja järjestetty tallilla 7 
kertaa. 
Moottorivaunut Dm7 4204 ja Dm7 4142: Nestekytkimiin lisätty öljyä. Ajopöydät avattu ja 
puhdistettu. Ikkunat pesty. EP-venttiilit puhdistettu ja voideltu. VIRVE-puhelimet ja niiden antennit 
asennettu. Polttoainesuodattimet vaihdettu.  
4204: Moottorin öljyvuoto korjattu. IlmaWebasto vaihdettu. Istuimien 
verhoilujen korjausta. Apukäyttölaitteen korjausta ja asennusta.  
4142: Jäähdytysjärjestelmä uudistettu asentamalla kolme sähkökäyttöistä jäähdytyspuhallinta. 
Webasto vaihdettu. Paisuntasäiliö vaihdettu. Ohjaamon sivupeili vaihdettu. Ulkoseinien hiontaa, 
tasoittelua ja maalausta. 
Liitevaunu EFiab 11637: Telien ohjaustappien ja holkkien tiivistämistä vaunun sivuttaisheilunnan 



eliminoimiseksi. Ikkunat pesty. Aggregaatin pakoputken korjausta. Jääkaappi asennettu 
henkilökunnan osastoon. Taitto-ovien korjausta. Nippavoitelu tehty. Uudet akut asennettu. 
Moottorivaunu Dm7 4074: Ulkopinnat hiottu, tasoitettu ja maalattu. Ajovalokehykset maalattu. 
Akkukotelo maalattu 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 suojakotelon tekoa ja maalausta. Ohjaamoiden 
ilmaputkistojen asennusta. Lattiamattojen korjausta. Kulkukäytävälevyjen maalausta. Ajopöytien 
sähköjen asennusta. 
Ratahenkilöauto Rau-Rto 8 (entinen 1): Polttoainetankin asennusta. Jarrut korjattu. Ajopöytien 
sähkölaitteiden asennusta. Painemittarien asennusta. Sisä- ja ajovalojen asennusta ja kytkentää. 
Ovien korjausta ja ovisuojien laittoa. Sähkölaitteiden ja matkustamon laitteiden asennusta. 
Ohjaamon verhoilujen asennusta. Vihellyslaitteet asennettu. Ajopöytien laittoa. Ohjaamon penkkien 
asennusta. Lasinpyyhkimien asennusta. Matkustamon tuuletuspuhallin asennettu. 
Kisko-Kalle Trr362 Vetopyörän laakeri korjattu. Polttoaineputki korjattu. Rasvaus tehty. 
Lättäkalusto käytetty ulkopesussa VR:n pesuhallissa. Sammuttimet huollettu. More12:n, Tve1 
(Otso)-veturin ja Rto35:n akut ladattu. 
Oulun Päivät 15.-16.6.2019: Kaluston esittelyä sekä yleisöajeluja rata-autolla ja Otso-veturilla 
PoRha:n raiteella. Museokiskoautojunalla 15.6.2019 kolme edestakaista matkaa välillä Oulu-
Haukipudas-Ii ja 16.6.2019 kolme ajoa reitillä Oulu-Liminka-Oulu. 
 
Museokiskoautojunalla ajettu toukokuusta joulukuulle 29 päivänä Oulusta eri paikkakunnille 
Pohjois-Suomen alueella yhteensä 6317 km. Venäläisen purjelaivan vieraillessa Raahessa tehtiin 
13. ja14.7.2019 yli 15 edestakaista ajoa välillä Raahen asema - Lapaluoto. Tornio-Haaparannan 
rautatiesillan 100-vuotisjuhlassa 2.10.2019 ajettiin 9 kertaa Tornion asemalta Haaparantaan ja 
takaisin. Jäsenretkeä ei järjestetty. 
 
Kevätkausi aloitettiin 8.1.2019 ja päätettiin 29.5.2019. Syyskausi 
aloitettiin 3.9.2019 ja päätettiin 18.12.2019. 

4. Pienoisrautatietoiminta 

Pienoisrautatietoiminta on ollut aktiivista ja monipuolista niin jäsentoimintana kuin 
yleisöesittelyinäkin. Vuoden aikana rakennettiin hieman uutta, mutta pääpaino toiminnassa oli jo 
olemassa olevien pienoisrautatiekokonaisuuksien sekä Fremo-moduulien ja tarvikkeiden korjaus-, 
maisemointi- ja ehostustoimet. Lisäksi vintiltä otettiin jälleen käyttöön vanhat palakiskoista 
rakennetut vaihdekujat, jotka kovan ehostuksen jälkeen saatiin Oulun Päiville toimintaan. Näin 
saatiin pitkän tauon jälkeen hieno tietokoneasetinlaitteella toimiva pienoisrautatie näytille 
opastimineen ja kulkuteineen. Ilahduttavasti muutama nuorisojäsen on aktiivisesti osallistunut niin 
rakenteluun kuin näyttelytoimintaankin. Toukokuussa Suomen Rautatiemuseolla järjestettyihin 
Pienoisrautatietreffeille Hyvinkäällä osallistuttiin  
yhdessä muiden suomalaisten Fremo-Fin- moduulirakentajayhteisöjen kanssa. Kesäkuun puolen 
välin Oulun Päivien pienoisrautatienäyttely toteutettiin Porhausin tiloissa isolla määrällä erilaisia 
pienoisrautateitä. 
Kaudella 2019 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen, 
Jorma Ketola ja Seppo Liedes. 
 
Vuonna 2019 veturien ja moottorivaunujen rakentamista on jatkettu yhdistyksen jäsenten omana 
toimintana Porhausissa ja kotiympäristössä.   

Koulutus 

 
Pienoisrautatiekerhoradan ja harrastemessutapahtumiin rakennetun näyttelyradan suunnittelun ja 
rakennustyön yhteydessä on koko ajan tapahtunut toimintaan osallistuvien opetusta ja vaihdettu 
tietoa monenlaista osaamista omaavien jäsenten kesken. Toimintaan on enemmän tai vähemmän 



kokeneiden aikuisten pienoisrautatieharrastajien lisäksi tullut myös muutamia nuoria, joille 
tietotaitoa samalla siirretään. 
 

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Yhdistyksen rautatiehistoriallinen arkisto on saanut vuoden aikana uusia aineistolahjoituksia ja 
ostanut muutamia uusia ja historiallisia alan kirjoja. Kirjojen ja lehtien ylimääräisiä kappaleita on 
poistettu arkistosta myymällä niitä mm. Oulun päivien näyttelyn yhteydessä. Lahjoitusten ja 
aiempina vuosina kootun arkistoaineiston järjestämistä ja luettelointia on jatkettu. Tutkijoiden 
kyselyihin on vastattu sähköpostitse ja puhelimitse. 
 
Arkisto on ollut avoinna keskiviikkoisin 10:30 - 14:30, kesäaikaa ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta. 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes. 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin kahdeksassa VR:ltä vuokratussa pilttuussa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä 
alkuperäisasuinen tallitila on tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 
50-luvulla samaan aikaan Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja 
korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

 
Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten. Porhausin 
kylmään tilaan on sijoitettu osa varaosista. 

Porhaus 

 
Porhausissa yhdistyksellä on pienoisrautatie-, toimisto/arkisto- ja varastotilat. Lisäksi talossa on 
liesi-jääkaappi-tiskipöytäkaluste sekä kaksi WC-tilaa. Pienoisrautatietilaa voidaan käyttää myös 
kokoustilana. 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatietoimintaa on jatkettu Porhausissa.  

Arkistotila 

 
Arkisto on Porhausin toimisto/arkistohuoneessa. 

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

 
Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja ulkomaisista rautatieaiheista kertovien 
video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 



PoRha ry osallistui näyttävästi vuoden 2019 Oulun päivien tapahtumiin järjestämällä yleisöajelua 
lättäkalustolla Iihin ja Liminkaan. Oulun päivien näyttely järjestettiin Porhausissa ja kalustoesittely 
Porhausin viereisellä raiteistolla. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö suomalaisten FREMO-yhteisöjen kanssa moduulirakentamisen 
kehittämisessä ja näyttelytoiminnassa.  

Kansainvälinen toiminta  

 
Yhdistys kuuluu Museorautatieliiton välityksellä kansainväliseen rautatiealan museoiden ja 
museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

 
Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 
vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

 
Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 



POHJOIS-SUOMEN RAUTATIEHARRASTAJAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2020  

Yleistä 

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien 20. toimintavuoden piti olla näyttävä juhlavuosi. 
Koronapandemia kuitenkin aiheutti suunnitelmiin täydellisen muutoksen. Kaikki toiminta supistui 
minimiin, tilausliikennettä ei pystytty järjestämään lainkaan. Tästä johtuen myös tulot hupenivat 
olemattomiin. Tilannetta jouduttiin paikkaaman ylimääräisellä jäsenmaksulla. Tällä toimenpiteellä 
ja tukimaksuilla selvisimme vuoden loppuun. 
Toimintaa supistettiin rajusti ja taukojakin pidettiin. Tallilla kokoontui rajoitettu määrä 
kunnostusväkeä ja pienoisrautatieläiset kävivät Porhausissa pääasiassa yksin tai pari harrastajaa 
kerrallaan. 
 
Juhlavuoden näyttelyt jouduttiin perumaan ja ne jouduttiin siirtämään kahdesti, ensin varapäiville 
5.-6.9.2020 ja sitten 12.—15.8.2021 Oulussa järjestettävien kotiseutupäivien yhteyteen. Myös 
osallistuminen Fremo-moduuliradalla Pietarin radan 150-vuotisjuhlatapahtumaan Kouvolassa 
jouduttiin perumaan.  
 
Poikkeuslain perusteella kevätkokous siirrettiin pidettäväksi syyskuussa 2020. Samoin 
syyskokouksen osanottajamäärää rajattiin 10 henkeen. Jäsenistö saattoi ottaa kantaa kokousasioihin 
etukäteen jaetun aineiston perusteella sähköpostitse ennen kokousta. Tulevaisuutta varten laitettiin 
vireille sääntömuutos, joka mahdollistaa etäosallistumisen kokouksiin myös normaaliaikana. 
 
Edelleen vireänä jatkuneen kunnostustoiminnan ansiosta yhdistyksellä on tilausliikenteessä 
käytettävien kahden moottorivaunun ja yhden liitevaunun lisäksi katsastettu ja käyttöluvan saanut 
rata-auto Rau-Rto 35 ja ratakuorma-auto Tka7 231 sekä useampia esittelykuntoisia 
kalustoyksiköitä. Rata-auto Rau 8 on kunnostettu ajokuntoiseksi ja odottaa Virve-laitteiden 
asentamista ja liikenteeseen hyväksymistä. Keväällä 2013 siirretyn, Mynämäeltä ostetun Dm 7 
moottorivaunun 4074 kunnostamista on jatkettu. Penkkien verhoiluun haettiin avustusta 
Museovirastolta. Myönnetty avustus 4000 € on puolet kustannusarviosta. Avustusta ei käytetty v. 
2019 eikä v. 2020, avustus on käytettävä ja siitä raportoitava viimeistään elokuun 2021aikana. 
 
Pienoisrautatietoiminta on ollut olosuhteisiin nähden monipuolista. Toiminnasta tarkemmin 
Pienoisrautatie-osiossa. 
 
PoRhan hallitus kiittää kaikkia eri toimintoihin osallistuneita jäseniään merkittävästä työpanoksesta.  

1. Hallinto 

Hallitus ja organisaatio  

 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Mäntyvaara. Hallituksen jäseninä ovat olleet Kari 
Kemppainen, Reijo Pesola, Lasse Tauriainen, Jorma Ketola ja Paavo Järvelä, varajäseninä Seppo 
Kälkäinen ja Markku Tynjälä. 
 
Yhdistyksen sihteerin tehtäviä on hoitanut Pauli Kyllönen. Rahastonhoitajana on ollut Jorma 
Ketola. Tilinpito on ollut Jorma Ketolan hoidossa. Jäsenrekisteriä ovat hoitaneet Jorma Ketola ja 
Pauli Kyllönen, jäsenmaksujen laskutuksesta ja postituksista on vastannut Jorma Ketola ja 
jäsenistölle tiedottamisesta Pauli Kyllönen. Yhdistyksen toiminnan tarkastajina toimivat Juha Varjo 
ja Reino Tanjunen sekä varahenkilöinä Raimo Nikulainen ja Risto Piirainen. 
 
Yhdistyksen www-sivuja on hoitanut Matti Mäntyvaara. Yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä on 
hoitanut Markku Pulkkinen. Kannatustuotteiden hankkijana on toiminut mm. Matti Mäntyvaara, 
myyjinä tilausmatkojen junahenkilökunta ja muut PoRhalaiset yhdistyksen tapahtumissa. 



Museojunaorganisaatio 

 
Museojunien kunnostus- ja kunnossapitotoiminnan ydinjoukon ovat muodostaneet VR:ltä 
eläkkeellä olevat yhdistyksen seniorijäsenet muutamalla työikäisellä vahvistettuna. 
Kunnossapitäjien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhdyshenkilöinä ovat toimineet Tauno 
Papunen, Reijo Pesola, Raimo Liikka, Lasse Tauriainen ja Markku Tynjälä. Liikenteen lupa-, 
aikataulu-, markkinointi-, ja miehitysasioita ovat yhdistyksessä hoitaneet Kari Kemppainen, Matti 
Laitinen, Antti Jylhä, Matti Mäntyvaara ja Paavo Järvelä yhdessä eri viranomaisten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Pienoisrautatieorganisaatio 

 
Kaudella 2020 ovat pienoisrautatieporukan vetäjinä toimineet Mikko Virtanen, Asko Räsänen, 
Jorma Ketola, Markku Pulkkinen ja Seppo Liedes. 

Arkisto- ja tutkimustoiminta  

 
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes. 

Jäsenistö  

 
Jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 245. Jäsenistön valtaosa on Oulusta ja sen lähikunnista, mutta 
yhdistykseen kuuluu jäseniä laajalta alueelta pitkin Suomea. Jäsenistö koostuu entisistä ja 
nykyisistä rautatieläisistä ja rautateistä kiinnostuneista ihmisistä eri ammattialoilta ja 
yhteiskuntapiireistä.  

Kokoukset ja jäsenmaksu  

 
Hallitus kokoontui 3 kertaa. 13.3. (sähköpostitse), 23.9. ja 4.12.  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli 23.9.2020 tallitiloissa Nokelassa. Sääntöjen 
mukainen syyskokous pidettiin 4.12.2020 Raatin Nuorisotalossa.  Jäsenmaksut toimintakaudella 
2020 olivat: aikuiset 30 €, nuorisojäsenet: 9 € (alle 15 v.). Koronapandemian vuoksi heikentynyttä 
taloutta paikattiin ylimääräisellä, vapaaehtoisella 50 euron jäsenmaksulla. 

Talous 

 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin, kannatustuotteiden myyntituloihin, yrityksiltä, 
yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuun tukeen. Museoliikennekalustosta saatuihin 
liikennetuloihin ei toimintavuonna voitu tukeutua liikenteen estyessä koronarajoitusten vuoksi. 
Kokonaisuutena talous on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa. Toimintavuonna myös 
elinkeinotoiminnan tuotot olivat täysin pysähdyksissä. 
Jäsenten ennennäkemätön myötäeläminen vapaaehtoisten avustusten muodossa oli toiminnan 
jatkumisen kannalta ”pelastava enkeli”, kiitos siitä. 
Lopulta tulos oli huomattavan tappiollinen vaikka varausta purettiin kirjaamalla korjauksen 
tarveaineet sen pienentämiseksi. Tulos ennen veroja – 6211,52. 

Muuta hallinnollista 

 
Yhdistys on jäsenenä Museorautatieliitossa ja sen kautta kansainvälisessä rautatiemuseoiden ja -
yhdistysten kattojärjestössä Fedecrail'issa. MRL on tehostanut toimintaansa viranomaisten suuntaan 
neuvotellen eri kysymyksistä ja antanut pyydettäessä lausuntoja mm. uusista rautatielaeista.  
Trafin ja Liikenneviraston kanssa on tehty yhteistyötä liikennöintiin ja turvallisuusasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Matti Mäntyvaara on toiminut MRL:n puheenjohtajana vuoden 2020. Kari 
Kemppainen on toiminut MRL:n hallituksen jäsenenä. 
Matti Mäntyvaara on ollut jäsenenä Museoviraston Raideliikenteen kulkuvälineiden 
asiantuntijalautakunnassa.  



Talkootoiminta 

 
Yhdistyksen toiminta perustuu lähes kokonaan talkootyöhön. Museomoottorijunan kunnostus- ja 
kunnossapitotyössä Oulussa tehtyjen talkootyötuntien lisäksi on talkootyönä hankittu varaosia, 
valmisteltu näyttelytoimintaa, pienoisrautatiekerhorataa, esitelmiä, retkijärjestelyjä ym. 
Toimihenkilöt ovat hoitaneet talkootyönä myös hallinnon, talouden, tiedotustoiminnan, 
markkinoinnin ja yhteistoiminnan sidosryhmien kanssa.  

2. Museoliikenne 

 
PoRha ry:n kalustolla oli museoajoa v. 2020 yhteensä 0 km (v. 2019 6317 km). 
 

Koulutus 

Liitu-koulutus järjestettiin syyskuussa. 

3. PoRhan museokaluston kunnossapito v. 2020  

Tiistaisin ja keskiviikkoisin kunnostustöitä veturitallilla yhteensä 51 kertaa. Keskimäärin kerralla 
mukana kevätkaudella n. 14 henkilöä, syyskaudella n. 16 henkilöä. Jäseniltoja järjestetty tallilla 5 
kertaa.  
Kevätkausi aloitettiin 28.1.2020 ja päätettiin 3.6.2020. Koronatauko17.3.—21.4.  
Syyskausi aloitettiin 1.9.2020 ja päätettiin 22.12.2020. Koronatauko 25.11—22.12. 
 
Laitehakumatka Joensuuhun 5.—7.10. 
Varaosien varastointia, metalliromua kierrätykseen. Esineiden siirtoa Porhausista. 
 
4204: Kiskojarrun puhdistus ja koekäyttö. Jäähdytysjärjestelmä uudistettu asentamalla kolme 
sähkökäyttöistä jäähdytyspuhallinta. Öljynvaihtoja, nippavoitelu, akkujen vesitys, pakkasnesteen 
laitto, ilmakeskuksen venttiileiden säätö, ulkoseinien hiontaa ja tasoitusta, paikkamaalaus, lasien 
vaihtoa 
4142: Ulkoseinien hiontaa, tasoittelua ja maalausta. Nippavoitelu, nestekytkimen ja vaihteiston 
öljyn lisäys, moottoriöljyn vaihto, akkujen vesitys 
Liitevaunu EFiab 11637: Nippavoitelu, ulkomaalausta, akkujen vesitys. 
Moottorivaunu Dm7 4074: Ilmaputkiston asennusta ovikoneistoon. Taitto-ovien maalausta. 
Ovikoneiston asennusta taitto-oviin. Ajopöytien asennusta. Ilmakeskuksen putkien ja säätäjän 
laittoa. Ikkunoiden sovitusta ja asennusta. Ohjaamoiden ilmaputkistojen asennusta. Lattiamattojen 
korjausta. Kulkukäytävälevyjen maalausta. Ajopöytien sähköjen asennusta. 
Ratahenkilöauto Rau-Rto 8 (entinen 1): Lattian, sisustuksen ja kaluston laittoa (ohjaamo ja 
matkustamo), ohjauspöytien laittoa, ulkomaalausta, ajovalojen laittoa. Testiajo 25.2. ja koeajo 9.9. 
Ttv12: moottorin koekäyttö ja irroitus. 
Tka7 231: Rekisteröintilaitteiden palautus ei kertomusvuonna vielä toteutunut lupauksista 
huolimatta. Ilman niitä ei ratakuorma-autolla voi liikennöidä junana. 

4. Pienoisrautatietoiminta 

PoRha ry:n pienoisrautatietoiminnassa on vuosi 2020 ollut poikkeuksellinen. Jo perinteistä Oulun 
päivien näyttelyä ei koronaviruspandemian takia voitu järjestää. Myöskään Fremo-Fin 
harrastajayhteisöjen yhteisnäyttelyitä ei pidetty. Vuonna 2020 piti järjestää totuttua laajempi 
juhlanäyttely PoRha ry:n 20 –vuotisen toiminnan kunniaksi, mutta tapahtumaa jouduttiin siirtämään 
kahdesti, ensin varapäiville 5.-6.9.  2020 ja sitten 12.-15.8.2021 Oulussa järjestettävien 
kotiseutupäivien yhteyteen. 
 
Kerhoiltoja pidettiin viikottain tiistaisin alkaen klo 18.00. Maaliskuussa tuli myös 
pienoisrautatieharrastuksessa voimaan koronasulku, Oulun kaupungin koronatyöryhmän suositusten 
mukaisesti. Kesäkuuhun saakka kerhotiloja saattoi käyttää vain yksi henkilö kerrallaan, vuorojen 



sopimiseen käytettiin WhatsApp–ryhmää. Epidemiatilanteen helpotuttua kerhoiltoja jatkettiin 
kesäkuusta alkaen. Aiempien vuosien kesätaukoa ei ollut, vaan kerhon aktiivit ahkeroivat mm. 
juhlanäyttelyyn tulevien projektien parissa kesän ja syksyn. Kokoontumisissa on noudatettu 
maskipakkoa, myös käsidesiä on ollut kerhon puolesta saatavilla. 
 
Syksyn aikana raivattiin PoRhausin ns. kylmä puoli näyttelytilaksi. Uutena toimintamuotona alettiin 
marraskuussa järjestää ajoiltoja jäsenten kalustolla. Tämän mahdollisti käyttökuntoon valmistunut 
digirata. Pienoisjunilla ajettiin kahdesti kuussa, vuorokertoina suomalaisella ja ulkomaalaisella 
kalustolla. Kaksi ajotapahtumaa ehdittiinkin järjestää ennen kuin kerhotapaamiset peruttiin 
toistaiseksi huonontuneen epidemiatilanteen takia. Toimintaa jatkettiin samoin rajoituksin kuin 
keväällä. Kukin jäsen harrastaa kotioloissa mahdollisuuksiensa mukaan. 
 
Yksittäisissä hankkeissa on vuoden aikana edistytty merkittävästi. Jo mainittu digirata vaativine 
ohjausjärjestelmineen, opastimineen ja vaihdekujineen on saatu käyttökuntoon, myös edustava 
veturitalli on valmis. Moduleja on valmistettu, paranneltu ja korjattu lisättäväksi jo varsin laajaan 
Fremo –ratakokonaisuuteen. Tähän kuuluu myös Vaalan asema-alue rakennuksineen ja ratapiha, 
jotka toteutetaan esikuvan mukaisesti. Villinlännen radan entisöinti ja laajennus on edennyt 
suunnitelmien mukaan. 3 D –tulostustekniikka on kehittynyt merkittävästi viime vuosina, sitä on 
sovellettu myös pienoisrautatiemallien valmistuksessa. PoRhan jäsenet ovat kokeilleet 3D –
tulostusta hyvin tuloksin suomalaismallien valmistuksessa. 
 
Vaikka toiminta on ollut pitkiä aikoja tauolla, on vuoden aikana ollut joitain normaalista 
kerhoarjesta poikkeavia tapahtumia. Yleisradion toimittaja Timo Nykyri kävi tekemässä ohjelman 
PoRhan pienoisrautatietoiminnasta 27.9.. Hän haastatteli puheenjohtaja Matti Mäntyvaara ja kuvasi 
esillä ollutta kalustoa. Haastattelu lähetettiin alueradiossa 9.10. ja Yleisradion nettisivulla julkaistiin 
juttu kuvineen myöhemmin. 15.10 vieraili PoRhausissa ryhmä nuoria rautatieharrastajia isineen 
Kannuksesta. Heille esiteltiin pienoisrautateitä Fremo- ja digiradoilla. 

5. Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus 

Yhdistyksen rautatiehistoriallinen arkisto on saanut vuoden aikana uusia aineistolahjoituksia ja 
ostanut seuran taloudellisen tilanteen huomioiden yhden uuden alan kirjan. Kirjojen ja lehtien 
ylimääräisiä kappaleita on poistettu arkistosta myymällä niitä mm. Oulun päivien näyttelyn 
yhteydessä. Lahjoitusten ja aiempina vuosina kootun arkistoaineiston järjestämistä ja luettelointia 
on jatkettu. Tutkijoiden kyselyihin on vastattu sähköpostitse ja puhelimitse.  
 
Poikkeuksellinen vuosi on rajoittanut arkistohoitajien määrän yhteen maaliskuu-kesäkuu välillä 
välttääksemme tartuttamasta toisiamme.   
 
Arkisto on ollut avoinna keskiviikkoisin 10:30—14:30, kesäaikaa ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta.  
Arkistonhoitajina ovat toimineet Pauli Kyllönen ja Seppo Liedes. 

6. Toimitilat 

Kiskoautotalli 

 
Museojunakaluston säilytystä ja kunnostusta on jatkettu 50-luvulla Nokelaan rakennetun 
kiskoautotallin kahdeksassa VR:ltä vuokratussa pilttuussa. Yhdistyksen käytössä oleva yhä 
alkuperäisasuinen tallitila on tarkoitukseensa varsin sopiva, koska se on suunniteltu ja rakennettu 
50-luvulla samaan aikaan Ouluun sijoitettujen VR:n ensimmäisten uusien kiskoautojen huolto- ja 
korjaustoimintaa varten.  

Varaosavarastot 

 



Pienosien säilytystä on jatkettu Nokelan veturitallin kellarista aikaisemmin vuokratuissa kahdessa 
pienessä varastohuoneessa. Vuonna 2002 yhdistys täydensi varaosavarastotilojaan ostamalla 
umpitavaravaunun museojunakaluston isokokoisten varaosien kylmäsäilytystä varten. Porhausin 
kylmään tilaan on sijoitettu osa varaosista. 

Porhaus 

 
Porhausissa yhdistyksellä on pienoisrautatie-, toimisto/arkisto- ja varastotilat. Lisäksi talossa on 
liesi-jääkaappi-tiskipöytäkaluste sekä kaksi WC-tilaa. Pienoisrautatietilaa voidaan käyttää myös 
kokoustilana. 

Pienoisrautatiekerhotila 

 
Pienoisrautatietoimintaa on jatkettu Porhausissa.  

Arkistotila 

 
Arkisto on Porhausin toimisto/arkistohuoneessa. 

7. Oheistoiminta 

Jäsenillat 

 
Säännöllisten jäseniltojen pitämistä Oulussa on jatkettu jo vakiintuneeseen tapaan kuukauden 
viimeisenä torstaina koronapandemiarajoitukset huomioiden. Iltojen aiheina ovat olleet koti- ja 
ulkomaisista rautatieaiheista kertovien video- ja diaesitysten lisäksi rautatiealan asiantuntijoiden 
pitämät esitelmät. 

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet 

 
Näyttelytoimintaa ja yleisötilaisuuksia ei kertomusvuonna koronapandemiarajoitusten vuoksi 
järjestetty. 

Julkaisutoiminta  

 
Yhdistyksen jäsenetuna olevassa valtakunnallisessa rautatieharrastusyhdistysten neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehti Resiinassa on ollut tietoa yhdistyksen toiminnasta.. 
Toimintakaudella on sähköpostin ohella jäsenistöä informoitu toiminnasta etupäässä 
kokouskutsujen mukana lähetetyillä tiedotteilla.     

Yhteistyö muiden harrastusyhdistysten kanssa  

 
Yhdistys on ollut yhteydessä muihin kotimaisiin rautatie- ja pienoisrautatieyhdistyksiin sekä 
Suomen Rautatiemuseoon ja vaihtanut museokalustoon ja -liikenteeseen, rautatiehistoriaan, 
nykyisiin rautatieoloihin ja pienoisrautateihin liittyviä tietoja. Erityisen merkittäväksi on 
muodostunut yhteistyö suomalaisten FREMO-yhteisöjen kanssa moduulirakentamisen 
kehittämisessä ja näyttelytoiminnassa.  

Kansainvälinen toiminta  

 
Yhdistys kuuluu Museorautatieliiton välityksellä kansainväliseen rautatiealan museoiden ja 
museorautateiden kattojärjestö Fedecrail'iin.   

Rautatietietoudellinen asiantuntija-apu  

Yhdistys on vastannut sille esitettyihin rautatiehistoriaa, -miljöötä, -tekniikkaa, -kalustoa ym. 
koskeviin kysymyksiin tietämyksensä mukaan. Jos yhdistyksen jäsenten tiedot eivät ole riittäneet 



vastauksen antamiseen, on kysyjä ohjattu asiasta riippuen Suomen Rautatiemuseon, VR:n tai 
yhdistyksen tiedossa olevan muun asiantuntijan puoleen.     

Nuorisotoiminta  

 
Yhdistys pyrkii saamaan myös nuoria mukaan hyvän harrastuksen pariin. Nuorisojäsenistölle 
opetetaan toimintaa vanhempien jäsenten opastuksella. Pienten lasten osallistumista rajoittaa 
käytännön toiminnassa tarvittavien tietojen ja kädentaitojen kehittymättömyys. Nuorten liittymistä 
yhdistykseen helpottaa edullinen nuorisojäsenmaksu.  

Lahjoittajat ja tukijat 

 
Useat yritykset ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa myöntämällä huomattavia alennuksia 
tarvikkeista ja monet henkilöt ovat tukeneet toimintaa tavara- ja rahalahjoituksin.     
VR:n eri yksiköt ovat toimineet PoRhan yhteistyökumppaneina ja ovat osaltaan edistäneet 
yhdistyksen toimintoja 
 




